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ВСТУП  

 

Актуальність теми. Дослідження інформаційного поля поліетнічного 

регіону на транскордонні віддзеркалює ті складні й наболілі процеси, що 

відбуваються в глобальному інформаційному обширі останнім часом.  

Злободенність цих проблем  поглиблюється тим, що гіпотези науковців та  

експерименти політиків щодо створення гармонійного, неподільного 

інтернаціонального суспільства з єдиним та одностайним інформаційним 

простором чи створення злагодженого мультикультурного котла не дали 

бажаних результатів. В умовах побудови нової відкритої конструкції 

інформаційного суспільства, активізації та глобалізації етнонаціональних 

процесів значно підвищується роль преси як переважно аналітичного 

компонента у системі ЗМІ, що не лише  засвідчує наявність різних видів 

медіа в інформаційному просторі, а й головним чином формує зміст і 

сутнісні орієнтири кожної етнічної громади в умовах посилення 

мультикультуралізму та поліетнічності. В останні роки актуальність цієї 

проблеми зросла ще більше у зв’язку з проявами  в світовому 

інформаційному просторі шовінізму, войовничого націоналізму, політичного 

та культурного етноциду, інформаційного тероризму й медіанігілізму в 

трактуванні складних національних питань. Медіасистема нашої держави, 

вибудувана на радянських руїнах, так і не спромоглася виробити чіткої 

інформаційної стратегії щодо задоволення інтересів усього українського 

суспільства та воднораз убезпечити його від інформаційної агресії.  

Дисертаційна робота є однією з перших спроб системного наукового 

осмислення  специфіки функціонування преси Закарпаття як регіону, де 

поруч з пресою, що друкується державною мовою, функціонує й така, що 

вдовольняє інформаційні потреби угорської, румунської, російської, 

словацької, циганської та інших етнічних спільнот краю і сприяє збереженню 

їхньої національної ідентичності. З іншого боку, давно потребує вивчення 

українськомовна періодика у Словаччині, Угорщині та Румунії – країнах, де є 

території компактного проживання українських громад, що опинилися в цих 
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державах внаслідок геополітичних обставин після Другої світової війни. Для 

української науки важливо комплексно осмислити функціонально-рольовий 

та проблемно-тематичний комплекс  впливу цих медіа на збереження мови, 

культури, національної ідентичності, його значення у формуванні іміджу 

Української держави в сусідніх країнах. Такий  підхід дає змогу  комплексно 

з’ясувати основні тенденції становлення та розвитку періодики 

транскордонного регіону, трансформації державної інформаційної політики  

залежно від просторово-часового контексту, а також  виробити нову 

інформаційно-політичну стратегію в широкому філософському та 

соціокультурному контексті з позицій методології управління і стратегічного 

планування розбудови в Україні відкритого інформаційного суспільства з 

метою якнайшвидшої інтеграції вітчизняних ЗМІ в європейський 

інформаційний простір.  

Актуальність теми  зумовлена зростанням ваги мас-медіа, зокрема й 

етнічних спільнот, у процесі побудови громадянського суспільства в Україні 

та євроінтеграційних прагнень нашої держави. Воднораз до цього часу у 

вітчизняному журналістикознавстві є значні прогалини, які з ідеологічних 

причин досі об’єктивно не оцінені. Недостатньо вивченими є й медіа 

етнічних груп, які проживають на території України (угорські, румунські, 

словацькі, німецькі, ромські, єврейські та ін.), нагальною є потреба аналізу 

впливу на інформаційний простір України мас-медіа сусідніх країн – членів 

Євросоюзу, дослідження позитивних та негативних наслідків такого впливу. 

Стан розробки наукової теми. Проблеми розвитку та специфіка 

функціонування медіа в поліетнічному інформаційному середовищі досі 

залишаються на маргінесі вітчизняного журналістикознавства. Науковці 

інших галузей, звертаючись до  питань поліетнічності,  лише побіжно 

згадують про діяльність засобів масової інформації національних спільнот. 

Проте  зарубіжний досвід засвідчує, що ця проблема за кордоном давно є в 

центрі уваги науковців та належить до пріоритетних. 
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Розвиток медіа етнічних спільнот як складника загальної системи ЗМІ в 

США, Канаді та Австралії ретельно почали вивчати з 60–70 рр. ХХ ст., у 

країнах Західної Європи –  з 80–90 рр., в Україні, подібно до  Росії, – на зламі 

ХХ–ХХІ століть. Це пояснюється тим, що в західних країнах набагато раніше 

усвідомили важливість упливу етнонаціонального компонента на суспільно-

політичні процеси.  

Дослідження ЗМІ як вагомого соціального інституту, що впливає на 

специфіку формування етнічної та громадянської ідентичності крізь призму 

толерантності та інформаційної безпеки національного простору держав, ролі 

медійного продукту для етнічної ідентифікації та самоідентифікації в 

сучасних геополітичних умовах, балансу національного, глобального та 

державницького, особливо активно провадяться вітчизняними та 

зарубіжними вченими останнім часом. Різних аспектів цього згустку 

наукових проблем торкаються у своїх в роботах К. Андрєєва [6], Ф. Аракелян 

[11],  С. Арутюнов [13], А. Баранов [22],  Д. Белл [26], В. Бріггс [371],                  

Ю. Бондар [65], В. Буряк [71; 72], Ю. Габермас [339], І. Гердер [99],                      

В. Горбулін [101], Л. Губерський [109], С. Грабовський [105], Л. Гудков 

[110], Т. Ґобан-Клас [382], Б. Дарр [375], О. Дубас [128], Е. Еріксон [359; 

378], В. Іщук [159], В. Калуга [162; 163], Г. Касьянов [166], М. Каращук 

[164], Н. Кирилова [168], А. Колодій [178], В. Кулик [189; 190], В. Ліпкан 

[199],  С. Павлюк [246], Г. Почепцов [273],  А. Наджос [235], Ю. Римаренко  

[212], Е. Сміт [306],  М. Степико [314], М. Тиводар [321; 322],  Ф. Уебстер, 

[333],  Е.-А. Шилз [355],  Ю Ші [389] та інші.  

У царині досліджень традицій та новітніх тенденцій українських медіа, 

особливостей формування вітчизняного інформаційного простору, специфіки 

утвердження національного інформаційного медіапродукту, впливу медіа на 

світоглядні позиції  аудиторії, засад та алгоритму медійного аналізу для 

нашої розвідки корисними були наукові праці О. Богуславського [63],                   

А. Бойко [64], В. Владимирова [81], С. Горевалова [102], О. Гояна [104],                 

C. Демченка [116], М. Житарюка [135], В. Здоровеги [146, 147], Н. Зелінської 
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[148], Н. Зражевської [150], В. Іванова [152; 153; 154], С.  Квіта [167],                      

І. Крупського [187],  І. Лубковича [203], О. Пономарева [268], Н. Поплавської 

[265], Б. Потятиника [272], В. Різуна [283; 284], К. Серажим [299],                        

Л. Сніцарчук [307; 308; 309], В. Теремка [320], Ю. Фінклера [338],                        

О. Чекмишева [348], Л. Хавкіної [340] та багатьох інших.  

Для реконструкції інформаційних явищ, конкретизації  фактів 

минулого й дослідження історичних етапів формування преси національних 

спільнот Закарпаття та українськомовної періодики суміжних держав, 

використовуючи широкий емпіричний матеріал, ми одночасно спиралися на 

фундаментальні наукові розвідки зарубіжних ( Ю. Бачі [23; 24], В. Брутера 

[68], І. Ваната [76],  Д. Галліна [95], І. Гватя [97], Д. Делетанта [376],                    

М. Йіргена [393], М. Мацаганіса [383], М. Мушинки [386], К. Поппи [268],          

Л. Скота [305], О. Рудловчак [287; 288; 289], М. Фоллріхової [381] та  ін.)                 

й вітчизняних (Л. Белея [25], М. Вегеша [78],  В. Ґабора [89],                                    

Й. Дзендзелівського [118], М. Нечиталюка [331], Н. Сидоренко [275],                     

П. Лісового [198; 199; 200; 201; 202], В. Микитася [221; 222], О. Мишанича 

[224; 225; 226], І. Сенька [295; 296; 297; 298],  М. Ходаківського  [342], та ін.) 

авторів. 

У розрізі вивчення історії вітчизняної журналістики й питань її 

періодизації до нашої розвідки дотичні наукові праці, в яких представлено 

етапи становлення розвитку та  функціонування українських друкованих 

ЗМІ, зокрема й у регіонах, що перебували під владою чужих держав та поза 

межами України.  Цю тематику активно розробляють О. Богуславський [63], 

В. Ґабор [89], І. Крупський [187], С. Кость [182], О. Кушнір [193],                            

І. Михайлин [223], Н. Сидоренко [240; 275], Л. Сніцарчук [307; 308; 309],               

М. Романюк [285], Ю. Шаповал [352] та інші дослідники.  

До проблем періодики в розрізі етнонаціональної ідентичності та 

мультикультуралізму вітчизняні журналістикознавці звертаються нечасто. 

Окремих аспектів цього питання торкаються Л. Василик [73],  Ю. Волощук 

[87], Ю. Колісник [177], І. Паримський [248], Н. Сидоренко [301], В. Шкляр 
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[356],  Н. Яблоновська [360; 361], Ю. Ярмиш [363] та  деякі інші.  Однак 

аналіз періодики з позицій її впливу на формування національної 

ідентичності на Закарпатті як поліетнічному інформаційно-комунікаційному 

регіоні в українському журналістикознавстві не проводився. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною комплексної наукової теми 

кафедри журналістики Ужгородського національного університету: 

«Становлення українських національних медіа: проблеми історії, мови й 

теоретико-практичні новації» (індекс УДК: 070.1 (477); реєстраційна карта     

№0116U003325, шифр 8А-2016), що визначена фундаментальним 

пріоритетним напрямом (згідно із постановою Кабінету Міністрів України 

від 07.09.2011 р.,  № 942). Матеріали дисертації пов’язані також із планами 

Центру культур національних меншин Закарпаття щодо відродження та 

збереження культурної спадщини етнонаціональних груп краю, а також з 

обласною комплексною програмою «Ромське населення Закарпаття». 

Мета і завдання роботи. Цільові установки в процесі написання 

наукової праці полягали в комплексному дослідженні специфіки 

функціонування українськомовної періодики та преси етнічних спільнот 

Закарпаття як мультикультурного й транскордонного регіону крізь призму 

національної та громадянської ідентифікації його мешканців. Одночасно в 

цьому ж розрізі нашою метою було проаналізувати українськомовну 

періодику в Словаччині, Угорщині та Румунії, де через історико-політичні 

обставини існують українські громади, та визначити, яким чином рідномовні 

друковані медіа сприяють збереженню мови, національно-культурних 

традицій як головних атрибутів етноідентифікації. Такий концептуальний 

підхід зумовив відповідні завдання: 

– з’ясувати специфіку інформаційного чинника як своєрідного маркера у 

формуванні  етнічних спільнот та їхніх культур з позиції соціальної 

комунікативістики, дослідити еволюцію світосприйняття, світорозуміння 

та формування наукових концепцій міжнаціональної комунікації;  
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– аргументувати причинно-наслідковий та просторово-часовий зв'язки 

впливу друкованих ЗМІ в парадигмі формування етнічної ідентичності та 

налагодження позитивної або негативної міжнаціональної комунікації, 

виявити специфіку взаємозв'язку між розвоєм медіа етнічних спільнот та 

піднесенням національного й культурно-просвітницького руху громад, 

довести, що друковані ЗМІ виступають модусом інформаційної 

диференціації («свої» – «чужі»), національної ідентифікації та засобом 

позитивної репрезентації етносу в полінаціональному середовищі; 

– запропонувати  концептуальні критерії використання терміносполук для 

позначення медіа етнонаціональних спільнот з метою уникнення 

подвійної семантики та оцінної якості; 

– визначити суспільно-історичну специфіку, проблеми й основні етапи 

формування закарпатського поліетнічного інформаційного континууму 

та особливості його функціонування під владою різних країн та 

державних утворень;   

– дослідити в просторово-часовому розрізі специфіку зародження, етапи 

піднесення й причини занепаду та утрудненої діяльності в окремі 

історичні періоди, загальні типологічні особливості й основні проблеми 

сучасного існування періодики, що задовольняє інформаційно-

комунікаційні потреби угорської, румунської, російської, ромської, 

словацької,  німецької та інших етнічних громад Закарпаття, 

схарактеризувати зв'язок цих медіа з національно-культурним розвитком 

спільнот, відстежити регенераційну функцію такої преси в бутті окремих 

етносів краю, з’ясувати питання щодо атрибутивності «русинської» 

періодики на Закарпатті; 

– схарактеризувати культурно-просвітницьку роль, історичну специфіку 

розвою й особливості сучасного функціонування українськомовної 

періодики Словаччини, Угорщини та Румунії як засобу збереження 

національно-культурних традицій народу та в контексті забезпечення 

прав етнонаціональних спільнот; 
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– запропонувати схему механізмів щодо вироблення державної 

інформаційної стратегії розвитку цього поліетнічного регіону з 

урахуванням його транскордонного розташування та з метою побудови 

стабільної інформаційної системи й мінімізації іноземної медійно-

комунікаційної  агресії.   

Об’єктом дослідження є друковані засоби масової інформації 

Закарпаття як поліетнічного регіону та українськомовна преса суміжних 

держав. 

Предмет наукової роботи – періодика як засіб етнічної ідентифікації в 

мультикультурному інформаційно-комунікаційному середовищі. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період від 1845 року, 

коли на Закарпатті з’явилася перша угорськомовна газета «Kassa-Ungvári 

Hirdetményi Lap» («Кошицько-Ужгородський інформаційний листок»), до 

нашого часу. Такий зріз дав змогу простежити роль крайової періодики у 

складному процесі формування національної ідентичності серед жителів  

регіону   залежно від просторово-часового контексту та визначити функції 

сучасної преси у розбудові громадянського суспільства з урахуванням 

поліетнічного складу населення. 

Територіальні межі дослідження охоплюють переважно історичне 

Закарпаття, землі якого внаслідок геополітичних обставин опинялися у 

складі інших держав. Тому  в контексті  забезпечення масово-комунікаційних 

потреб етнічних спільнот аналізується українськомовна преса у суміжних 

державах – Словаччині, Румунії та Угорщині.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дисертаційної 

розвідки становить системно-цілісний підхід до вивчення соціальних 

комунікацій та аксіологічне призначення журналістики як сфери, здатної 

задовольняти широкі інформаційно-комунікаційні потреби людської 

спільноти від глобальних політичних та суспільно-економічних інтересів  до 

вузьких культурно-історичних та локальних етнонаціональних запитів.  
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Одночасно методологічним підґрунтям роботи є система філософсько-

світоглядних, загальнонаукових, конкретно-наукових підходів, принципів і 

методів, які відповідають меті й завданням роботи. Це дає можливість та 

підстави  для дослідження періодики як засобу формування й збереження 

національної ідентичності в умовах поліетнічного мультикультурного 

інформаційно-комунікаційного середовища. Відповідно до специфіки теми, 

мети й завдань дослідження, спираючись на філософію діалектичного 

підходу, в  роботі було застосовано такі методи:  гносеологічний – для 

конкретизації й уточнення  змісту наукових дефініцій і терміносполук, що є 

ключовими для позначення ЗМІ порізнених етнонаціональних спільнот 

(підрозділ 1.3); історико-генетичний – для розкриття послідовності 

формування, спадковості й трансформації функцій етнічної інформації від 

примітивного поділу «свої» – «чужі» до широкого задоволення 

інформаційно-комунікаційних потреб власного етносу (підрозділ 1.1); 

історико-хронологічний та історико-порівняльний – для характеристики 

суспільно-історичних умов зародження (підрозділ 2.1), виокремлення 

основних періодів становлення й розвитку закарпатського інформаційного 

континууму (підрозділ 2.2), специфіки його існування в умовах різних 

державних систем (підрозділи 2.2; 2.3); структурно-функціональний – дав 

змогу простежити зміни типології крайових друкованих медіа в процесі 

українського державотворення (підрозділи 2.4.1; 3.1), виокремити нові 

тенденції преси в умовах інформаційної глобалізації (підрозділ 2.4.2), 

схарактеризувати роль регіональної періодики у формуванні (підрозділ 1.3;) 

та збереженні національної ідентичності (підрозділи 2.4.3; 3.2; 3.4). Метод 

теоретичного узагальнення й порівняння використано для дослідження 

специфіки розвитку українськомовної періодики в Словаччині (підрозділ 

4.1), Угорщині (підрозділ 4.2) та Румунії (підрозділ 4.3.). Спираючись на 

структурно-типологічний аналіз та узагальнення інформаційних явищ, 

використано прогностичний метод для характеристики  подальшого розвитку 

новітніх медійних  тенденцій, що можуть негативно впливати  на імідж  
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держави та безпеку вітчизняного інформаційного простору (підрозділи 3.4; 

3.5; 3.6).  

Застосовування методу герменевтики дало змогу розглядати 

культурно-історичні й сучасні інформаційно-аналітичні матеріали 

періодичних видань через осягнення зв’язку досліджуваних текстів з 

національно-культурною традицією регіону й специфікою інформаційно-

комунікаційного контексту, в якому з’явився  витвір, з’ясувати його 

культурно-історичну значимість та вплив на формування й збереження 

національної ідентичності. Для вивчення реальної та потенційної читацької 

аудиторії преси використано елементи соціологічного опитування. 

Дослідження культурно-просвітницьких ознак преси Закарпаття зумовило 

використання міждисциплінарного підходу. Усе разом дозволило  

якнайширше розкрити специфіку та  взаємозв’язок  крайової періодики з 

процесом  етнічної ідентифікації.   

Наукова новизна отриманих результатів полягає насамперед у 

здійсненні ґрунтовного аналізу періодичних видань Закарпаття з урахуван-

ням поліетнічної інформаційно-комунікаційної складової й транскордонного 

розташування регіону та  розгляду українськомовної преси суміжних держав 

крізь призму  вираження національної ідентичності. Повнота і глибина 

дослідження досягається завдяки розгляду специфіки та особливостей 

функціонування періодики  як вияву  етнонаціональної соціальної 

комунікації, зумовленої просторово-часовим контекстом. Наукова новизна 

результатів дослідження конкретизується в таких положеннях. 

Уперше:  

–  визначено основні історичні етапи формування закарпатського 

інформаційного поліетнічного континууму та схарактеризовано 

специфіку функціонування  й розвитку періодичних видань як його 

складової за ознакою мови та етнічної ідентичності залежно від 

інформаційно-комунікаційної політики держави (державного 

утворення), до складу яких уходив регіон; 
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– введено в науковий обіг з історії журналістики 298 періодичних видань, 

серед яких –  276 українськомовних та 22 – інших етнонаціональних 

спільнот, що проживають в області;  

– в історико-хронікальному розрізі доведено, що вся преса Закарпаття  (як 

та, що забезпечує інформаційні потреби титульної нації, так і та, що 

вдовольняє потреби інших етнічних груп) виступає своєрідним маркером 

та засобом вираження національної ідентичності різних етнічних 

спільнот краю, при цьому встановлено взаємозалежність між розвоєм 

періодики та піднесенням національного й культурно-просвітницького 

руху громад; 

– схарактеризовано типологічну модель сучасної угорськомовної 

періодики Закарпаття та проаналізовано роль найбільш тиражних видань 

у задоволенні інформаційно-комунікаційних потреб угорської етнічної 

спільноти;  

– досліджено інформаційно-політичну та релігійно-культурницьку 

мотивацію зародження, основні етапи розвитку та причини занепаду 

російськомовних друкованих ЗМІ  на Закарпатті; 

– комплексно проаналізовано інформаційно-комунікаційні умови 

виникнення, культурно-просвітницьку роль, історичну специфіку розвою 

та особливості функціонування румунськомовної, словацькомовної та 

ромської  періодики Закарпаття; 

– запропоновано план-схему вироблення в державній інформаційній 

політиці механізму стратегії розвитку медіасфери поліетнічного регіону з 

урахуванням транскордонного розташування з метою гармонізації 

міжнаціональних стосунків та мінімізації закордонної інформаційної 

агресії. 

Уточнено: 

– концептуальні критерії у використанні терміносполук для позначення 

преси етнічних спільнот, як от: «преса національних меншин», «преса 
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української діаспори», «етнічна преса», «етнічна журналістика», «преса 

корінного етносу»; 

– розуміння специфіки інтеграції українського інформаційного простору 

до європейського обширу як процесу, що не стільки визначається 

спільним історичним минулим, межуванням державного кордону 

України з  країнами ЄС, скільки полягає в забезпеченні та дотриманні 

європейських принципів зміцнення, захисту й розвитку етнічних 

сегментів вітчизняного інформаційного поля з одночасною підтримкою 

власного виробника етнічного медіапродукту, що сприятиме 

задоволенню інформаційних потреб етнонаціональних громад України, 

виробленню, поруч з етнічною, громадянської ідентичності та мінімізації  

політичної спекуляції на питаннях національної  інформаційної політики 

держави; 

– концепцію етнічної та міжетнічної комунікації крізь призму 

популяризації в періодиці історії  культури й традицій власного народу та  

міфологізованої інформації про культуру та звичаї інших націй.  Така 

взаємодія може мати як позитивні наслідки (збагачення національної 

культури елементами інших культур), так і негативні (асиміляція, 

денаціоналізація). Періодика в умовах полінаціонального регіону 

незалежно від того, інформаційні інтереси якої  етнічної групи 

вдовольняє, у редакційній політиці повинна спиратися на принципи 

етнічної толерантності. На практиці, зокрема в друкованих ЗМІ, принцип 

толерантності у висвітленні міжнаціональних взаємовідносин не завжди 

дотримується. Загострення цієї проблеми та прояви нетерпимості щодо 

інших націй зумовлені інформаційною війною та інформаційною 

агресією, під впливом яких в останні роки перебуває Україна.  

Набуло подальшого розвитку: 

– систематизація та періодизація розвитку журналістики на територіях, що 

перебували під владою інших держав, у контексті концептуального 

задуму створення загальної історії української журналістики, над чим  
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кілька років поспіль працюють Науково-дослідний інститут 

пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України                

ім. В. Стефаника, кафедра історії журналістики Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка та низка вчених;  

– компаративне дослідження європейського та американського досвіду 

щодо розв’язання проблеми функціонування медіа етнічних спільнот. 

Зокрема, запропоновано виробити державну інформаційну стратегію, яка 

б гармонізувала питання про дотримання в Україні європейського 

законодавства щодо забезпечення прав етнонаціональних спільнот,                  

з одного боку, а з іншого – мінімізувала агресивну інформаційну 

експансію та спекуляцію в міжнаціональній комунікації; 

– питання про формування позитивного іміджу України з огляду на 

інформаційний потенціал прикордонного регіону та за допомогою 

медіаресурсів українських громад, що проживають на територіях 

суміжних держав; 

– інформаційно-просвітницька, соціально-економічна та правозахисна 

програма «Ромське населення Закарпаття» щодо подолання ромським 

етносом соціального аутсайдерства, антициганських міфів та негативних 

стереотипів у суспільстві завдяки регулярному, об’єктивному та 

неупередженому висвітленню в  крайовій періодиці життя ромських 

спільнот; матеріали дослідження у вигляді науково-методичних розробок 

може бути долучено, а частково вже використано у роботі «Ромських 

студій» в Ужгородському національному університеті разом з 

молодіжним ромським об’єднанням «Романі черхень». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійного дослідження автора, в якому репрезентовані власні ідеї й 

наукові напрацювання, що дозволило зреалізувати мету та вирішити 

поставлені завдання. Робота містить теоретичні та методичні положення                  

й висновки, сформульовані дисертантом особисто. Основні концептуальні 

ідеї, положення та висновки, оприлюднені у вітчизняних та зарубіжних 
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публікаціях, належать безпосередньо автору. Ідеї, положення та припущення 

інших науковців використані тільки для підтвердження власних ідей 

здобувача й мають відповідні покликання.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи представлені в 1 монографії, 2 навчальних посібниках, 

1 словнику (у співавторстві), 51 науковій статті, з яких 25 опубліковано                  

у фахових, 5 –  у міжнародних закордонних (4 – у наукових журналах, 1 –              

у матеріалах зарубіжної конференції) виданнях, та 21 – в інших наукових 

часописах, збірниках, матеріалах конференцій та круглих столів.   

Результати дослідження оприлюднені також у доповідях і виступах на 

міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських та університетських наукових 

конференціях, читаннях та круглих столах.  

Міжнародні наукові конференції: «Засоби масової інформації та 

становлення державності в Україні» (Ужгород, 13–14 жовтня 2000 р.),  

«Двадцята міжнародна конференція з української проблематики в 

Іллінойському університеті» (Урбана-Шампейн, США, 2001 р.), «Ромські 

засоби масової інформації: сучасний стан і перспективи» (Ужгород, 18 

травня 2001 р.), «Українська література у загальноєвропейському контексті» 

(Ужгород, 16–17 жовтня 2001 р.),  «Олександр Духнович – визначний 

педагог, мислитель і громадсько-політичний діяч Закарпаття» (Ужгород, 24–

26 квітня 2003 р.), «Реалізація в Закарпатській області державної мовної 

політики та основних положень Європейської хартії регіональних мов або 

мов меншин» (Ужгород, 30 листопада 2006 р.), «Сучасний інформаційний 

простір: журналістика та медіаосвіта» (Сімферополь–Алушта, 2006–                 

2013 рр.), «Сучасна українська журналістика: вітчизняні реалії та 

європейський досвід» (Ужгород, 15–16 жовтня 2007 р.), «Журналістика 2008: 

українське журналістикознавство, освіта, термінологія і стандарти» (Київ, 

17–18 квітня 2008 р.), «Сучасна українська журналістика і виклики ХХІ 

століття» (Львів, 15–16 жовтня 2010 р.),   «Українські мас-медіа Словаччини 

після 1945 року та презентація в них України» (Пряшів, Словаччина, 19–             
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20 жовтня 2013 р.), «Медіатренди та медіа 2015» (Трнава, Словаччина, 14–15 

квітня 2015 р.), «Стандарти журналістики та професійної освіти в період 

суспільних трансформацій» (Львів, 23–24 квітня 2015 р.), «Українські медіа в 

європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, 

перспективи» (Ужгород, 2013–2015 рр.), «Актуальні проблеми медіа-освіти в 

Україні та світі» (Запоріжжя, 3–4 березня 2016 р.) тощо. 

Всеукраїнські наукові конференції: «Національна журналістика і 

європейський вибір України» (Львів, 13–14 квітня 2000 р.), «Мова мас-медіа 

ХХІ ст.»  (Київ, 19 квітня 2001 р.), «Українська журналістика сьогодення                    

у світовому інформаційному просторі» (Дніпропетровськ, 25–26 жовтня               

2001 р.), «Українська мова в сучасному інформаційному просторі» (Київ,            

21 лютого  2003 р.),  «Будівничий культури: 100-річчя від дня народження П. 

В. Лінтура» (Ужгород, 5 травня 2009 р.), «Українська періодика: історія                 

і сучасність» (Львів, 2002, 2005, 2007, 2011, 2013 рр.), «Актуальні 

дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних комунікацій» 

(Київ, 11 квітня 2013 р.), «Громадянське суспільство і ЗМК: пошуки 

партнерства» (Львів, 24 – 26 жовтня 2013 р.) та інші. 

 Університетські конференції: 17 доповідей на щорічних лютневих 

підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу 

Ужгородського національного університету (1999–2016 рр.) тощо.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів  

визначається можливістю їхнього застосування як при розв’язанні низки 

академічних наукових і навчальних проблем, у тому числі – заповнення 

«білих плям» у галузі українського журналістикознавства, так і в державно-

політичній практиці – при виробленні інформаційної політики України з 

урахуванням етнонаціональних факторів. У контексті  євроінтеграційних 

прагнень концепція наукової розвідки сприятиме формуванню модерних 

підходів у побудові медійних стратегій України з метою якнайшвидшої 

адаптації вітчизняної журналістики до реалій європейського інформаційного 

обширу. Окремі пропозиції доцільно врахувати в державній інформаційно-
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мовній та гуманітарній політиці  мультинаціональних  прикордонних регіонів 

країни.  Частина матеріалу дисертаційної роботи може увійти до підручників 

та навчальних посібників із журналістикознавства або ж бути представлена у 

вигляді спеціальних курсів для студентів вітчизняних і закордонних вишів. 

Деякі наукові оферти нашої роботи можуть бути розвинуті  та слугувати для 

написання нових дисертаційних досліджень. 

Структура дисертації зумовлена специфікою предмету, поставленою 

метою та основними завданнями дисертаційного дослідження. Дисертація 

містить вступ, чотири розділи основної частини, поділених на підрозділи, 

висновки, список використаних джерел та додатки. Загальний обсяг 

дисертації становить 484 сторінки, основна частина дисертації – 364 

сторінки, список використаних джерел – 45 сторінок (393 джерела) та 

додатки (75 сторінок). 
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РОЗДІЛ 1 

ЕТНІЧНИЙ ВИЯВ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: РОЛЬ ПРЕСИ, 

ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИМ КОНТЕКСТОМ 

 

1.1.  Інформаційно-комунікаційна складова формування етносу 

 

Нашу планету населяє чимало народів, які мають різний ступінь 

соціально-економічного, політичного та інформаційно-культурного розвитку 

суспільства. Вони становлять особливий вид соціальної спільноти, яка 

вирізняється сукупністю таких ознак: спільність мови та території, близькість 

культури і побуту, спільність історичного розвитку і, як правило, належність 

до одного державного утворення. Цими ознаками часто характеризують таку 

наукову категорію як  «етнос». Особливо популярними етнопроблеми стали 

за останнє десятиріччя, і це закономірно, бо цілковите розуміння 

етносоціальної спільності наступає лише тоді, коли «етнос створює свою 

державу» [211, с. 73]. Суспільство – найбільш складна з відомих людству 

систем, унікальна за характером, довкола якої ведеться чимало дискусій у 

різних галузях науки. Роль інформації в суспільно-політичному, 

економічному розвитку суспільства – одна з них. Нас передусім цікавить 

суспільство не в широкому розумінні (соціум як світова глобальна 

спільнота), а суспільство у вужчому розумінні (в контексті локального 

етнополітичного виміру) та роль інформаційно-комунікаційної складової в 

його формуванні. Останнім часом багато говорять про комплексний підхід у 

вирішенні різних проблем, зокрема й конструктивної міжнаціональної 

комунікації. Це важливо з огляду на те, що з найдавніших часів 

спостерігаються спроби осмислити суспільство як моноетнічну та 

поліетнічну систему. Щоправда, тривалий час у науці мало уваги приділяли 

інформаційній та комунікаційній складовим у формуванні етносу як системи 

й ролі комунікації у встановленні позитивних, добросусідських чи 

паритетних міжетнічних стосунків. Водночас саме через комунікацію (як 
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вербальну, так і невербальну, візуальну) увесь комплекс контактування, що 

дозволяв виявляти й усвідомлювати подібність та відмінність між сусідніми 

народами, допомагав налагоджувати зв’язки і сприяв у вирішенні складних 

соціально-політичних, економічних та інших проблем.  

Інформація, у найширшому її розумінні, відіграла неоціненну роль у 

формуванні, розбудові та функціонуванні етнополітичного ладу нинішньої 

світової спільноти.  Вербальна комунікація, так само як і  «етноси – явище 

чисто людське. У цьому, зокрема, полягає відмінність етнічних підрозділів 

людства від підрозділів расових. Расові відмінності – явище біологічне. Слід 

визнавати, що несхожість расового характеру була і в найдавнішого людства, 

і навіть у мавпоподібних предків людини, хоч до них ніяк не можна 

відносити безпосередньо сучасні расові групи людства, у більшості з  яких 

вирізняльні ознаки сформувалися відносно пізно. Етнічних же відмінностей, 

природно, взагалі не могло бути у мавпоподібних предків людини» [14, с. 5].  

Важко переоцінити роль інформаційного чинника у формуванні 

етнічних спільнот та їхніх культур. З погляду комунікативістики, практичне 

життя людства з давніх часів є неперервним процесом комунікації. Важливо 

зауважити, що науковці розглядають інформацію в кількох відносно 

автономних парадигмах. По-перше, «для кожної популяції характерний 

безперебійний потік спадкової інформації, яка передається від покоління до 

покоління через статеві клітини» [14, с. 18]. Таким чином, ідеться про 

генетично спадкову інформацію. Очевидно, що чим більше схрещувань 

здійснюється всередині популяції, тим інтенсивніше відбувається процес 

внутрішньогрупового обміну генетичною інформацією. По-друге, 

інформація, накопичена попередніми поколіннями, регулярно, впродовж 

багатьох століть передається нащадкам, спочатку в усній формі, через 

ритуали, звичаї, обряди, традиції, а згодом –  у письмовій.  По-третє, всякі 

контакти, в які вступають представники одного чи різних етносів (політичні, 

культурні, соціальні), визначаються через певні інформаційні правила, 

матриці, хоча й «не детермінують шляхи нашого осмислення символічних 
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репрезентацій та соціальних взірців, з якими ми повсякденно зустрічаємося. 

Вони відображають культурні вартості та ідеології, які легітимуються, 

конкретизуються в часі і просторі, за допомогою конкретних сюжетів 

соціальної дії»  [194, с. 74].  

Отже, продовжуючи думку Джеймса Лалла,  можемо твердити, що 

інформаційно-комунікаційні норми і правила кожного етносу є 

усвідомленими матрицями суспільної організації – своєрідними знаками, що 

зберігаються у свідомості суб’єктів соціальної дії, коли вони уявляють 

майбутнє, частково спираючись на минуле. Уся ця система впливає на 

формування позитивного або негативного інформаційно-комунікаційного 

поля, зокрема, у ставленні до власного етносу та його історії.   

 Комунікація відігравала роль своєрідного маркера у формуванні 

етносу. Причому варто розрізняти дві площини такої комунікації, що 

впливали на становлення того чи іншого народу: 1) внутрішню 

(інформаційно-комунікаційне поле всередині самого етносу); 2) зовнішню 

(комунікацію з іншими етносами, особливо територіально суміжними).  

Загалом етнос – складна наукова категорія, яка має доволі широке і 

розмаїте тлумачення в сучасній науці, проте більшість науковців розуміє під 

цим поняттям групу людей, котра формувалася «в результаті природного 

розвитку на основі специфічних стереотипів свідомої поведінки. Етнос існує 

як стійка система, що шляхом вербальної та невербальної комунікації 

протиставляє себе усім іншим  аналогічним групам людей за принципом 

«ми» – «не ми», «свої» – «чужі», «ми такі, а решта – інші» [ 211, с. 69].  

Вважається, що поняття «етнос» (від грец. θνικός – група, плем’я, 

народ) увійшло в історико-етнографічну науку ще за часів Стародавньої 

Греції, де воно використовувалося для позначення окремих племен, спільнот. 

Народи, етноси виникають на певному етапі розвитку людства. Згідно з 

біблійним сказанням про «Вавилонське стовпотворіння», спочатку люди 

«тривалий час жили разом в одній країні, неподалік від гір Араратських, і 

розмовляли однією мовою» [28, с. 24, (11:1–9)]. Якось вони замислили 
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«побудувати місто і в ньому вежу висотою аж до небес, аби прославитися і 

не коритися нащадкам Сима та Яфета». Бог розлютився від такого нахабства 

та змішав мови людей так, аби одні не розуміли промов інших, а людей 

розкидав по всій землі. Недобудоване місто дістало назву Вавилон, тобто 

змішання. Уся ж країна, де було це місто, стала називатися землею 

Вавилонською, а також Халдейською. Люди, розселившись по землі, 

поступово забували свій рід, і стали утворюватися окремі самостійні народи 

чи нації зі своїми звичаями і мовами [28, с. 24]. Скільки з’явилося тоді мов та 

народів, Біблія не повідомляє.  

Шляхом різноманітної комунікації ще до епохи античності людство 

накопичило величезний масив інформації про близькі й далекі народи, а в 

Давній Греції та Давньому Римі ґрунтовно узагальнили цю інформацію та 

вибудували її у чітку систему, що й зумовило народження первісних 

етнографічних описів. Особливою ознакою тієї інформації був етноцентризм, 

тобто поділ народів не лише за принципом «свої» – «чужі», але й за рівнем 

їхнього культурного розвитку – на окультурені (цивілізовані) й дикі 

(варварські), а еталоном виступала їхня власна антична культура. Так, 

завдяки накопиченій інформації Геродот (V ст. до н.е.), якого визнають  

«батьком історії», першим ознайомив людство з життям та побутом скіфів, 

передавши  своє бачення та використавши те, що  «розповідають скіфи про 

свій народ і про країну»  [100]. Грецький історик та географ Стратон (64–               

63 рр. до н. е. – 23 – 24 рр. н. е.) уперше представив у своїй «Географії»                  

(у 17-ти книгах) систематизований опис народів античності. 

Через поширення, як правило, виключно позитивної інформації про 

свій народ представники етносу формують компліментарне уявлення щодо  

власної спільноти,  культури, звичаїв, обрядів і традицій. Такий  підхід був 

типовим для найдавнішого періоду в історії людства і чи не найяскравіше 

виявився у працях відомих давньогрецьких мислителів. Для прикладу, 

Платон (427 – 347 рр. до н. е.) та його учень Аристотель (384 – 322 рр. до н. е.) 

відверто висловлювали  своє негативне ставлення до інших народів, вважали 
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за доцільне їх поневолювати, обстоювали відокремлений (ізольований) 

розвиток та ідею створення держави за етнічним принципом. Ми  схильні 

вважати, що  Платон у праці «Закон» уперше визначив різноступеневу 

комунікацію між людьми залежно від їхнього національного та соціального 

статусу в державі. Так, за його твердженням, до громадян не зараховують не 

лише рабів, а й іноземців, які мусять займатися землеробством, ремеслом і 

торгівлею, але без наживи. За Платоном, громадяни будуть забезпечені 

достатньою кількістю рабів, а останні мають займатися лише 

регламентованою працею. Громадянин же мав комунікувати з рабами лише 

мовою наказів та законів [див. дет.: 256].   

За  Аристотелем, те, що «людина  є істота політична більшою мірою, 

ніж бджоли і всякого роду стадні тварини, видно з такого. Природа… нічого 

не робить даремно; тим часом з-поміж усіх живих істот тільки людина має 

здатність говорити. Адже голос передає смуток і радість, тому він 

притаманний і решті живих істот (оскільки їхні природні властивості 

розвинуті до такої міри, аби відчувати радість і смуток та передавати ці 

відчуття одне одному). Але мова здатна передавати як щось корисне, так і 

шкідливе, достоту як і те, що справедливе і несправедливе. Ця властивість 

людей відрізняє їх від інших живих істот: тільки людина здатна сприймати 

такі поняття, як добро і зло, справедливість і несправедливість» [див. дет.: 

12] тощо. На його думку, на відміну від сім’ї та поселення, де комунікація 

заснована на прагненні до продовження роду і на батьківській владі, держава 

утворюється завдяки моральному спілкуванню між людьми. За твердженням 

Аристотеля, вона не є спільністю місця проживання, не створюється для 

відвернення взаємних образ чи заради зручності обміну. Усі ці обставини 

мусять бути для існування держави, але навіть і за їх наявності ще не буде 

держави; вона виникає лише тоді, коли складається спілкування між сім’ями 

і родами заради кращого життя. Підсумовуючи свої міркування з приводу 

гетерогенних видів співіснування, філософ вивів таку формулу держави: це 

спілкування подібних між собою людей заради досягнення якомога кращого 
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життя. Таким чином, грецький філософ обстоював комунікацію різнорівневу, 

але найбільш продуктивною вважав ту, що відбувається між рівними та 

спрямована на вдосконалення системи. У таке розуміння  комунікації в 

державі Аристотель уклав цілком конкретний зміст. Під людьми він розумів 

рівних один одному, вільних громадян грецьких полісів, які об’єдналися для 

спільного управління справами рабовласницького суспільства. Варварів і 

рабів Аристотель людьми не вважав. Вони, на його думку, були нерозвинені 

духовно і не здатні до державного життя; їхня доля –  бути рабами у греків і, 

навпаки, рабовласник зображався ним як особа, що різко відрізнялася за 

своїми природними якостями від раба, як пан за природою, а раб – істота 

нижчого порядку, здатна лише коритися. Через те рабство філософ розглядав 

як необхідне і природне явище. Одні люди, писав він, за природою покликані 

панувати й управляти, інші – коритися й належати комусь іншому. Отже, 

рабство –  це природна необхідність, закон природи, – таке вихідне 

положення Аристотеля. Відповідно й вибудовувалася суспільна комунікація 

між рівними рабовласниками та рабовласником і рабом. Аргументацію 

рабства від природи Аристотель доповнював доказами економічного 

порядку. У тій державі, яка бажає мати правильний лад, громадяни повинні 

бути вільними від турботи про предмети першої необхідності. Отже, вважає 

мислитель, мусить існувати рабство. Комунікація, як дозвілля та видовище, 

теж має бути забезпечена рабами. Відзначаючи, що фізична праця не 

можлива без рабів, Аристотель оголосив рабство вічними природними 

відносинами  людей у суспільстві [12].  

Погляди Платона та Аристотеля на розвиток етнічних відносин у 

державі в дечому не збігалися.  Зокрема, Аристотель, на відміну від свого 

вчителя, вважав доцільнішою територіально більшу державу, однак таку, що 

може бути контрольована імперією, чітко окресленим прихильником якої був 

сам.  Більшість із положень обох етнополітичних та етнокомунікаційних  

доктрин лягли в основу стародавніх державних утворень, а відповідно до них 

і провадилася праінформаційна політика тогочасного суспільства.  
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Інтенсифікація соціальних комунікацій в умовах рольової 

диференціації особистості та суспільства сприяє розвиткові етнічної 

ідентичності. Однак комунікація епохи середньовіччя супроводжувалася 

нищівними війнами, загальним занепадом культури, а відповідно – 

«звуженням» інформаційно-етнічного світогляду. «Науковий інтерес до 

проблем людської історії і культури майже повністю обмежувався 

священними книгами і текстами» [322, с. 31]. Лише у Візантії збереглися 

свідчення міжкультурної комунікації. У праці візантійських авторів – 

Прокопія Кесарійського та Йордана (VІ ст.) – знаходимо доволі розлогі 

описи слов’ян і етносів Кавказу, фрагментарні відомості про угрофінські й 

тюркські етноси. Певну інформацію про етноси тогочасного світу 

зустрічаємо в численних історичних хроніках і літописах, зокрема, у 

вірменському літописі (VІІ ст.), «Бертинських анналах» (ІХ ст.), 

«Баварському географі» (ХІІ ст.), «Золотих луках» (Х ст.), працях Маврикія 

(ІХ ст.), церковних істориків Адама Тітмара і Гельмальда та ін. 

Однак рівень міжкультурної комунікації усіх названих та пізніших 

пам’яток засвідчував вельми поверховий розвиток науки, а отже й неглибоке 

розуміння комунікації в середовищі інших народів. Недооцінка комунікації 

як важливого компонента міжлюдського контактування, викривлення 

інформації про інші етноси призводить до того, що визначено, за формулою 

В. Соловйова, як «національна самостійність – національне самозадоволення, 

національне самообожнювання – національне самознищення» [див. дет.: 

310].  

Глибинної міжетнічної комунікації не могло бути через те, що «у 

нововідкритих землях європейці звертали увагу переважно на культурно-

побутові відмінності між етносами…, описували особливості господарства і 

знарядь праці, житла, одягу, оздоб, художніх виробів і культових предметів, 

домашнього начиння, їжі та ін.» [322, с. 32]. 

Специфічний характер має інформація про етноси в концепціях 

французьких філософів Ж. Боденя та М. Монтеня, які пояснювали 
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особливості розвитку етносів природно-географічними умовами. Зокрема, 

Монтень у своїх «Дослідах» культурно-побутову своєрідність 

неєвропейських етносів пояснював їхньою близькістю до природи, укладом 

життя з простими моральними принципами, безтурботністю існування. 

Автор висунув концепцію «доброго дикуна», яка набула значної 

популярності в ХVІІ –  ХVІІІ ст. і мала вплив на формування світоглядної 

позиції таких представників епохи Просвітництва, як Ж.-Ж. Руссо та                    

Д. Дідро. 

Новий етап у розумінні міжетнічної комунікації пов’язаний зі 

світоглядними концепціями А.-Р. Тюрґо, Ф.-М. Вольтера, А. Ферґюсона, які 

прагнули розробити схеми загальноісторичних стадій культурного розвитку 

людства. Однак відчутний злам в оцінці комунікації між різними етносами 

запропонував Й.-Ґ. Гердер, який спробував поєднати загальнолюдські стадії 

розвитку з ідеями етнічної своєрідності кожного етносу. Водночас він 

обстоював повноцінність кожної національної культури [ 99, с. 250]. 

Зацікавлення етнічною інформацією посилилося в першій половині 

ХІХ століття, для якої характерні національно-визвольні рухи та посилення 

інтересу до історії й культури власних етносів. Варто згадати й романтиків, 

котрі відіграли важливу роль у поширенні інформації про минувшину, ідеї 

незалежності кожної культури, збереження усної народної творчості, свят, 

обрядів і звичаїв свого етносу. Щоправда, представники романтизму 

ідеалізували традиційну культуру та історію своїх етносів, трактували їх як 

прояви народної сутності, етнічної свідомості й національного духу. 

Романтики мали безпосередній вплив на представників «міфологічної 

школи» (брати Я. Грімм і В. Грімм, А. де Губернатіс, А. Кун, Ф. Мюллер,              

В. Шварц, Ф. Буслаєв, І. Худяков, О. Афанасьєв, І. Котляревський,                         

О. Потебня, М. Маркевич, І. Срезневський, В. Пассек, К. Сементовський,                   

М. Костомаров, М. Максимович, М. Цертелєв та ін.). «В Україні ідеї 

романтизму і міфологізму були настільки популярними, що значною мірою 
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спричинили формування ідеології українського національно-визвольного 

руху», – зазначає М. Тиводар [322, c. 33]. 

Отже, на думку більшості вчених, етнос постає як комунікаційний та 

соціально-економічний організм, що самовідроджується внаслідок етнічно 

однорідних шлюбів і передання новим поколінням мови, культури, традицій, 

віри, звичаїв, а також у результаті природної та штучної (насильницької) 

асиміляції, міжетнічної інтеграції. Усе це відбувається під безпосереднім 

упливом інформаційно-комунікаційних процесів й зумовлено просторово-

часовим контекстом. «Цей світ (а іншого людині не дано) не може бути 

об’єктивним, оскільки саме його виникнення і трансформації є функціями 

слова (інформації). Реальність – це те, що включено в інформаційне поле 

різного діапазону. Поза інформацією (Слова Божеського, або людського) 

немає реальності для людини. Інформація невіддільна від суб’єкта (як 

невіддільна від об’єкта та каналу зв’язку). А це значить, що самої по собі 

чисто об’єктивної реальності немає, вона… об’єктивно-суб’єктивна» [192].  

Для усталеного існування етнос мусить створити свою державу, а 

цьому знову-таки сприяє поширення інформації про «своїх» і «чужих», а вже 

згодом на такому фундаменті будується інша інформаційна концепція 

етносу, зокрема й у деяких народів про божественне походження, про 

боговибраність тощо.  

У сучасному розумінні термін «етнос» вперше з’являється у науковій 

літературі на зламі XVIII – XIX ст.  До того вчені послуговувалися 

здебільшого такими термінами, як «плем’я», «нація», «раса». Дещо 

активніше слово «етнос» входить у науковий обіг у кінці ХІХ ст., але 

головним чином у формі похідного прикметника «етнічний». Спочатку 

термін використовується в різноманітних значеннях, зокрема для визначення: 

а) ранньої стадії людства (Л. Г. Морган); б) історико-культурних провінцій 

(А. Бастіан); в) загалом культурних одиниць (Ж. В. Ляпуж) [67, с. 7–23] 

тощо. Першу характеристику етнічної термінології, в т. ч. терміна «етнос», 

наближену до сучасного розуміння, дав французький антрополог Ж. Денікер 
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наприкінці XIX – на початку XX ст. Він вважав, що під етнічною групою слід 

розуміти народи, племена, нації. У цей час російський етнограф М. 

Могилянський конкретизував й поглибив зміст терміна «етнос», 

використовуючи його для визначення об’єктів  етнографічних досліджень. 

Український етнограф П. Чубинський на практиці закріпив цей підхід до 

етнографічних проблем. У 1919 р. французький учений Ф. Рено запропонував 

розмежувати поняття «етнос» і «великий етнос». Німецький соціолог                   

М. Вебер  ще у 1920 році під етнічними групами пропонував розуміти ті 

групи людей, які поділяють суб’єктивну віру в спільне походження внаслідок 

подібності фізичного типу чи звичаїв або внаслідок однакових спогадів про 

колонізації та міграції. Так само у 20-х pоках минулого століття російський 

етнограф С. М. Широкогоров дав  ґрунтовне наукове визначення терміна 

«етнос», у якому вперше було враховано об’єктивні й суб’єктивні чинники 

етногенезу. Етнос він визначав як групу людей, що розмовляють 

однією мовою, усвідомлюють своє місце, спільне походження, мають певний 

комплекс звичаїв, особливостей способу життя і відмінності.  

Дискусія щодо факторів, які справляють визначальний вплив на 

формування етносу (інформаційно-комунікаційні чинники, історико-

культурні умови розвитку, економічні фактори, ландшафт, біопсихологічні 

фактори, поява пасіонаріїв, ендогамія тощо), має довгу історію. Однак 

тривалий час надто мало уваги приділялося саме інформаційній складовій у 

формуванні етносу як стійкої спільноти. Одними з перших на території 

пострадянського простору активно почали опрацьовувати інформаційну 

концепцію етносу Н. Н. Чебоксаров та С. А. Арутюнов. За цією теорією, 

життя етносів характеризується стійкою циркуляцією інформаційних потоків 

у вигляді різних форм комунікації (вербальної та невербальної), куди входить 

і культурна традиція. У процесі історичного розвитку етносів – від племені 

до нації – щільність та інтенсивність інформаційних потоків зростає. Тому, 

на думку вчених, основна функція етносу полягає в захисті своїх членів від 

нестабільності й невизначеності життя. Свою функцію «інформаційного 
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захисту» етнос виконує шляхом підтримування культурної традиції, тобто 

шляхом «відтворення» в нових поколіннях тих цінностей, символів та правил 

поведінки, які він виробив у процесі адаптації до природного і соціального 

середовища. Стійкий комплекс інформації (традиція) можливий тільки в 

умовах стійкого буття етносу, який зберігає свої межі, принципи, 

ідентифікацію [13; 347]. Обов’язковою й чіткою ознакою етносу, яка 

виробляється під безпосереднім впливом інформаційної традиції, є етнічна 

самосвідомість, тобто уявлення певної групи людей про себе як про народ. 

Етнічна самосвідомість (самовизначення, самоідентифікація) народу полягає 

в тому, що він вважає себе такою спільністю людей, яка відрізняється від 

інших народів та людських спільнот (спілок, партій, держав, станів). Етнічна 

самосвідомість, інформаційно формуючись упродовж багатьох століть і 

передаючись від покоління до покоління, входить до звичайної  свідомості 

людей. Інформація всередині етносу передається спадково шляхом 

виховання й приймається на віру беззастережно, не піддаючись 

характерологічному сумніву. Етнічні розрізнення здебільшого не 

обмірковуються та не аналізуються, а формуються й відчуваються за 

принципом: це – ми, а ті – інші.  

 Інформація відіграє чи не найважливішу роль у процесі етногенезу, 

тобто у наявності чи відсутності певних якостей, рис етносу, що є зараз чи 

був колись. У науковій літературі паралельно з терміном «етногенез» 

вживається і термін «етнічна історія», який не збігається за значенням із 

першим. В останні десятиріччя серед науковців простежується тенденція до 

розрізненння цих понять, а тому термін «етногенез» стали застосовувати 

лише до процесу, «в результаті якого із ряду існуючих до цього етносів, 

етнічних спільнот або їх частин складається новий етнос, який усвідомлює 

себе як дещо відмінне від будь-яких існуючих раніше груп, виражає це 

самоусвідомлення через самоназву. Самоназва ця, як правило, походить від 

одного з раніше відомих етнонімів або інших визначень, але набуває якісно 

вирізняючого змісту» [14, с.8].  
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Самосвідомість, яка виражається через самоназву, – це основний 

етнічний маркер, який є результативним через взаємодію різних 

неоднозначних і не всюдисущих соціальних факторів, які створюють у 

сукупності певний згусток інформаційної мережі, що призводить до 

вичленування етносу. Через цей механізм об’єктивні чинники буття етносу 

перетворюються у вираження самоназви як об’єктивної реальності.                         

З моменту виникнення такого більш чи менш всеохопного явища в рамках 

певної групи населення через самосвідомість і самоназву етногенез, тобто 

становлення цієї групи як етносу, може загалом вважатися завершеним, а всі 

інші процеси складають подальшу етнічну історію цього етносу. Отже, 

«продовжується включення в його склад окремих іншородних груп; 

подальша консолідація етносу чи іноді, навпаки, відокремлення від нього 

деяких груп і їх перехід до інших етносів, або ж тимчасове послаблення 

внутрішньоетнічних зв’язків, яке не веде, щоправда, до розладу етносу як 

цілісності; виникнення або стирання локальних особливостей малих 

етнографічних груп всередині етносу і т.п.» [14, с. 8–9]. Незважаючи на всі 

вищезгадані й не згадані явища, що суттєво змінюють конфігурацію, 

структуру й обличчя етносу на різних етапах його етнічної історії, етнос, 

незмінно зберігаючи свою самосвідомість і самоназву, оберігає цим 

спадковість свого існування, так само, як індивід продовжує залишатися 

однією і тією ж особистістю, незважаючи на те, що у нього відбуваються 

вікові та інші зміни. 

Етнічна комунікація в процесі історичної минувшини втілилася в 

певних соціально організованих формах і переплелася з традиціями. У цьому 

розумінні йдеться не лише про мову як засіб обміну інформацією, але й про 

почуття власного самоусвідомлення та вирізнення себе серед інших етносів, 

визначення диференційних ознак, які характеризують несхожість із сусідами. 

Впровадження  інформаційного досвіду серед певної етнічної спільноти 

завжди виступає як першоджерело, а потім виливається у виразні традиції й 

виявляється природною необхідністю людського існування. Інформація 
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слугує також чинником, що обґрунтовує необхідність існування тих чи інших 

авторитетних соціальних інститутів, а згодом через комунікацію 

підтримується їх здатність функціонувати й трансформовуватися відповідно 

до суспільно-історичних потреб. Безперечно, мову найчастіше узвичаєно 

подають як основну рису в етнічному визначенні народу. До певної міри  це 

справді так. Мова виступає одним із консолідаційних елементів 

самоідентифікації того чи іншого етносу, проте не є єдиним. Погодимося з 

думками низки дослідників, що мова – це всього лише інституалізована 

форма спільної для людини мовленнєвої діяльності, і саме тому вона повинна 

бути включена до найбільш широкого розуміння культури. 

Не можемо водночас не погодитися з міркуваннями В. Буряка про те, 

що сучасна парадигма ЗМІ точно виражає еволюційну культуру свого 

становлення саме в контексті спадковості інформаційних архетипів народу, 

бо вони становлять базу такого інтелектуального феномена, як свідомісно-

етнічна ідентифікація [71,  с. 97]. 

Однак у процесі етнічного самоусвідомлення мова, беззаперечно, –  

важливий, але не головний чинник. До прикладу, австрійці, які 

послуговуються німецькою мовою, за своїм культурно-історичним та 

етнічним світоглядом не ототожнюють себе з німцями. Так само ірландці та 

валлійці не ідентифікують себе з англійцями, а тим більше – з американцями, 

російськомовні українці не уподібнюють себе до  росіян.  

Вироблення та втілення етнічного комунікаційного досвіду, який для 

будь-якого народу сьогодні здається таким звичним, має тривалу й складну 

історію в кожного етносу. Якщо представники сусідніх європейських етносів 

розповідають про одне з найбільших християнських свят – Різдво, –  то 

можна помітити, що воно не тільки вирізняється в кожної етнічної спільноти 

назвою, так би мовити, мовною оболонкою (наприклад, у словаків  (Vianoce),  

в угорців (Karácsony), німців (Weihnachten), румунів (Сrăciun), італійців 

(Natale), але й має свої специфічні традиції, тому представник кожного 

етносу уявляє це свято по-своєму. З іншого боку, комунікація будь-якого 
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етносу – природна особливість, притаманна всій людській спільноті, але 

власна національна група сприймається як те, що є найближчим та 

найкращим. 

Таке  усвідомлення своєї єдності й самоідентифікації є відображенням, 

за визначенням М. Гумільова, «компліментарності» як підсвідомого відчуття 

взаємної симпатії та спільності людей. Визнання етнічним колективом своєї 

єдності – головна ознака етносу як системи. Окрім цього, існує також низка 

інших важливих рис, які визначають його як систему: мова, культура, 

територіальна єдність, спільність економічного життя, самоназва тощо. 

Як зазначав іще Л. Морган, етногенез – це тривала ера поступової 

соціологізації людини й оцивілізовування людства. Дослідник М. Степико 

наголошував з цього приводу, що такий процес «зумовлює стан речей, за 

якого на сьогодні всі соціуми є складними структурними утвореннями, 

визначеними складним переплетенням стосунків, заснованих на особистому 

досвіді, інтегрованості в механізми традиції, відносин віч-на-віч та 

відчужених відносин між людьми, представлених інституціональними 

системами: економікою, правом, політикою та ін. ...» [314, с. 13]. Взаємодія  

цих рівнів соціуму знайшла своє відображення в різних концепціях, які 

фіксують суперечність цілей раціональності та цілісної раціональності               

(М. Вебер), культури та цивілізації (О. Шпенглер), волі до взаємності та волі 

до влади (Ф. Ніцше), системи та життєвого світу (Ю. Габермас) тощо. 

 Етноси з їхньою культурою виступають специфічним вираженням 

соціального розвитку. За твердженням Ю. Бромлея,  «етнічне у нації  значно 

довговічніше за класове. І це дає підстави вважати, що слідом за 

виникненням безкласових націй можна чекати на їхнє поступове 

перетворення у власне етнічні спільноти» [67, с. 173]. Не зовсім 

погоджуємося з думкою вченого про можливість творення безкласового 

суспільства, але те, що національне є давнішим та довготривалішим і таким, 

що нікуди не зникає, доводять  сучасні етнополітичні процеси в багатьох 

регіонах світу. 



 

 

33  

 

 Курйозним, але характерним для представників української 

етнополітичної думки, є переконання, що українство – фрагментарний і 

загалом недорозвинутий суспільний організм із недовершеною племінною 

сегментацією. Не можемо погодитися з твердженням, що «існує й 

зберігається певною мірою і до наших днів психонаціональний деформізм, 

який є причиною антагонізму  між наддніпрянцями і галичанами» [211,                

с. 126]. О. Бочковський  відносив українську націю до народів плебейських, 

народів-кріпаків, які мають недорозвинений національний організм, якому 

бракує горішньої частини національної піраміди. Тому одним із основних 

завдань української етнополітології він вважав з’ясування  ролі та місця 

суспільних угруповань у розвитку нації. Поневолені народи, на його думку, 

відрізняються одним національним резервом – селянством, тому величезна 

«каменярська» робота щодо пробудження плебейських народів припадає на 

інтелігенцію. О. Бочковський простежує історичну роль духівництва, вчених, 

письменників у житті поневолених народів, аналізує  стихійний романтизм, 

який завжди існує на перших етапах національного самовизначення,                        

і доходить висновку, що «визволення народу буде ілюзорним, доки він не 

матиме певної  та непохитної господарської бази»  [211, с. 132]. 

 Дотичним до інформаційно-комунікаційної проблеми формування  

кожної національної спільноти як етносоціального організму та не менш 

складним у цьому контексті є парадигматичне співвідношення термінів 

«етнос» – «національність», «нація» – «народ», «націоналізм» – 

«патріотизм», «етноідентичність» – «поліетнічність» тощо. Своєрідною 

методологічною проблемою вітчизняної науки постає і те, що до цього часу в 

українській  соціально-комунікативній та й суспільствознавчій галузях знань 

немає одностайності щодо поняття «українська нація», від якого можна було 

б відштовхнутися в конкретних історичних, етнологічних, соціологічних, 

політологічних та інших дослідженнях. Авторитетний дослідник Г. Касьянов 

стверджує, що  цьому поняттю науковці або ж взагалі не дають визначення, 

покладаючись на те, що з їхньої системи аргументів аудиторія сама зрозуміє, 
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про що саме йдеться, або формулюють «робоче визначення», пристосоване 

до конкретних аналітичних завдань, або ж запозичують чиєсь визначення» 

[166, с. 259]. При цьому не йдеться про те, щоб створити нормативну, 

універсальну дефініцію «нації», що в принципі неможливо. Йдеться  

передусім про певний набір формальних ознак поняття «українська нація», 

які визнаються такими, що з достатнім рівнем адекватності відображають 

суттєві ознаки спільноти, яка вважає себе або ж яку вважають інші 

«українською нацією». На нашу думку, важливим чинником тут, особливо в 

такому  перехідному суспільстві, як українське,  виступає інформаційно-

комунікаційне поле. Практика нашої країни засвідчує, що перехід від 

соціалізму до ринкових умов, від штучного інтернаціоналізму до 

поліетнічного співіснування характеризується відсутністю інформаційно-

комунікаційних механізмів, які б сприяли народженню в Україні української 

політичної нації. Однак інформаційно-комунікаційна політика, яка ігнорує 

етнос, призводить до непоправних результатів. 

 Отже, інформаційно-комунікаційна складова відіграла та продовжує 

відігравати одну з ключових ролей у процесі становлення та піднесення 

кожного етносу, а відтак і нації, зокрема й політичної. Характерно, що через 

соціально-комунікаційне поле проходить увесь процес розвитку народу, а 

також усі форми його діяльності, навіть ті, які, на перший погляд, видаються 

слабко пов’язаними з інформаційною діяльністю. 

 

1.2. Друковані ЗМІ – засіб формування етносу 

 

 Вплив ЗМІ  на кожного громадянина і суспільство загалом у нинішніх 

умовах уже не піддається сумніву. Технологічні досягнення останніх 

десятиліть у галузі медіакомунікації, що спричинили кардинальні 

перетворення у суспільній свідомості, змусили науковців активно 

досліджувати ці процеси. Незважаючи на те, що скептики прогнозують чи не 

зникнення друкованих ЗМІ, вони все ще відіграють важливу роль у 
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формуванні суспільної свідомості. Цей процес особливо актуальний для 

аудиторій старшого та середнього віку на території пострадянських держав. 

Навіть більше, народонаселення, яке світоглядно сформувалося в так званих 

соціалістичних умовах, звикло беззастережно вірити тому, що друкується в 

газетах, і цей стереотип навряд чи вдасться подолати найближчим часом. 

«Певні ідеї, судження, концепції, тобто пропагандистська інформація, 

знаходять своє втілення у відповідних журналістських формах. Їх засвоює 

аудиторія, внаслідок чого ми досягаємо певного духовного ефекту у вигляді 

зміни чи посилення відповідних поглядів, думок, настроїв і психологічних 

установок, інакше кажучи, готовності діяти відповідно до проповідуваних 

ідей. І як результат – відповідний «поведінковий» ефект, тобто зміна 

поведінки конкретної людини чи групи людей. Отож журналіст впливає на 

стан конкретних справ шляхом впливу на свідомість, на переконання 

аудиторії» [147, с. 19–20]. У цьому контексті видається слушною думка 

науковця В. Різуна про те, що «індивідуальна поведінка людини 

детермінована позиціями певних соціальних груп, масовою свідомістю та 

культурою. Плюралістична система ЗМК лише варіює цю детермінованість, а 

не відміняє її. Ця система замінює одну масу лише багатьма масами 

(масовими рухами і на її основі різними партіями, групами, організаціями), 

роздрібнює суспільство на різні соціальні групи, створюючи ілюзію повної 

індивідуальної свободи та індивідуального вибору людини. Але існування 

багатьох мас і є відносно демократичною основою життя суспільства та 

людини. Правда, й тут є певна критична межа цього процесу: чим більша 

суспільна роздрібненість – тим ближча деградація суспільства як єдиного 

організму» [283,  с. 16]. 

Проте якщо вплив медіа на політичні, економічні процеси в суспільстві 

достатньо часто є предметом наукових студій, то роль комунікації й самих 

ЗМІ у формуванні етноідентичності громадян та впливі на неї залишається на 

периферії журналістикознавчих досліджень. Ця тема актуальна ще й з огляду 

на три важливі аспекти: 1) у новітніх медіа етнічна тематика дедалі більше 
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набуває домінантного характеру; 2) зацікавлення ЗМІ згаданою проблемою 

здебільшого спричинене не інтересом до специфіки культури народів, що 

проживають поруч, а виникненням локальних міжетнічних конфліктів або їх 

латентною стадією; 3) зростання впливу ЗМІ на суспільство в умовах 

глобалізації – з одного боку, та національного ренесансу – з іншого, ставить 

перед владою завдання завчасно й виважено реагувати на потреби 

суспільства в управлінні та коригуванні етнонаціональної політики держави.  

 Як засвідчує практика, ЗМІ швидше реагують на проблеми загострення 

міжетнічних взаємин, ніж спеціальні органи державної влади з питань 

міжнаціональних відносин та прав національних меншин. Навіть гірше, 

чиновники не встигають вчасно реагувати на гострі етнополітичні ситуації, 

інформація про які вже оприлюднена в  українськомовних (російськомовних) 

медіа, не кажучи вже про реляції, що з’являються в етнічних ЗМІ України та  

закордоння. 

 Сучасні умови складаються таким чином, що процес підтримання, а 

часто й формування етноідентичності через мас-медіа нерідко прямо чи 

опосередковано впливає на політичні симпатії та поведінку людей, 

спонукаючи їх до певних дій. До прикладу, у період передвиборчої 

президентської кампанії 2004 року спостерігалася нечувана активність 

угорськомовного населення Закарпаття та підтримка кандидата В. Ющенка. 

До того часу угорці краю переважно вирізнялися політичною байдужістю,               

а значна частина керівників різних ланок, угорців за походженням, 

підтримувала провладні партії. Безперечно, така позиція зумовлена 

історичною пам’яттю угорського етносу, який зазнав переслідування та 

репресій у перші роки після встановлення радянської влади на Закарпатті, та 

й тим, що угорськомовні газети «Кárpáti Іgаz Szó» («Карпатське слово 

правди», орган Закарпатської облради та обласної адміністрації), «Hotármenti 

szociáldemokrata» («Прикордонний соціал-демократ», заснований 

Закарпатським бюро обласного комітету СДПУ (о)) подавали інформацію 

однобічно. Кардинальну роль у зміні ставлення угорців Закарпаття до 
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політичної ситуації в регіоні та до тогочасної влади держави загалом 

відіграла угорськомовна газета  «Kárpátalja» («Закарпаття», засновник –  

однойменне угорське товариство). Принагідно зауважимо, що решта 

угорськомовних газет («Beregi hirlap» («Вісник Берегівщини»), «Nagyszőlős-

vidéki hirek» («Новини Виноградівщини»), «Ungvári vidéki hirek» («Вісті 

Ужгородщини») подавали інформацію крізь провладну призму. Подібна 

ситуація була характерна й для інших національних меншин краю, де значну 

роль відігравали такі часописи, як перша румунськомовна газета на 

Закарпатті «Apşa» («Апша», засновник – Товариство «Дачіа»), журнал 

словаків України «Dôvera» («Довіра», засновник та видавець – Закарпатське 

культурно-просвітнє товариство словацьких жінок «Довіра»), циганська 

газета «Романі Яг» («Ромська ватра», заснована ромським культурно-

освітнім товариством «Романі Яг») та інші. 

Згодом іще більший вплив на угорський етнос області мала рідномовна 

недержавна преса в період парламентських та місцевих виборів 2006 року. 

Завдяки періодиці й роботі національно-культурних товариств «угорська 

меншина в Закарпатті дістала можливість бути гідно представленою в 

місцевих органах влади в місцях компактного проживання виборців» [244,           

с. 293].  

Провівши опитування 100 осіб серед представників різних 

національностей Закарпаття віком від 18 до 70 років (українці – 50, угорці – 

15, румуни –  10, росіяни –  10, словаки –  5, роми – 5, євреї – 5), ми отримали 

цікаві результати щодо інтересу до  регіональних газет та симпатій до 

політичних сил, що претендували на обрання до парламенту в 2012 році, 

крізь національну призму. 88 опитаних вважали, що матеріали, присвячені 

етнонаціональним, культурним та історичним проблемам, ґрунтовніше 

розглядаються в друкованих ЗМІ краю, ніж на радіо, телебаченні чи в 

Інтернеті. І це при тому, що Закарпатська обласна державна телерадіо-

компанія (телеканал «Тиса») має супутниковий сигнал і 24-годинний ефір. 

Окрім того, за даними управління у справах преси та інформації 
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Закарпатської ОДА, уже станом на грудень 2006 року в Закарпатській області 

зареєстровано 77 місцевих телерадіоорганізацій: 6 організацій ефірного 

телебачення, 5 організацій ефірного радіомовлення, 3 організації проводового 

радіомовлення, 3 ефірно-кабельні ТРО (1 – МІТРІС, 2 – «Телесело»), 60 організацій 

кабельного телебачення.  Проте охоплення ефіром населення області 

телерадіопрограмами ЗОДТРК (телеканал «Тиса») становило приблизно 30%.                 

Із списку 60 запропонованих нами місцевих газет, що більш-менш 

систематично випускаються, реципієнтами було визнано такими, що 

регулярно й неупереджено висвітлюють проблеми національних меншин 

краю, близько двох десятків: «Новини Закарпаття» – 71, «Kárpáti Igaz Szó» – 

69, «Старий замок–Паланок» – 65, «Закарпатська правда» – 60, «Трибуна» – 

42, «Вісті Ужгородщини»  (угорськомовний дубляж – «Ungvári vidéki hirek») 

– 35, «РІО» – 30, «Срібна Земля» – 22, «Kárpátaljai szémle»  («Закарпатський 

огляд») – 21, «Фест» – 18, «Новини Виноградівщини» («Nadyszőlős-vidéki 

Hirek») – 18, «Дружба» – 11, «Романі Яг» – 17, «Beregi hirlap» («Вісник 

Берегівщини») – 15, «Nyomkereső» («Слідопит») – 15, «Maramureşenii» 

(«Мараморошці») – 10, «Християнська родина» – 5, «Відомості міліції» – 5,  

«Podkarpatský Slovák» («Підкарпатський словак») – 4.  

Але  ніхто з опитаних представників національних меншин не хотів, щоб 

більшість у Верховній Раді дістало ВО «Свобода». Серед основних причин – 

радикальні гасла представників цієї політичної сили, занепокоєння їхньою 

національною політикою після приходу до влади.  Серед реципієнтів-

українців  «Свободу» підтримало двоє (4%).  Водночас лише 30%  опитаних 

представників російського етносу вважали, що російська мова має бути 

законодавчо визначеною другою державною, тільки 10% опитаних 

закарпатських росіян підтримали Закон «Про засади державної мовної 

політики». Натомість 66% реципієнтів угорського походження вважали, що в 

місцях компактного проживання згаданий закон має бути впроваджений.  

 Погоджуючись із думкою, що медіа «здатні замовчувати політичні 

факти, применшувати їх значення, відвертати увагу людей від тих чи інших 
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подій, використовуючи різні сенсації, скандали, шоу тощо, замовчуючи або 

виключаючи зі сфери суспільних дискусій і політичних рішень певні теми, 

події, факти» [303, с. 55], зауважимо, що Україна за роки незалежності так і 

не спромоглася виробити інформаційну стратегію, ані  щодо підтримки 

виробника власного медіапродукту, ані щодо убезпечення національного 

простору від зарубіжної інформаційної стратегії. 

  В умовах глобалізаційних процесів в інформаційному просторі, коли 

замисел побудови інтернаціонального суспільства зазнав невдачі, а 

своєрідний ренесанс медіа національних меншин, зокрема і в Україні, 

набирає усе більшого розмаху, тема нашого дослідження не лише набуває 

актуальності, а й має превентивний характер щодо відповідних потенційних 

проблем в українському суспільстві. Особливо з огляду на те, що останнім 

часом проблеми етнонаціонального характеру постають у все гостріших 

формах, і не лише через заяви національно-культурних товариств та їхніх 

ЗМІ, а й тому, що такі питання стають джерелом інформації для різних 

медіаредакцій, зокрема тих, що глибоко не вникають або з деяких причин не 

хочуть вникати у  сьогочасну суть та причини конкретної етнічної проблеми 

й продовжують експлуатувати суспільно усталений стереотип. У зв’язку з 

цим нам видається слушною думка американського журналістикознавця 

Джеймса Лалла про те, що будь-яка держава  прямо чи опосередковано 

поширює медіаідеологію, створюючи своєрідну гегемонію. «Інформаційні 

повідомлення, прихильні до ідеології існуючого ладу, продукуються 

школами, бізнесом, політичними організаціями, профспілками, релігійними 

конфесіями, військом та мас-медіа. Всі вони зливаються в єдиний потік. Цей 

процес взаємного підсилення й артикулювання ідеологічних впливів 

становить суть гегемонії… Тож найпотужнішим упливом мас-медіа є те, як 

вони майже непомітно формують сприйняття їхніми аудиторіями своїх 

суспільних ролей та своєї повсякденної діяльності. Цей ефект суспільного 

«умагістралення» досягається головним чином тим способом, у який 

повідомлення мас-медіа вписуються в рамки дійсності» [194, с. 50 – 51].   
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 Віддаючи належне глибоким аналітичним міркуванням Джеймса Лалла 

щодо суспільного «умагістралення» аудиторії через медіа, не можемо не 

зауважити, що саме через ЗМІ, а в нашому випадку через етнічні, значною 

мірою формується у людей специфічне сприйняття світу крізь 

етнонаціональну призму. Тому не варто забувати про кардинальні висновки 

Маршалла Мак-Люена в його «Галактиці Гутенберга», що, з одного боку,  

«друк привів до однорідності націй і державного централізму, але також до 

індивідуалізму та протидії державі.., первісно метою друку було 

перетворення національних мов на засоби масової інформації, які мають таке 

велике значення для держави» [209, с. 307].   

 Науковці сходяться в думці, що більшість етносів пережили (ми б 

уточнили – переживають)  суттєву трансформацію способу свого буття в 

умовах інформаційного суспільства. «Майже в усіх західних… концепціях 

інформаційне суспільство розглядається головним чином як антитеза 

трудового суспільства, як його заперечення і зовсім новий етап у соціально-

економічному розвитку суспільства» [314, с. 97].   

 У майбутньому доля будь-якого суспільства залежатиме від здатності 

керувати інформацією та засобами масового комунікування, причому це 

стосується як глобальної інформації, так і інформації, що продукуватиметься 

усередині країни. Особливої ваги ця теза набуває в багатонаціональних 

державах. Непродумані дії, у тому числі й політиків, можуть викликати 

непередбачувані процеси. Частково така ситуація створюється в Україні в 

результаті прийняття Закону «Про засади державної мовної політики», 

відомого в Україні як Закон «Про регіональні мови». 

 Нинішні етнополітичні обставини у світі значно похитнули ідею 

побудови безпечних мультикультурних суспільств. Це яскраво засвідчують 

виступи «нових» громадян у Франції, неспокійна етнополітична ситуація в 

Німеччині, активізація неофашистського руху в Росії, мотиви розстрілу 

Брейвіком молоді в Норвегії. Чи не найтрагічнішими подіями сучасності 

обернулася невиважена етнонаціональна політика та міжкультурна 
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комунікація в екс-Югославії та пропаганда російською інформаційно-

політичною машиною міфічного «русского міра» на сході України. 

Зміна суспільно-політичної ситуації в Україні за останні 25 років 

значною мірою вплинула на інформаційну політику ЗМІ молодої держави. 

Крах монопольної системи влади у друці, поширенні інформації, які були 

чітко вмонтовані в державно-комуністичну структуру управління, призвів до 

того, що український медіаринок, зокрема друкованих ЗМІ, розпався на 

низку самостійних  видань, засновниками яких поряд із державою стали 

політичні партії, національно-культурні товариства, релігійні організації, 

комерційні структури й окремі особи. Збільшення кількості друкованих 

видань, особливо в регіонах, не покращило якості інформаційного продукту, 

навіть більше – зменшився сукупний тираж газет і журналів. До прикладу, 

якщо в середині 80-х років минулого століття на Закарпатті виходили                      

3 обласні газети («Закарпатська правда» – українською мовою та дубляж 

російською; «Kárpáti Igaz Szó» – угорською, «Молодь Закарпаття» – 

українською та дубляж («Kárpátalja Ifjúság») – угорською) і 13 районних 

часописів (сукупний тираж близько 500 000 примірників), то вже станом на 

листопад 2001 року в Управлінні у справах преси та інформації Закарпатської 

облдержадміністрації зареєстровано і перереєстровано 227 періодичних 

видань. Наймолодшими на той час друкованими органами в краї були перша 

румунськомовна газета на Закарпатті після проголошення незалежності 

«Apşa» («Апша») та українськомовні «Демократичний союз», «Студень»                  

і «Нова свобода». З різною періодичністю та з перервами в області  у цей час 

виходить друком близько 127 видань, регулярно друкуються 65 (загальний 

наклад становить майже 308 000 примірників). Серед них: українськомовних 

– 56 (загальний  наклад – орієнтовно 278 700 примірників), угорськомовних, 

у тому числі й дубляжі, – 9 (загальний наклад – майже 26 500 примірників), 

російськомовних  – 1 (наклад – 2000 примірників), словацькомовних – 2 

видання (наклад – 1500 примірників), ромсько-українсько-угорськомовних – 
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1 (наклад – 2500 примірників), румунськомовних – 1 (наклад – 1000 

примірників).  

У 2014 році на Закарпатті зареєстровано та перереєстровано майже 300 

періодичних видань. Аналіз доводить, що за останні роки в області значно 

розширено інформаційний простір для висвітлення життя національних 

меншин краю: зареєстровано 20 періодичних видань угорською (із 

дубляжами),  5 – російською, 4 – ромською, 4 – русинською,  3 – 

румунською, 3 – словацькою, 1 – німецькою, 49 – двома та більше мовами.   

За підтримки місцевих  державних бюджетів видаються угорськомовна 

газета «Kárpáti Igaz Szó» та регіональний часопис румунською мовою 

«Maramureşenii». Більшість національно-культурних товариств на Закарпатті 

мають свої періодичні видання. В газетах як  обласного, так і районного рівня 

систематично випускаються тематичні сторінки під рубриками                              

«В національно-культурних товариствах», «Срібна земля – рідна земля», 

«Закарпаття  багатонаціональне» та ін. 

Натомість загальнодержавні газети частіше публікують інформацію 

про Закарпаття, яка близька до сенсаційної: вбивство кримінального 

авторитета на прізвисько Ґеша, руйнівні повені, вбивство відеооператора 

місцевої телерадіокомпанії, арешти міського голови Ужгорода С. Ратушняка, 

голови обласної адміністрації І. Різака, скандальні вибори мера Мукачева, 

загадкова смерть ректора Ужгородського національного університету 

професора В. Сливки, підземна нелегальна вузькоколійка між українським 

Ужгородом та словацьким Вішнім Нємєцкім, катастрофа українського 

гелікоптера, що незаконно опинився на території Словаччини, кримінальні 

розбірки на Драгобраті,  контрабанда на українсько-угорському та 

українсько-словацькому кордонах, стрілянина представників закарпатського 

осередку «Правого сектора»  в Мукачеві тощо. До прикладу, в «Дзеркалі 

тижня», яке, за нашими підрахунками, найчастіше  серед загальнодержавних 

друкованих медіа звертається до закарпатської тематики,  упродовж 2003 – 

2006 років уміщено 28 матеріалів, де крайова проблематика представлена 
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крізь призму конфліктів, криміналу й скандалів. Промовистими є й назви 

матеріалів: «Умовний строк за вбивство офіцера міліції» (31 жовт., 2003), 

«Зачистка Мукачевого» (19 берез., 2004), «Особливості регіону: арешт 

журналіста, самогубство ректора…» (28 трав., 2004), «Ревізія однієї ревізії, 

або куди поділося гасло закарпатського сепаратизму?» (18 черв., 2004), 

«Смерть ректора УжНУ – запитання без відповідей» (2 лип., 2004), 

«П'ятнадцять років за організацію вбивства» (1 квіт., 2005),  «Премікс»  

пахне… криміналом» (15 квіт., 2005), «Бандитам свободу» (14 жовт., 2005), 

«Васал мого васала» (21 жовт., 2005), «Венеціанські заробітки для 

закарпатських остарбайтерів» (23 черв., 2006), «Ужгородський Беслан», що 

не відбувся. Два роки по тому» (15 груд., 2006). 

Пізніше медіаобраз Закарпаття на шпальтах загальноукраїнських 

видань постає як унікальний туристичний, але кримінально небезпечний 

регіон, де більшість населення живе за рахунок  контрабанди та прагне вийти 

зі складу України. Про це переконливо свідчать заголовки матеріалів у 

«Дзеркалі тижня»: «Закарпаття: територія абсурду і трагедій» (25 черв., 

2010),  «Історія антагонізму»  (25 черв., 2010),  «Помста по-закарпатськи»              

(6 квіт., 2012), «Пасивний Ужгород» (29 листоп., 2013), «Сектор 

революційного беззаконня» (28 берез., 2014), «Дорожні бунти по-

закарпатськи» (8 серп., 2014), «На Закарпатті вилучили партію 

контрабандних сигарет на 1,5 млн. євро» (18 лип., 2015); газеті «День»:  «На 

Закарпатті – чергова повінь від «лівої» горілки» (12 берез.,  2002); у 

«Високому замку»: «СБУ знайшла на Донеччині та Закарпатті схованки з 

мінами та гранатометами» (16 листоп., 2015), «Сільський голова повісився на 

Закарпатті після виборів» (26 листоп., 2015), «На Закарпатті затримали 

«батька» сигаретної контрабанди» (24 січ., 2016) тощо. 

Заради об’єктивності зауважимо, що «Дзеркало тижня», на відміну від 

більшості  всеукраїнських громадсько-політичних видань, зверталося й до 

складних проблем національної ідентичності на Закарпатті: «Освіта для 

меншин: ідентичність плюс інтеґрація» (22 серп., 2008), «Кроки назустріч 
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ромам» (15 листоп., 2013), «Закарпаття від краю до Краю» (17 жовт., 2014). 

Зокрема, Олена Розвадовська, автор останнього матеріалу, об’єктивно 

зауважила, що «на тлі російського вторгнення і проведення АТО справді 

активізувалися представники «закарпатських русинів» і «закарпатських 

угорців», чимало яких на Закарпатті не живуть, але заявляють, що 

представляють 90% населення регіону. Головна їхня претензія до української 

влади – «геноцид» національних меншин Закарпаття та невизнання 

результатів референдуму 1991 р. в області про автономію регіону. 

Закарпатські сепаратисти розраховують на підтримку РФ й угорської 

ультраправої партії «Йоббік», яка активно пропагує ідею «Закарпатської 

угорської автономії».  

Одночасно журналістка виявила в угорськомовному Берегові, де вулиці 

І. Зріні та М. Верешмарті перетинають вулицю Б. Хмельницького, яскравий 

приклад української громадянської ідентичності, коли  троє угорськомовних 

хлопців, «фарбують перила на невеличкому мосту в синьо-жовтий і при 

цьому мадярською мовою обговорюють, як це зробити якомога рівніше» 

(Дзерк. тиж. – 2014. – 17 жовт.). Однак у загальнодержавній періодиці 

нечасто вміщуються матеріали, які глибинно та вдумливо, без пошуку 

сенсаційності, висвітлюють специфіку та проблеми національної й 

громадянської ідентичності на Закарпатті. 

Не прикрашаючи інформаційну ситуацію в краї, розуміючи її 

недосконалість, все-таки зауважимо, що місцеві періодичні видання, 

особливо ті, що є органами національно-культурних товариств, більш 

зорієнтовані на проблеми виховання етнічної свідомості та міжнаціональної 

комунікації. За нашими спостереженнями,  за всі роки незалежності державні 

обласні видання (друкуються, переважно, тричі на тиждень) упродовж тижня 

вміщують бодай один матеріал, присвячений етнічним меншинам краю або 

транскордонному співробітництву. Часописи, засновниками яких є приватні 

фірми, у більшості випадків, не мають системності щодо такої тематики та 

вміщують відповідні матеріали спорадично. Етнічні ж видання Закарпаття – 
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органи національно-культурних товариств – проблемам культури, 

збереження та відродження традицій свого народу відводять від третини до 

половини газетної площі. Яскравим прикладом цього є ромське видання 

«Романі Яг», німецьке «Wiedergeburt» («Відродження») та єврейське «Эхо». 

Останнє хоч і друкується російською мовою, проте тематично,  безумовно, 

спрямоване на виховання етнічної свідомості. Про це яскраво свідчать назви 

публікацій:  «В нашей библиотеке» (про бібліотеку єврейського товариства 

«Хесед Шпіра»), «Долгожданная новинка! В библиотеку Хэсэда поступила 

уникальная книга – «Песня песен», изданная в Ерусалиме в количестве всего 

550 экземпляров» (Эхо. – 2004, №1). Циганське видання «Романі Яг», 

вшановуючи героїв Красного поля, які загинули, захищаючи Карпатську 

Україну, подає матеріал «Ромський казкар про героїв Красного поля» (Ром. 

Яг. – 2004. – 24 берез.), пропускаючи й такий історичний факт крізь 

етнонаціональну призму. 

Значення та  роль етнічних медіа в світовому співтоваристві зростає 

надзвичайно швидко. Така ситуація у майбутньому, на нашу думку, чекає й 

Україну. Про тенденції до посилення етнічних ЗМІ свідчать оприлюднені 

дослідження американського новинного й комунікаційного агентства New 

America Media («Нові американські медіа») в матеріалі «Ethnic Media in 

America: The Giant Hidden in Plain Sight» («Етнічні медіа в Америці: 

гігантська незвідана цілина»)  [див. дет.: 379]. Так, у той час, коли в усьому 

світі криза заганяє колись успішні газети, журнали, телеканали й радіостанції 

у глухий кут, одна група ЗМІ процвітає й почуває себе бадьоро як ніколи – 

мас-медіа для етнічних меншин. Це не означає, що вони не відчувають 

впливу кризових явищ, але потужна підтримка аудиторії дає їм надзвичайно 

великі шанси на успіх. У червні 2009 року в Атланті відбулася конференція, 

присвячена етнічним ЗМІ: National Ethnic Media Expo & Awards,  яку 

організувало уже згадане агентство New America Media. Опитування, 

проведене цією установою та оприлюднене на конференції, довело, що 

аудиторія етнічних медіа в США за останні чотири роки збільшилася на 16% 
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(попереднє дослідження було проведено в 2005 році) і становить 57 млн осіб. 

А загалом у США проживає понад 69 млн людей, яких можна віднести до 

національних меншин.  

Таким чином, проблема розвитку культур народів в іноетнічному 

середовищі має важливе теоретичне й практичне значення. Ми зумисне не 

загострювали увагу на ролі друкованих ЗМІ у формуванні національної 

свідомості  лише українців Закарпаття, оскільки про це йтиметься в 

наступному підрозділі нашого дослідження. Зазначимо лише, що українці тут 

не є винятком, незважаючи на те, що закордонні українці проживають не на 

одній території (за деякими даними, 20 млн українців проживає за кордоном) 

[111], належать до різних соціально-політичних утворень, не завжди 

розмовляють однією мовою,  становлять один етнос. 

Сучасні інформаційно-глобалізаційні реалії змінюються так стрімко, 

що часто журналістикознавство за ними не встигає. Проте роль одного з 

головних каналів інформаційного обміну в усіх сферах суспільного життя 

традиційно відводиться пресі. Саме періодика допомогла об’єднатися в 

культурно-просвітні товариства (а почасти й створити їх) українським 

емігрантам, що виїхали на початку минулого століття до США, Канади, 

Франції та інших країн. Завдяки пресі жевріло українське життя серед 

інтегрованих українців на території Чехії, Польщі, Румунії, Єгипту. Сучасні 

соціально-економічні реалії в Україні спонукали велику кількість 

працездатного населення виїхати за кордон у пошуках роботи, зокрема й до 

Італії, Іспанії, Португалії тощо. І в цьому випадку саме преса стала 

об’єднувальним елементом серед українців-заробітчан. Нинішня українська 

емігрантська періодика слугує своєрідним осередком, який несе ідеї 

згуртування українців навколо християнських та національно-культурних 

цінностей. Через друковані ЗМІ українські емігранти прагнуть заявити про 

себе як західноєвропейським, так і українським чиновникам [див.дет.: 49]. 

Отже, українськомовна преса в країнах Західної та Центрально-Східної 

Європи виконує не лише інформаційну функцію, а насамперед виступає 
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фактором об’єднання українців, підтримує національно-культурницький рух, 

плекає та пропагує наші традиції, допомагає заробітчанам адаптуватися до 

життя в суспільно-політичних та економічних умовах чужої країни. Тотожні 

функції в українському інформаційному просторі виконує преса 

національних меншин, закликаючи плекати свої народні традиції та звичаї              

й зберігати етнічну свідомість. 

 

1.3. «Етнічна преса», «преса національних меншин»: проблеми 

окреслення понять 

 

 Стрімкий розвиток преси різних національних груп, які проживають на 

території України, після проголошення незалежності докорінно змінив 

інформаційний простір держави. Законодавче підґрунтя  для цього почало 

формуватися ще на початку 90-х років минулого століття. Активному 

посиленню інтересу етнічних меншостей до своєї минувшини значною мірою 

сприяла новостворена  правнича база. У першу чергу слід відзначити Закон 

України «Про національні меншини в Україні» (1992 р.), який забезпечив 

правовий статус національних меншин і став гарантією держави на 

користування та навчання рідною мовою, розвиток національно-культурних 

традицій, використання національної символіки, сповідування своєї релігії, 

задоволення потреб у літературі, мистецтві, створення культурних і 

навчальних закладів. 

 Стаття 3 згаданого Закону відносить до числа національних меншин 

«групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють 

почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою». У той же 

час у Декларації про державний суверенітет України (1990 р.) та в Декларації 

прав національностей України (1991 р.), визначаючи Українську РСР як 

суверенну національну державу, що розвивається на основі здійснення 

українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення, 

декларуються зобов’язання держави щодо забезпечення національно-
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культурного відродження українського народу, його історичної свідомості та 

традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя. Тут зафіксовано також, що 

громадяни всіх національностей є народом України; передбачено рівність 

перед законом усіх громадян незалежно від походження, расової та 

національної належності, вживаної мови тощо; гарантовано усім 

національностям, які проживають на території республіки, право вільного 

національно-культурного розвитку та можливість утворення національно-

адміністративних одиниць. Уповноважений із прав людини вважає, що з часу 

прийняття Закону України «Про національні меншини в Україні» (1992 р.)              

у політичному, соціально-економічному житті відбулися значні зміни, що 

зумовлюють необхідність удосконалення ряду норм цього закону. 

Наприклад, саме в цьому документі доцільно врахувати Прикінцеві 

зауваження Комітету ООН з прав людини до п’ятої періодичної доповіді 

України про вдосконалення зобов’язань щодо виконання положень 

Міжнародного пакту про громадянські й політичні права (від 12 листопада 

2001 р.). Зокрема, Комітет висловив стурбованість із приводу нечітко 

визначеного поняття «національні меншини», «яке є наріжним каменем у 

законодавстві держави-учасниці щодо національних меншин, але не охоплює 

повною мірою статтю 27 Пакту» [ 312; див., так само: 124].  

На нагальності потреби удосконалення національного законодавства 

України наголошувалося також у Резолюції Комітету міністрів Ради Європи 

ResCMN(2003)5 «Про Виконання Україною Рамкової конвенції про захист 

національних меншин», яка була схвалена на основі висновків 

Консультативного комітету РЄ з питань моніторингу імплементації положень 

та виконання зобов’язань за цією конвенцією.  

Істотно сприяють захисту прав меншин і задоволенню їхніх потреб 

закони, що регламентують діяльність органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. До них передусім належать Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». 
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 Посилення етнічної домінанти  у соціальному житті українського 

суспільства сприяло дослідженню нових сегментів національного 

інформаційного простору держави. Проте з легкої руки політиків та за 

радянською традицією в науці більше укорінився термін «національні 

меншини», зокрема і в журналістикознавстві вживається окреслення «преса 

національних меншин». 

Водночас закордонні науковці, серед яких –  фахівці сусідніх 

Угорщини, Словаччини, Румунії, поряд із терміном «національна меншина» 

використовують термін «етнічна меншина».  Хоча  в різних країнах останній 

термін вживається в декількох значеннях: «всі народи, крім 

найчисельнішого; лише іммігрантські групи на відміну від корінних етносів; 

всі, хто не сповідує державну релігію (низка мусульманських країн); ті 

етнічні групи, які не мають рівноправного статусу з державною нацією і 

намагаються досягти його, іноді у формі автономії чи незалежності.                        

У міжнародному праві поняття «етнічна меншина» до цього часу відсутнє, 

що суттєво ускладнює закріплення їх прав у міждержавних угодах» [211,               

с. 37]. Як правило, сукупність прав та обов’язків певної спільності громадян, 

що виникають із приводу реалізації відносин, пов’язаних із належністю цих 

громадян до якоїсь етнічної спільноти, регламентує законодавство певної 

країни відповідно до традицій держави та міжнародних правових актів. Це 

стосується не лише права послуговуватися рідною мовою, але й задоволення 

низки культурно-духовних проблем, зокрема в інформаційній сфері. Втім 

деяка міжнародна невизначеність у застосовуванні термінів «етнічна 

меншина» й «національна меншина» спричинилася до породження різних 

тлумачень одного й того ж явища. Це стосується й засобів масової 

інформації, що задовольняють потреби тих етносів, які становлять у 

відповідній державі меншість. 

 Терміни «етнічна журналістика» та «етнічні медіа» у Словаччині, 

Угорщині та Румунії вживаються частіше, ніж «преса національних 

меншин». Попри те, що законодавчо в кожній із згаданих країн закріплені й 
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гарантовані права національним та етнічним меншинам [див. дет.: 364; 365; 

374; 392], терміном «національна меншина» послуговуються здебільшого в 

правознавстві, етнології та політології. У журналістикознавстві 

використовують термін  «етнічні медіа» та «етнічна журналістика», 

розуміючи під ними конкретну діяльність журналістів у ЗМІ, що задовольняє 

інформаційні, культурні, соціальні та інші інтереси якогось етносу, який 

проживає в державі і становить меншість порівняно з титульним. Етнічно 

забарвлену інформацію, що оприлюднюється в загальнодержавних медіа, 

тобто присвячену окремим більш чи менш злободенним проблемам певної 

національної спільноти, але поширену на всій території країни мовою 

титульної нації, відносити до етнічної журналістики не прийнято. Тобто 

найважливішими факторами, які визначають етнічну журналістику в 

Словаччині, Румунії та Угорщині, є мова  медіа та різноманітні інтереси 

конкретної етнічної спільноти, які задовольняє ЗМІ (безумовно, у першу 

чергу інформаційні). 

 В англомовному науковому світі, зокрема в США,  терміни «преса 

національної меншини», «преса етнічної групи», «преса медіаетнічної 

меншини» вживаються як взаємозамінні. Хоча за сформованою на Заході 

традицією більшість дослідників віддають перевагу термінам «етнічні ЗМІ» 

та «етнічна журналістика».  

Активному розвитку неангломовної преси в США сприяв етнічний 

ренесанс, який розпочався в 60-х роках ХХ ст. після проголошення рівності 

прав усіх громадян держави. Особливо завзято вирував цей процес серед 

афроамериканської спільноти. З часом етнічний ренесанс «поширився на так 

званих «чиканос» (іспаномовних громадян) та інші американські етнічні 

групи, а також на етнонаціональні спільноти Західної Європи. З кінця 70-х 

років цей процес перекинувся на країни Східної Європи, а з середини 80-х – 

на Радянський Союз… Сподівання багатьох науковців і політичних діячів на 

те, що на цьому процес етнічного ренесансу зупинить свою ходу, виявилися 

безпідставними. Зазначений процес почав швидко охоплювати інші 
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національні та етнічні групи, торкнувшись навіть багатьох етнографічних 

груп» [211, с. 473]. При цьому спостерігаємо закономірну взаємозалежність: 

або етнічний ренесанс сприяє появі етнічної преси, а вона посилює процес 

національного відродження, або навпаки, – офіційно заборонена й 

переслідувана національно зорієнтована періодика сприяє зародженню 

етнічного ренесансу. Так, до прикладу, підвалини українського 

національного відродження у новітній час були закладені дисидентською 

пресою. В американському суспільстві процес етнічного ренесансу, зокрема 

й національно зорієнтованої преси, був сприйнятий, на відміну від 

радянських учених,  загалом позитивно. «Кінець  60-х років став свідком 

вибуху того, що можна назвати «етнічною лихоманкою». Одна за одною 

расові та етнічні меншини намагаються віднайти свою зникаючу 

ідентичність і підтвердити свої зв’язки з культурним минулим» [390, с. 133 – 

134]. Американський дослідник-етносоціолог Вільям Маккреді [384] з цього 

приводу зазначав, що етнічні особливості й відмінності вже самі по собі є 

благом. Професор соціології та антропології Оберлінського коледжу (США) 

Мільтон Йінгер тішиться, що «більшість дослідників етнічності аплодує її 

сучасному відродженню» [393]. Хоча у своїй праці «Етнічне: Джерело сили? 

Джерело конфлікту?», розглядаючи проблеми асиміляції та дисиміляції, мови 

і національності, він доходить висновку, що часто етнічні відмінності є 

причиною найбільш складних конфліктів у світі. Вивчення явища 

національного піднесення у працях Д. Белла, Н. Гейзера, Д. Мойніхена,                 

У. Сміта та інших західних науковців дістало назву «етнічне відродження», 

або «етнічний ренесанс» [ 26; 211, с. 317; 306].  

 Процес дослідження ролі та місця етнічної преси в контексті 

національної регенерації в США з того часу лише посилювався. Про це 

свідчить також створення новинного й комунікаційного агентства New 

America Media («Нові американські медіа»), яке підтримує етнічні засоби 

масової інформації в США та сприяє обміну новинами між ними. Крім того, 

агенція виступає ще й як майданчик для тренінгів, регулярно проводить 
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семінари, присвячені особливостям функціонування етнічної журналістики в 

сучасних умовах [387]. Одночасно дослідження  полінаціональних  медіа 

підтримується на рівні держави, а також різними проектами та фондами. До 

прикладу, подібна програма сприяння  розвитку поліетнічних медіа й 

допомоги студентам різного національного походження діє в Університеті 

Колорадо в Боулдері при студентській організації МЕМО (Multi-Ethnic Media 

Organization) [385]. Схожа ситуація у сфері етнічних ЗМІ характерна й для 

Великої Британії, Канади [373] та Австралії. 

Однією з перших найбільш докладне визначення етнічних медіа в 

англомовній науковій літературі сформулювала американська дослідниця з 

Айови Ю Ші. Вона виокремила, на нашу думку,  три важливі моменти:                  

1) основною характерологічною ознакою етнічних ЗМІ є те, чи призначені 

вони для конкретного етносу в якій-небудь країні, яка його прийняла;  2) такі 

медіа виходять або повинні виходити рідною мовою національної спільноти;              

3) етнічні ЗМІ можуть друкуватися більшими чи меншими етнічними медіа- 

групами, медіасиндикатами,  але мусять бути призначені для реальних малих 

органічних громад [389]. Журналіст-практик Інга Бачбіндер [372] також 

визнає етнічними ті медіа, у яких новини задовольняють інформаційні 

потреби конкретної етнічної спільноти. Але вона вважає, що це може бути 

досягнуто як мовою конкретного етносу, так і білінгвальним способом, проте 

лише в інтересах дуже конкретної етнічної спільноти.  

Учений Джон Доунінг [377] долучає до явищ, що впливають на 

формування і якість етнічних ЗМІ, музичну культуру та форму релігії, що 

панують у середовищі  певної спільноти. 

В англомовній науковій літературі щороку з’являються десятки статей, 

так чи інакше присвячених проблемам розвитку етнічних медіа та етнічної 

журналістики. Водночас американські дослідники не вважають, що питання 

дослідження етнічної преси є вичерпаними. Про це свідчить нова наукова 

праця американських  медіадослідників Меттью Мацаганіса  (Університет 

Олобані, штат Нью-Йорк), Віккі Каца (Університет Рутгерс, штат Нью-
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Джерсі) та Сандри Болл-Рокіч (школа комунікацій та журналістики 

Університету Південної Каліфорнії) «Розуміння етнічних медіа: видавці, 

споживачі та суспільство» (2011) [383]. Автори стверджують, що нині 

картина етнічних ЗМІ в США є далеко неповною, хоч і опрацьовано значний 

матеріал про відображення інтересів етнічних меншин у засобах масової 

інформації. Однак, на думку авторів, іще дуже мало досліджень про те, як 

уявлення суспільства, сформовані за допомогою мас-медіа про національну 

групу, впливають на ставлення до певної етнічної спільноти. Бракує розвідок 

про те, як етнічні засоби масової інформації впливають на свого споживача 

як представника етнічної громади, на формування відчуття національної 

єдності зі своєю громадою, як етнічна громада впливає на етнічні ЗМІ і, 

зрештою, як виробництво та споживання етнічних засобів масової інформації 

впливають на характер «великих» –   загальнодержавних – ЗМІ. 

Щоправда, особливість етнічних мас-медіа в США, Австралії, Канаді та 

деяких інших країнах полягає в тому, що вони справді засновані здебільшого 

емігрантами, тому вжиток терміна «етнічна преса» не викликає заперечень, 

оскільки представники цих національних груп мають іншу історичну 

батьківщину.  

Інакша ситуація в молодих державах, що утворилися після розпаду 

Радянського Союзу, на території яких споконвічно проживають на своїх 

етнічних землях народи, котрі становлять національну меншину  порівняно з 

державотворчим етносом. Нерідко з’ясування цих питань переростало в 

міжетнічне ворогування, згодом у збройні конфлікти (Нагірний Карабах, 

Придністров’я, Чечня, Південна Осетія, Дагестан) та  навіть  терористичні 

акти. Частково до формування такої ситуації долучилися й ЗМІ, в тому числі 

етнічні, створюючи образ потенційного ворога із представників певних 

народів. Докладніше про цю проблему йтиметься в наступних розділах 

нашого дослідження. 

Усі ці питання змусили не лише політиків та юристів, дослідників 

різноманітних наукових осередків замислитися над вирішенням проблем, 
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пов’язаних  із національними меншинами. У журналістських наукових колах 

країн пострадянського інформаційного простору ця тема набула неабиякого 

розголосу й ґрунтовного дослідження. Подібні процеси, попри величезні 

проблеми зі свободою слова, активно обговорюються і в наукових 

журналістикознавчих  колах Російської Федерації. 

Словосполучення «етнічна журналістика» увійшло в обіг російських 

медійників у 90-х роках минулого століття, коли  почала з’являтися  чимала 

кількість засобів масової інформації, що друкувалися  й вели програми 

різними мовами народів, які населяють країну. До прикладу, 2001 року в 

Росії вже нараховувалося 825 таких ЗМІ, у 2004 – 1355. Сьогодні в сусідній 

державі періодичні видання друкуються 35-ма мовами, а радіо- й 

телемовлення виходить в ефір 50-ма [див. дет.: 76]. Згодом виникла 

необхідність чіткого наукового терміноокреслення, що позначав би нові 

явища в інформаційному просторі федерації.  

Проте й  до цього часу в науковому світі суміжної держави тривала 

полеміка з приводу термінологічного визначення  ЗМІ, що репрезентують не 

титульну націю, а етноси, які становлять меншість, так остаточно нічим не 

завершилася, ставити крапку в цьому питанні ще зарано. У російському 

журналістикознавстві зафіксовані такі терміни, що визначають ЗМІ 

неросійських етносів, які проживають на території Російської Федерації: 

преса народів Росії  (А. Г. Каримуллін [165 ], О. Д.  Якимов [362]), преса 

національних регіонів Росії (Р. П. Овсепян [243], Н. А. Єфімова [131]), 

національно-зорієнтована преса (Н. В. Грона [108]), іноетнічна (Ф. А. 

Аракелян [11]), регіональна   (М. М. Ковальова [171], Р. П. Овсепян [243], О. 

І. Станько [313]),  національна преса (Р. П. Овсепян [243 ], Р. У. Амірханов 

[5], периферійно-провінційна (Н. І. Анронова [7], Х. С. Буланцев [69], О. І. 

Станько [313]), місцева (Х. С. Буланцев [70], Ф. Т. Кузбеков [188], Г. В. 

Антюхин [9],   П. В. Кондрашов [190 ]).  

Не можемо погодитися з думкою тих науковців, які зараховують до 

етнічної преси або журналістики будь-які видання, що друкують матеріали 
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на етнічну тематику. Зокрема, таку тенденцію спостерігаємо в 

дисертаційному дослідженні Анара Ґасанова, який стверджує, що «етнічна 

журналістика в багатонаціональній Росії як частина системи засобів масової 

інформації присутня в тематиці, що торкається життєдіяльності етнічних 

груп, міжетнічних відносин. Етнічна тематика представлена в змістові 

загальноросійських ЗМІ і в першу чергу в друкованій періодиці, в пресі 

національних республік, земляцтв народів Росії» [96]. Важко, на нашу думку, 

віднести до етнічної журналістики публікації в загальнодержавній періодиці, 

в яких формується негативне ставлення до представників іншої 

національності, хоча тематично матеріал може торкатися певного етносу. 

Навряд чи зароджується етнотолерантність, коли в газетах публікуються 

матеріали про «осіб кавказької національності», «злочинність серед 

неросіян» [286]  тощо. 

За відомостями правозахисників, у Росії видається понад 100 газет 

«мовою ворожнечі», які пропагують націоналістичні погляди і формують у 

населення негативні уявлення про кавказців. Майже 60% опитаних росіян у 

тій чи іншій формі є носіями подібних ідей та настроїв. Природно, в такій 

ситуації аргументи про те, що злочинці не мають національності і що 

кавказці – теж   громадяни Росії, оскільки їхні предки сотні років жили в 

єдиній країні, абсолютно не працюють. Навпаки, у певної частини населення 

вони викликають вороже сприйняття і роздратування. На підставі «життєвого 

досвіду» й багаторічного «промивання мізків» через ЗМІ «зашорений» 

обиватель зробив для себе чіткий і однозначний висновок: кавказець – 

значить чужий, а якщо чужий, то поганий і небезпечний. Прийнявши 

відповідне рішення, громадянин звільнив себе від такої химери, як 

громадянська совість. А в особі екстремістських угруповань 

націоналістичного спрямування не тільки недвозначно попередив, що 

стосовно кавказців йому все одно, «хто є хто», а й у низці випадків наочно 

продемонстрував, особливо «нетямущим», що будуть бити інородців, як у 

відомому анекдоті, не «по паспорту, а по обличчю» [див. дет.: 250]. 
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Щоправда, й сам дослідник А. Ґасанов вважає, що «такі соціально-

психологічні прийоми, як звинувачення, котрі часто трапляються в етнічній 

журналістиці, принижують репутацію й імідж національних меншин, 

створюють нормативні бар’єри. Як наслідок, посилюється взаємне соціальне 

віддалення, що йде з боку оточення  й може призвести до дискримінації і 

насилля, а з боку меншин – до замкнення і розширення «етнічних» бар’єрів» 

[96].  

Попри все сказане, на відміну від російського дослідника, ми схильні 

вважати, що періодичні видання загальнодержавного чи регіонального 

поширення не варто відносити до етнічної преси лише за тематичним 

принципом. Ще категоричнішою, але науково слабо аргументованою 

видається думка А.  Ґасанова про зародження постетносів та постетнічної 

журналістики, яка нібито покликана об’єднати  етноси довкола спільних 

історичних цінностей. 

  Український медіапростір досить часто звертається до питань 

національних меншин, проте у вітчизняному журналістикознавстві до 

проблем етнічної преси  науковці апелюють рідко й здебільшого  

спорадично. Одним із перших ініціаторів вивчення сучасної преси 

національних меншин у державі є Н. Сидоренко [301, с. 215–221]. Під її 

авторством з’явився  перший в Україні короткий довідник преси 

національних меншин [275]. Ґрунтовне дослідження етнічної періодики 

народів Криму здійснила Н. Яблоновська в дисертаційній роботі [360] та 

навчально-методичному посібнику, присвяченому проблемам кримської 

преси [361]. Ю. Колісник аналізує  вітчизняну пресу національних меншин 

крізь призму становлення української державності [177].  

Натомість у політології та правознавстві, а особливо в етнології, цю 

прогалину почали активно ліквідовувати, про що свідчать праці В. Євтуха 

[133], М. Тиводара [321; 322 ], Г. Антонюка [8],  Н. Шульги [358],                          

М. Степика [314], В. Калуги [163], О. Мальця [212], Г. Касьянова, [166],                

А. Колодій [178], Л. Нагорної [234] та інших.   
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Дослідники зауважують, що за сприятливих умов української 

державності відбулося зацікавлення етнічних меншин розвитком 

національної самосвідомості, це вплинуло на становлення їхніх ЗМІ – 

важливого рушія згуртування, культурно-духовного відродження та 

політичного самовизначення [177, с. 12]. 

Як доречно відзначають науковці, засоби масової інформації, якщо їх 

порівняти з людським організмом, відіграють роль нервової системи. 

«Преса, радіо, телебачення, використовуючи притаманні їм способи, 

допомагають людині збагнути: хто вона – визначають її індивідуальність; 

чого вона прагне – передбачають ціль / мету; що задля цього варто зробити 

– вказують шляхи успіху і дають відчуття успіху – приносять моральну 

винагороду» [356, с. 7 – 9]. 

Однак і в наукових колах викристалізувалася термінологічна проблема: 

яким поняттям визначати медіа, що репрезентують проблеми та інтереси 

нетитульних націй, задовольняють їхні інформаційні потреби рідними 

мовами?  Послуговування терміном «преса національних меншин» часто 

викликає незадоволення представників тих етносів, які проживають 

компактно в окремих населених пунктах, районах і часто становлять там 

більшість. До прикладу, кількість угорців у м. Берегові на Закарпатті, а тим 

більше жителів окремих сіл в однойменному районі, значно більша, ніж 

українців. Окрім того, угорці, які проживають на цих теренах більше тисячі 

років, вважають їх етнічно своїми, а себе – автохтонним населенням. Така ж 

ситуація і з закарпатськими словаками та румунами, що споконвічно 

проживають на цих територіях. Проте у межах держави в цілому угорці, 

словаки та румуни справді є національною меншиною.  

Паралельно з терміном «національна меншина»  в науці вживається 

термін «етнічна меншина», а звідси – «преса етнічних меншин». Водночас 

сплутувати ці поняття не варто, хоча семантично вони дуже близькі. Так, 

дослідниця А. Колодій стверджує, що словосполучення етнонаціональний, 

яке може викликати запитання, використовувати допустимо. Особливо це 
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стосується пострадянських країн і проблем, які вони розв’язують, бо тут 

термін має подвійне навантаження. «По-перше, перед молодими 

незалежними державами, які звичайно ж мають поліетнічний склад 

населення, стоїть завдання налагодження нормальних міжетнічних стосунків, 

захист прав національних меншин, відповідно з узятими зобов’язаннями і в 

інтересах миру та злагоди в суспільстві. З іншого боку, у більшості цих країн 

нерозв’язаною залишається проблема національної консолідації. Тому 

політика держав, що має спрямовувати обидва ці процеси, повинна б 

називатися етнонаціональною, а не просто етнополітикою. По-друге, багато 

фахівців в Україні за радянською традицією усе ще розуміють націю як 

етнічну спільноту і не розрізняють понять етнічний та національний. Та й 

сама українська нація поки що є в основному етнічною спільнотою, на 

відміну від майбутньої громадянської нації, яка лише почала формуватися. 

Тому, щоб охопити усе розмаїття термінологічних позначень у цій сфері, 

доводиться вдаватися до такого, сказати б, комбінованого поняття» [див. 

дет.: 178].  

Запозичене з радянської дійсності та укорінене в українській науці 

поняття «багатонаціональної преси», так само як і багатонаціональних 

областей та регіонів у країні, є часто некоректним у науковому обігу. 

Дослідники констатують кілька причин цього. По-перше, не можна плутати 

поняття нації і національності. Наявність у країні людей різної 

національності ще не засвідчує багатонаціональний склад її населення. По-

друге, давно пора відмовитися від поняття «народність», яке є відгомоном 

сталінської теорії націй і практично не вживається сучасними націологами. 

«Придумане радянськими теоретиками поняття «народність» стоїть в одному 

ряду не з національністю, а з нацією. Інакше кажучи, це спільнота, а не 

приналежність до неї…, мовиться про приналежність до етнічних груп, що не 

є націями, з наміром підкреслити цю їхню особливість, тоді звертаються до 

поняття «етнічність», яке з 70-х років набуло широкого вжитку в США, але є 
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цілком підходящим для вивчення будь-якого поліетнічного суспільства» 

[178].  

 Відмінність між поняттями «етнічна група» та «національна група» 

полягає в тому, що «етнічна група» – це широкий термін, який охоплює як 

меншинні, так і домінантну групи, а «етнічні меншини» – це такі етнічні 

групи, які кількісно поступаються  основній групі країни, «національні 

меншини» – кількісно меншинні спільноти, які формуються на ґрунті як 

етнічних ознак, так і певних політичних орієнтацій [132, с. 4 – 9; 178]. Отже, 

за цією логікою, не лише на Закарпатті, а й в Україні загалом «немає 

автохтонних національних груп, які прагнули б до утворення національної 

державності на власній території (а саме це є ознакою національної на 

відміну від етнічної групи)» [див.:178]. Щоправда, одні з них мають велику 

історичну батьківщину (росіяни,  румуни,  угорці, словаки, євреї), а інші 

(роми) не мають. Погоджуючись із думкою В. Євтуха та А. Колодій загалом, 

зауважимо, що на території України таки є неукраїнське автохтонне 

населення, і поодинокі прагнення щодо автономізації попри все виникають. 

Це стосується не лише Криму та кримськотатарського народу, який 

повернувся на свою історичну батьківщину, але й Закарпаття. До 

автохтонного населення на Закарпатті належать угорці, румуни, словаки та 

німці. А в регіональній закарпатській та загальнодержавній угорській і 

румунській періодиці, останнім часом  ще й на політичному рівні, досить 

завзято обговорюється питання про створення особливих територіальних 

одиниць, зокрема й Притисянського автономного угорського округу [141], 

утворення автономної адміністративно-територіальної одиниці 

Підкарпатська Русь [255]. 

Отже, як співвідносяться поняття «нація» та «національність»? 

Найбільш прийнятною є думка про те, що «національність» є якістю, 

властивістю людини, котра належать до нації або до іншої етнічної чи 

національної групи. Таке широке вживання поняття «національність» 

утвердилося в колишньому СРСР; воно ж домінує й на Заході [див.: 178].               
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Е. Шилз називає національність «станом колективної самосвідомості». Вона 

вказує на те, що індивід відносить себе до певної референтної групи – нації, 

етнічної чи національної меншини, яка утворюється цією колективною 

свідомістю, але не зводиться до неї. Національність змінювана, суб’єктивна, 

індивіди можуть її обирати або навіть мати кілька національностей водночас 

(не плутати, знову ж таки, з громадянством). Натомість нація – стійка, 

об’єктивна й існує тривалий час, незалежно від «перетікання» індивідів, які 

змінюють свою національність, «солідаризуючись із колективною 

свідомістю, що панує у новому суспільстві» [355]. Отже, національно 

зорієнтована преса завдяки своїм функціям сприяє етнічній солідаризації 

певної спільноти в суспільстві. 

 Дискусії щодо структури й змістового наукового наповнення дефініції, 

яка б визначала неукраїнськомовну пресу в українському інформаційному 

просторі та наукових колах журналістикознавців держави, ще  не набули 

такої гостроти, як у деяких інших країнах. Отже, ставити крапку у кволій 

дискусії, який термін є коректнішим і доречнішим – «преса етнічної 

спільноти», «етнічна преса», «преса етнічної групи» чи «преса національних 

меншин», – іще зарано. Однак, виходячи з логіки етнологічної термінології, 

періодичні видання тих народів, які століттями проживають на своїх 

етнічних територіях, але входять до складу Української держави, варто б 

іменувати все-таки пресою національних меншин. Пресу ж інших 

неукраїнських народів, які теж становлять меншість, проте опинилися на 

території нашої держави у новітній час, варто б іменувати «пресою етнічних 

спільнот» або пресою відповідної діаспори. Було б нелогічно визначати 

київську газету «Укеланьхуа Жень Бао» як газету китайської національної 

меншини в Україні, адже китайці  репрезентують свою етнічну діаспору в 

нашій державі в новітніх умовах, а відповідно і їх періодичне видання слід 

кваліфікувати як газету китайської етнічної спільноти або китайської 

діаспори. 
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Воднораз термін «преса діаспори» часто вживають не зовсім доречно, 

очевидно, за аналогією – преса української діаспори в США, Канаді, 

Великобританії тощо. У наукових джерелах діаспору визначають як 

«розселення значної частини представників народу за межами країни його 

походження. Діаспора утворювалася внаслідок насильницького виселення, 

загрози геноциду, впливу економічних і географічних факторів» [304, с. 380]. 

Відзначимо, що діаспора, здебільшого, є національно однорідною, достатньо 

стійкою спільнотою, хоч і проживає локально або дисперсно, опинившись 

добровільно чи примусово поза межами своєї історичної батьківщини. Отже, 

діаспорною пресою не можемо називати ту пресу, яка висвітлює культурно-

історичні проблеми народу, що живе на своїй етнічній території, але 

внаслідок історичних чи геополітичних чинників опинився в складі іншого 

державного утворення й становить там меншість. Таку пресу варто називати 

пресою національної меншини, незважаючи на неоднозначне сприйняття 

терміна, оскільки вона інформаційно обслуговує ту частину населення, яка 

реально у кількісному вимірі складає меншість порівняно з титульною 

нацією. Проілюструємо це на прикладі закарпатського селища Вишкова, де 

проживає майже однакова кількість українців та угорців [див. дет.: 88]. У той 

період, коли Закарпаття входило до складу Угорщини, українці Вишкова 

належали до національної меншості, бо в межах усієї держави їх було менше, 

ніж угорців. Проте в умовах незалежної України угорці селища існують як 

національна меншина, хоч і складають половину мешканців населеного 

пункту.  

Таким чином, якщо вживання словосполучення «преса діаспори» буде 

доречним, коли йдеться про азербайджанську, грузинську, вірменську, 

казахську пресу в Україні, бо представники цих національностей 

проживають не на своїх етнічних територіях, то не варто використовувати 

поняття «преса угорської, румунської, словацької діаспори в Україні», 

оскільки ці етноси проживають споконвічно на  певній території Закарпаття.  
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Найвагомішим критерієм, який визначає чи репрезентує ЗМІ 

національної спільноти, є мова етносу, оскільки це найважливіший чинник, 

що характеризує належність особи до національності, якщо вона не є 

абсолютно денаціоналізованою або асимільованою в іншомовному 

середовищі. У тому разі, якщо етнічна меншість прагне долучатися до 

культурних традицій свого народу, але її представники не володіють або 

слабо володіють рідною, медіа  можуть послуговуватися мовою іншого 

етносу. До прикладу, газета єврейської спільноти Закарпаття «Эхо» 

(друкований орган товариства «Хесед Шпіра») випускається російською 

мовою, оскільки значна частина закарпатських євреїв не розуміє на 

належному рівні рідну мову.  Одна з газет ромів Закарпаття («Романі Яг»), 

враховуючи той фактор, що представники циганської національності 

закінчили школи з різними мовами навчання, друкується українською, 

ромською та угорською мовами.   

До важливих чинників, які визначають етнічну пресу, крім мови, слід 

віднести й засновника. Як правило, таку періодику видають національно-

культурні товариства, що нерідко побіжно беруть на себе й освітянську та 

просвітницьку функцію серед одноплемінників. 

Висновки до Розділу 1 

 Соціальна комунікація від найдавніших часів позначена етнічною 

властивістю, яка в кожного народу залежно від просторово-часових 

обставин, позначених історико-політичними та соціально-економічними 

причинами,  або употужнюється, або послаблюється. У процесі становлення 

національної ідентичності друковані засоби масової інформації відіграли 

ключову роль, впливаючи на формування інформаційної свідомості і 

диференціації «своїх» з-поміж інших етносів.  Аналіз світових 

медіатенденцій  засвідчує, що  останнім часом періодика етнічних спільнот 

не лише є рентабельною, а й активно згуртовує довкола себе національну 

громаду, сприяючи збереженню мови, культури й традицій свого народу.   
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Результати аналізу наукової літератури та емпіричного матеріалу 

засвідчують, що, незважаючи на активні глобалізаційні процеси, кожна 

інформація, а масова передусім, базується на етнічному ландшафті. 

Початковий інформаційний код закладено в генетично успадкованій матерії 

кожним індивідуумом. Подальші фактори збереження, передачі та 

культивування етнічної інформації функціонують у двох площинах:                       

1) всередині самої етнічної спільноти, 2)  у сфері міжетнічної комунікації і 

взаємостосунків з іншими народами. Завдяки цьому виробився процес 

передачі накопиченої інформації нащадкам у вигляді усвідомлених етнічних 

матриць. Інформаційно-комунікаційні процеси виступають своєрідним 

маркером у формуванні етносу і впливають на його становлення як всередині 

самого народу, так і  на рівні його комунікації з іншими етносами. Саме 

завдяки інформації етнос існує як стійка система певного народу. Як 

правило, позитивна інформація про свій народ формує компліментарне 

уявлення щодо власної спільноти. 

Уперше думки про рівноступеневу комунікацію між людьми різних 

етносів спостерігаємо ще в античну епоху, зокрема в працях Аристотеля та 

Платона (поділ людей на громадян, варварів та рабів). Еволюція 

міжнаціональної комунікації відбувається в умовах рольової диференціації 

особистості та суспільства, що сприяє посиленню етнічної ідентичності. 

Компліментарне ставлення етносу до власної культури та історії, поширення 

інформації про «своїх» та «чужих» стає інформаційним підґрунтям створення 

своєї держави;  у такий спосіб формується самосвідомість, яка виражається 

через самоназву як основний етнічний маркер. Інформація слугує засобом 

консолідації етносу і, навпаки, відокремлення від інших груп. Така 

комунікація, втілившись у певні соціально-організовані форми, переплівшись 

із традиціями, породжує через мовні та інші засоби почуття власного 

національного усвідомлення та вирізнення себе серед інших етносів. 

Друковані ЗМІ відіграли ключову роль у процесі етнічного ренесансу, 

що почався  в 60-х роках ХХ ст. в США, з кінця 70-х  перенісся до Європи,             
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а у 80-х – до СРСР. Наукові гіпотези про те, що цей процес на тому й 

завершиться, виявилися хибними, про що свідчать суспільно-політичні події 

останнього часу. Аналізуючи новітні інформаційні тенденції, доходимо 

висновку про характерологічну взаємозалежність: медіа (в нашому випадку 

преса) етнічних груп сприяють посиленню національно-культурної 

активності спільноти,  так само, як і розвиток етнічної ідентифікації 

спричинює бурхливий розвиток національно зорієнтованих ЗМІ.  

Вирішальними характерологічними ознаками етнічних медіа 

виступають: 1) мова, якою виходить (переважно, такого роду ЗМІ 

послуговуються рідною мовою етносу); 2) видавець-засновник (здебільшого 

фундаторами виступають культурно-освітні товариства. Іноді ЗМІ 

підтримуються субсидіями державних органів різних рівнів: «Dziennik 

Kijowski» («Дзеннік Кійовскій»» – «Щоденник Київський»), «Kárpáti Igaz 

Szó», «Романі Яг» та ін.); 3) інформаційно-тематична наповнюваність і 

спрямованість видання на певну етнічну групу (видаються матеріали, які 

тематично прямо або опосередковано торкаються інформаційно-культурної 

предківщини етносу, зв’язку з історичною батьківщиною, його ролі, місця й 

призначення  в державі проживання); 4) територія поширення ЗМІ (етнічна 

періодика зазвичай поширюється в межах регіону, де компактно проживає 

етнічна спільнота, в окремих випадках видання може розповсюджуватися в 

межах усієї держави, електронні медіа в новітніх умовах за допомогою 

модерних технологій можуть транслювати програми безперешкодно на 

необмежену територію).  

Нинішня парадигма мас-медіа є результатом еволюції культури в 

контексті спадковості інформаційних архетипів народу, і саме вони 

становлять базу інформаційно-етнічної ідентифікації. Друковані ЗМІ як 

інформаційно-комунікаційна складова суспільства відіграли та продовжують 

відігравати ключову роль у процесі становлення та ідентифікації етносу. 

Останні десятиліття засвідчили помилковість побудови інтернаціонального 

та мультикультурного суспільства без виявлення глибинних аспектів 
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етнокультурної специфіки кожного народу. Зміна суспільно-політичних 

обставин у тій чи іншій країні, коли змінюються титульні нації, вимагає 

вироблення інформаційної стратегії щодо комунікації з іншими етнічними 

групами, які проживають на території країни.   

Роль періодики в поліетнічному регіоні зростає з огляду на те, що, крім  

інформаційно-аналітичної складової як засобу задоволення інформаційних 

потреб своєї аудиторії, на неї покладається ще й функція толерантного 

міжнаціонального комунікування з представниками інших етносів. Заразом 

журналістика такого регіону, прагнучи захистити свою етнічну аудиторію від 

уніфікації й знеособлення, зберегти свою самобутність у мові, культурі, 

народних звичаях, традиціях, не може забувати про загальнодержавні 

об’єднувальні символи громадянської ідентичності держави Україна.  

Сучасні комунікаційні процеси та невпинний розвиток етнічних медіа 

потребують ретельного та безперервного наукового дослідження цих явищ з 

метою вироблення виваженої стратегічної інформаційної політики та 

уникнення культивування в суспільстві «мови ворожнечі» й пропаганди 

ненависті на національному ґрунті. З огляду на те, що терміносполука «преса 

національних меншин» без врахування конкретного контексту може мати 

оцінну семантику  та відтінок стереотипного підходу до «нацменів» як до 

чогось низьковартісного, вважаємо за доцільне послуговуватися також 

термінами «преса етнічної спільноти», «етнічна періодика», «преса 

національної громади». 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОБЛЕМИ  ТА  ЕТАПИ  ФОРМУВАННЯ ЗАКАРПАТСЬКОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО КОНТИНУУМУ 

 

2.1. Суспільно-історична специфіка зародження періодики                         

       на Закарпатті 

 

 Процес творення інформаційного простору на Закарпатті складний і 

значною мірою заплутаний через різноманітні причини, серед яких найбільш 

важливими є історичні, геополітичні, міжкультурно-комунікаційні, 

етнологічні, лінгвістичні, соціально-економічні тощо. 

 Історично склалося так, що з ІХ століття закарпатські землі були 

відірвані від інших українських земель. Не заглиблюючись в історичну 

проблематику, зауважимо, що після проголошення Україною незалежності 

цьому питанню присвячено чимало праць і докладено великих зусиль для 

подолання «білих» плям. Зокрема варто згадати й перекладену та видану 

ужгородськими науковцями фундаментальну шеститомну працю Михайла 

Лучкая «Історія Карпатських русинів». 

Інформаційний простір у цьому регіоні творився в специфічних 

історичних умовах, які впливали на його зародження, формування та 

розвиток. Потерпаючи впродовж століть від іноземного гноблення, 

закарпатські українці не мали змоги повнокровно контактувати з населенням 

інших українських земель. Руйнівна соціально-культурна та економічна 

політика країн, під владою яких перебувало Закарпаття, призвела до 

гальмування розвитку літератури, культури, мистецтва, а відповідно й 

журналістики. 

 Складністю процесу розвою журналістики  на Закарпатті  є те, що до 

цього часу досвідчені вчені не визначили, за якими параметрами   

встановлювати підвалини формування інформаційного простору на 

Закарпатті. Перебуваючи століттями під іноземним протекторатом, 
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закарпатський інформаційний простір виконував часто  супротилежні 

інформаційні функції. Не можна стверджувати, що дослідження періодики 

краю не проводилися взагалі. До цієї проблеми побіжно зверталися ще на 

початку та в першій половині  ХХ століття, зокрема, В. Францев («Из эпохи 

возрождения Угорской Руси», 1902; «К вопросу о литературном языке в 

Подкарпатской Руси», 1924), В. Пачовський («Історія Підкарпатської Руси», 

1920), П. Федор («Очерки карпаторусской литературы со второй половины 

ХІХ ст.», 1929), Є. Недзельський («Очерк карпаторусской литературы», 

1932), В. Бірчак («Літературні стремління Підкарпатської Руси», 1937). 

Згодом, уже в радянський час, з’являються праці П. Лісового («Журналістика 

Закарпаття 50-70 років ХІХ ст. і її зв’язки з іншими українськими землями та 

Росією», 1969), В. Микитася («Літературний рух на Закарпатті другої 

половини ХІХ ст.», 1965; «Галузка могутнього дерева», 1971). Однак  відтоді 

й до цього часу в історії закарпатської преси не враховано чи бодай не 

окреслено два важливі моменти, які вирізняють її з усього загалу періодики, 

що функціонує на теренах України: 1) не визначено основні  етапи 

становлення та формування; 2) не враховано поліетнічну специфіку регіону, 

що накладає відбиток на інформаційний простір та пресу як його компонент. 

Окрім того, в кожну добу дослідники, віддаючи данину моді або з 

ідеологічних обставин, старалися одну періодику випнути, а іншу –  

замовчати, применшити або й проігнорувати.  

У часи незалежності до проблем закарпатської журналістики 

зверталося чимало сучасних науковців, однак ці розвідки присвячені лише 

окремим аспектам періодики. На жаль, дослідження часткових, хоч і 

важливих питань у пресознавстві регіону так і не склало цілісного бачення  

розвитку місцевої періодики, натомість сформувало уявлення 

фрагментарності, роздрібненості та непослідовності.  

 Не претендуючи на створення цілісної картини зародження та розвою 

періодичних видань на Закарпатті, спробуємо виокремити основні етапи 

формування місцевого інформаційного континууму. Без такого історичного 
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екскурсу складно говорити про інші вагомі проблеми, які не лише 

стосувалися розвитку періодики краю, але й були та є важливим чинником 

соціально-комунікативного поля найзахіднішого регіону України.  

Преса Закарпаття – унікальне явище в історії української журналістики, 

хоч вона й зароджувалася дещо пізніше, ніж преса в інших регіонах України. 

Справжнім поштовхом до розвитку закарпатської журналістики була 

революція 1848 – 1849 рр. в Угорщині, до якої в той час входило Закарпаття. 

А вже через кілька десятиліть періодичні видання цього регіону будуть 

вирізнятися не лише добрим поліграфічним оформленням, насиченістю 

ілюстраціями, а й широким розмаїттям тематичних видань та глибиною 

порушуваних проблем. І як не дивно, але саме це унікальне явище – преса 

Закарпаття – до цього часу системно й цілісно не досліджено, про що 

частково ми вже згадували.  

У сучасній науці про соціальні комунікації проблеми історії 

журналістики опинилися на маргінесі фундаментальних досліджень. 

Пресознавству бракує не лише окремого дослідження закарпатської 

періодики, а й вивчення багатьох вузлових питань в історії української 

друкованої журналістики в цілому. Така ситуація пов’язана частково з тим, 

що історія української преси залишається загалом малодослідженою 

ділянкою нашого журналістикознавства. «Нова філософська концепція 

культури, у тому числі літератури та журналістики, ще не сформувалася 

настільки, щоб заповнити той вакуум, який утворився у результаті 

перебудовчих процесів у науковій сфері… На сучасному етапі став цілком 

очевидним факт принципових розходжень у методологічних питаннях між 

українсько-радянськими істориками журналістики та зарубіжними 

(діаспорними) істориками преси. Йдеться про наявність різних підходів, 

критеріїв і принципів аналізу та наукового пояснення журналістських фактів 

і явищ минулого й сучасного» [331, c. 9]. Дослідник М. Романюк 

справедливо твердить, що «на основі теоретичних засад минулого 

продовжувати роботу над українською періодикою немає сенсу. Час вимагає 
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переосмислення концептуальних підходів до вивчення історії української 

журналістики. Аналізу потребують і підручники минулих років для 

студентів-філологів та журналістів. Ми всі усвідомлюємо, що наукова 

ефективність історико-журналістських досліджень залежатиме від 

теоретичної розробки методологічних принципів і підходів до 

журналістських явищ минулого. Ці проблеми чекають своїх дослідників» 

[285, с. 40 ]. 

Іншою, місцевою, закарпатською, причиною цієї «білої плями» є те, що 

в умовах Ужгорода науковцям надто важко знайти комплекти старих газет. 

За твердженням дослідника І. Сенька [296, с. 82], науковець П. Лінтур усі 

п’ять номерів закарпатської сатиричної газети «Сова» (1871) знайшов тільки 

у науковій бібліотеці Санкт-Петербурга, так само в цьому місті П. Лісовий 

віднайшов підшивку «Учителя». А більшість примірників часопису «Карпат» 

збереглися лише у бібліотеці Академії наук України. Та й радянський режим 

завдав великої шкоди старій періодиці, особливо народовецького напряму.               

У селі Новоселиці Міжгірського району «…спалили величезну бібліотеку             

Є. Мустіяновича, яка комплектувалася у другій половині ХIX – першій 

половині ХХ ст. Спалювалося і те, що було на горищах селянських хат» [296, 

с. 81 – 82]. 

 Окремою проблемою, яка потребує дослідження в історії закарпатської 

періодики, є становлення ідеї національної свідомості, ідеї державності як 

критерію, який має універсальний характер у всіх ділянках буття нашого 

регіону і держави загалом. Не можна не погодитися з твердженням науковця 

І. Михайлина, що газети й журнали – це такі факти історії, «без яких 

історична картина розвитку нашої преси виглядатиме неповною, ущербною, 

відсутність їх у загальній концепції спотворює цю останню, їх висвітлення є 

обов’язковим в історії української журналістики». До таких належать 

видання, «з якими були пов’язані провідні українські письменники і 

політичні діячі, які інтенсивно впливали на громадянство, формували 

громадську думку свого часу…» [223, c. 23]. 
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 Розглядаючи процес зародження закарпатської періодики, мусимо 

зауважити, що в умовах перебування тогочасного Закарпаття у складі 

чужоземної держави слід говорити про появу двох видів преси:                                

1) зародження умовно рідномовної преси, оскільки вона друкувалася 

штучною мовою, яка, хоч і була близькою, але не цілком зрозумілою навіть 

закарпатській інтелігенції; 2) про початки іншомовної преси, призначеної для 

жителів регіону, зокрема з метою поступової асиміляції русинів-українців в 

угорськомовному середовищі. Починаючи з радянських часів, науковці це 

питання традиційно ігнорували. Однак, на нашу думку, воно не може бути 

знехтуваним не лише з погляду  об’єктивної історіографії журналістики, але 

й тому, що в умовах тодішньої угорської дійсності всі письменні  русини-

українці Закарпаття мусили володіти угорською мовою, а отже, потенційно 

бути читачами таких газет. У контексті міжетнічної та міжкультурної 

комунікації та їх впливу на формування майбутнього інформаційного 

простору Закарпаття таким фактом нехтувати не можна.  

Про першу угорськомовну газету на Закарпатті відомо небагато, й 

інформація ця достатньо суперечлива. Так, П. Лісовий у своєму 

дисертаційному дослідженні [198] згадує, що першою угорськомовною 

газетою на Закарпатті слід вважати «Kárpát Hirnök»: Társadalmi, 

népgazdászati, s közhasznú ismeretek közlönye («Карпат гірньок» – 

«Карпатський вісник»: Соціальний, народно-господарський, громадсько-

освітній бюлетень, див. Додаток В), яка з’явилася в 1861 році, набиралася 

латинським шрифтом і виходила раз на тиждень.  Її власником був Кароль 

Егер. Спочатку через брак латинських шрифтів на Закарпатті чотири номери 

часопису були видані в угорському місті Шарошпотоку, однак уже з п’ятого 

числа газета друкується в Ужгороді. 

Однак питання про те, що саме «Kárpát Hirnök» є першою 

угорськомовною газетою на Закарпатті, на нашу думку, спірне. Якщо уважно 

вникнути в дослідження Я. Стрипського, то можна стверджувати, що 

угорськомовна преса на Закарпатті бере свій початок не з 1861 р., а з 1845, 
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коли з’явилася газета «Kassa-Ungvári Hirdetményi Lap» («Кошицько-

Ужгородський інформаційний листок»). Жодного номера цього часопису до 

наших днів не дійшло, але дослідник, ґрунтовно проаналізувавши архівні 

документи, які стосувалися місцевої преси, переконує нас, що газета 

виходила на Закарпатті  після того, як було отримано лист-дозвіл 

«Намѣстничой Рады» у 1845 році (докладно це запротокольовано в Кошицях 

7 січня 1846 року): тоді  «кошицький друкар Еллингер отворив филіялку въ 

Ужгородѣ, то есть перенесъ изъ Кошиць якусь часть приборов своей 

друкарнѣ и р. 1845 зачав видавати газету, словами Месароша «Értesitö». 

Однакже сеся титула хибна» [316, с. 265 – 266]. Науковець упевнений, що 

філіал видання не міг мати іншої назви, крім тієї, на яку дали дозвіл. 

Еллингерові надано дозвіл, аби свою газету, «названу въ  томъ письмѣ може 

лиш загально словами: Kassa–Ungvári Hirdetmenyi lap, розширивъ и 

биллетритичними статьями. Отже не знаю, было то Ertesitö, ци Hirdetményi 

lap, лише приложник Kassa–Ungvári есть бизовным…» (тобто дослідник 

вважає, що назва додатка відображає заголовну назву газети). Я. Стрипський 

для підтвердження свого припущення наводить приклади подібних 

періодичних видань в інших містах Угорщини, приміром «Debreczen 

Nagyváradi Ertesitö» («Дебреценсько-Великоварадський вісник»). Науковець 

переконаний, що газета в Ужгороді виходила «бизовно зъ таким же обсягом 

тексту, яким і кошицька…». І ми схильні називати першою ужгородською 

газетою «Kassa–Ungvári Hirdetmenyi Lap» [316, с. 266]. Отже, перший 

часопис на Закарпатті з’явився угорською мовою, бо «руська» «Церковна 

газета» І. Раковського почала друкуватися лише у 1856 році. 

 Поштовх до розвою рідномовної місцевої преси у середині ХIX 

століття мав двояке підґрунтя. З одного боку, уряд дуалістичної Австро-

Угорщини добре усвідомив, що, незважаючи на національний, соціальний і 

політичний тиск, під яким опинилося місцеве населення, у регіоні розпочався 

«інформаційний голод», який втамовувався за рахунок тих видань, що 
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надходили на Закарпаття з Галичини, Наддніпрянщини та Росії. (Частина цих 

часописів збереглася до нашого часу в архівах бібліотеки Ужгородського 

університету, Закарпатського краєзнавчого музею, обласного державного 

архіву та в приватних бібліотеках). З іншого боку, через завезену періодику 

серед русинів-українців змінювалася думка про спільність із 

наддніпрянськими українцями. З огляду на це і почав друкуватися «Галичо-

Рускій Вѣстник» (1849–1850), який редагував Микола Устиянович, а 

фінансував уряд Австрії. Газета була розрахована не лише на галицького, а й 

на закарпатського читача. Згодом часопис почав виходити у Відні під назвою 

«Вѣстник… Русинов Австрійской держави» за редакцією Івана 

Головацького. Цікаво, що в цьому виданні було надруковано понад півсотні 

статей та кореспонденцій закарпатського письменника-будителя Олександра 

Духновича. Із 1850 року в Будині починає виходити ще один часопис, який 

був покликаний доносити офіційну думку до «русинів» Угорщини, – 

«Земскій Вѣстник» (1850–1859). Його редагував освічений теолог та філолог 

із Великоберезнянщини Іван Раковський. 1856 р. побачила світ «Церковна 

газета» за редакцією того ж І. Раковського, яка була розрахована насамперед 

на священиків. Часопис виходив один раз на тиждень, у ньому здебільшого 

вміщувалися передруки з російських газет та журналів матеріалів релігійного 

характеру, біографічні довідки про релігійних осіб, агіографічні описи, 

проповіді та релігійні повчання. Читачі й дописувачі, як пересвідчуємося, 

були в основному із Закарпаття. Проте слов’янофільські тенденції часопису 

викликали невдоволення світської влади, це спричинило зменшення 

передплатників за рік: із 350 (1856 р.) до 210 (1857 р.). Редактору щоразу 

нагадували, що газета друкується за кошти угорського «Товариства святого 

Стефана». 

 Однак у той історичний проміжок часу, незважаючи на брак  

власних періодичних видань, на Закарпатті спостерігається неабияке 

піднесення національної свідомості. Свідченням цього є поява таких 
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високоосвічених літературних діячів, як О. Духнович, О. Павлович, 

А. Добрянський, І. Сільвай, О. Митрак, Є. Фенцик та ін., які доклали чимало 

зусиль до створення власних закарпатських часописів. Безумовно, більшість 

із них не усвідомлювала себе українцями, а іменувала «русинами», 

«руснаками», «руськими» тощо. Проте для середини XIX століття було 

важливим те, що закарпатська інтелігенція усвідомила: 

Мы не турки, не татаре, 

Не монголы, не мадьяре, 

Не нѣмці, не англичане, 

Мы руський народ – славяне [245, с. 79]. 

 Це має значення ще й тому, що проблема національного 

самоусвідомлення у той період на Закарпатті була дуже складною. Словацька 

дослідниця Тамара Байцура з цього приводу зазначає: «всі спроби встановити 

національну приналежність жителів Карпатської Русі здаються 

модерністськими» [20, с. 13]. Уряд Австро-Угорщини ж прагнув, щоб 

місцеве закарпатоукраїнське населення усвідомлювало себе навіть не 

слов’янами, а угорцями греко-католицького віросповідування. 

 Серед неперіодичних видань, що виходили на території тогочасного 

Закарпаття, варто згадати альманахи «Поздравление русинов» (1851, 1852), 

які видав О. Духнович, засновник «Литературного заведения Пряшевского» 

(1850 – 1856), членами котрого були понад 70 «руських» інтелігентів, що 

уболівали за заснування регулярного періодичного видання для місцевих 

«русинів». Проте спроби О. Духновича та його найбільш активних 

соратників не мали успіху в цьому напрямі. Натомість із 1853 року він видає  

календарі «Мѣсяцослови». Надзвичайний попит на періодику рідною мовою 

засвідчують архівні матеріали про передплатників, опрацьовані                              

О. Рудловчак. Інтерес викликає і соціальний стан замовників періодики: «у 

списку знаходимо 5 учителів з Лиманової, прізвище поета Кузм’яка, що тоді 

працював у Якуб’янах, і дальших селян, дяків і учителів з Великого Липника 
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і Сулина. Показово, що на Спиші селяни, учителі, дяки були в основному 

замовниками публікацій Духновича, а в Мукачівській єпархії – майже 

виключно священики, і ті більше під натиском зверхності, ніж за власним 

бажанням. Там, де Духнович міг безпосередньо впливати на пропагування 

друкованого слова, він спрямовував його в основному на селянські маси, на 

які й розраховував більшу частину своїх видань» [289, с. 25]. Проте 

альманахи й календарі, які мали попит та, безперечно, впливали на 

формування національної ідентичності серед русинів-українців, назвати 

періодикою можна лише умовно. Незважаючи на це, П. Федченко наголошує, 

що «п’ятдесяті роки …стали роками народження журналістики на 

Закарпатті» [337, с. 280]. Насправді ж неупереджено проблема зародження 

інформаційного простору на Закарпатті до цього часу не досліджена. 

 Задля об’єктивності слід зауважити, що цей процес зародження 

журналістики на Закарпатті був надзвичайно складним. І основними  

причинами цього були не малограмотність населення, як вважають окремі 

науковці (П. Лісовий, В. Микитась), а бідність селянства та перешкоди у 

друкуванні рідномовних видань серед самої закарпатоукраїнської 

інтелігенції.  Про це писав влітку 1853 року О. Духнович у листі до                                      

Я. Головацького: «Брате, у нас читательство вельми слабое, книги куповати 

не обикли… Найбольше даром роздаваю, чтоб привыкли помалу. Грошей 

нѣт, а дорого все, худоба неисповѣдима у нас, и голод великій, словом, всѣ 

русины жебраки, им не поможет ничто, кромѣ школы, а людей нѣт на тое 

способных, и хотяй  были бы, про скудость не могут содержатися. Я… уже 

все издал свое на просвѣщеніе народа, но никто не помагает ни одным 

крайцаром, и так уже и я долго не могу содержатися, а як я попущу, то все 

пропадет… Книги отберают, но не платят, и я уже оскудѣл… Подумайте, 

Мѣсяцослов на 250 оттисков издал я, но и тѣ не спродалися, бо тут 

мадярській календар у священников, а простый человѣк и не знает о 
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календарѣ. Так, брате, стою я, жалѣйте надо мною!» [289, c. 33].  Однак О. 

Духнович, нарікаючи на мадяризацію закарпатської інтелігенції, яка 

цуралася рідного слова, не полишав своєї видавничої діяльності, а навпаки, 

робив усе для того, щоб сформувати читацьку аудиторію та навчати її. Вже 

пізніше цю проблему чітко схарактеризував І. Раковський у «Доверительных 

письмах из Будина», опублікованих у «Зорі Галицькій» (1854, № 9, с. 101 – 

103): «Основание  распространения всякого народного образования есть 

заботиться  о приобре-тении круга читателей. Следовательно прежде всего 

требуется у нас азбука, молитвенник, грамматика и прочие первоначальные 

книги… К составлению таких книг требуется немалое образование и 

искусство». 

 Аналізуючи тогочасні публікації, доходимо висновку, що місцеві 

«письменники-будителі», які й виступили рушійною силою на 

культурницькій ниві, формування інформаційного простору на Закарпатті 

бачили крізь призму  «пробудження», освічення народу та прилучення його 

до знань через читання. Цікаво, що вже у той час вони усвідомлювали вікову 

та соціальну специфіку споживачів інформації. До прикладу, О. Духнович 

ситуацію щодо читацької аудиторії аналізував так: старше покоління 

інтелігенції ще не звикло до читання книг рідною мовою, бідність, а також 

відсталість і ними породжена консервативність народних мас послаблюють 

їхній потяг до книг; ширшого читацького інтересу можна сподіватися серед 

молоді, зокрема молодої світської інтелігенції, яка, за словами О. Духновича, 

повинна триматися своєї національності, бо в цих умовах лише так 

інтелігенція національної меншості може утриматися на державних посадах. 

Тому у видавничій концепції О. Духновича на перший план виступає 

інформація для молоді, дітей і селян. Про це митець пише чи не в кожному 

листі до Я. Головацького. Про структуровану орієнтацію на читацьку 

аудиторію свідчить «Мѣсяцослов для угорских русинов на год 1854». 

Порівняно з попереднім календарем це була за обсягом більша (128 стор.) і за 
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змістом багатогранніша публікація. У ній продовжено тему практичних 

порад та інформацій передусім щодо лікування різних хвороб і боротьби за 

довге життя людини, значно розширено загальноосвітні матеріали, 

спрямовані на популяризацію досягнень науки і техніки, на питання історії, 

географії, біології, культури. Відведено місце й художній літературі, 

представленій поезією самого О. Духновича та російських авторів. На думку 

дослідниці О. Рудловчак, концепція цього календаря «дещо відрізняється від 

концепції попередніх випусків… і наштовхує на думку, що рукопис 

подавався на цензуру, бо введено в календарі статті з церковною тематикою, 

чого у попередніх виданнях не було. Так цей місяцослов хоч трохи 

наблизився до тієї характеристики, що її дав Й. Гаганець (пряшівський 

єпископ. – Ю. Б.) у листі, намагаючись зберегти право на його видання і 

розповсюдження. Це «церковний календар з життя одного або двох святих, – 

писав він компетентній зверхності, – та іншими загальнокорисними, 

прийнятими у календарях, повчаннями». Відповідно до цієї моделі відведено 

у календарі місце церковній проблематиці, однак це не житія святих, але дві 

статті історичного та історико-літературного характеру: про Біблію як 

художній твір і її адсорбування через переклад античною культурою та 

розповідь про зруйнування Єрусалима, оперту до значної міри на історичні 

джерела, передусім на роботи Йосифа Флавія» [289, с. 34 - 35].  

Очевидно, саме ціною цих поступок О. Духнович здобув право на 

поширення видання. «Передплату на видання він забезпечив офіційним 

шляхом. Ще влітку 1853 року циркуляром від 19 серпня (№ 2733) священство 

Мукачівської єпархії отримало вказівку замовити календар. Збереглись і 

замовлення на календар через єпархіальне управління. Знаменно, що з двох 

листів-замовлень, які дійшли до нас, один написаний латинською, другий – 

угорською мовами» [289, с. 35].  

Принагідно зауважимо, що на календар з’явилася рецензія                              

І. Раковського, опублікована в «Зорі Галицькій» (1854, № 18, с. 220 – 221) в 

його традиційних «Доверительных письмах из Будина». Критик висловлює 
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О. Духновичу «благодарение, что  он трудолюбцем своїм не перестает 

ободряти и оживляти дух умственной и нравственной жизни нашого 

народа… Ежели из самых мелких зерен при благоприятствующей погоде 

возростают большие растения, то можно нам надеятися, что за 

благопоспешествованием времени маленькие сочинения почтенного мужа 

также будут способствовати произведению значительных успехов 

литературных». Календарну продукцію І. Раковський вважає лише 

передвісником чогось більшого, що мало з’явитися на закарпатських теренах. 

Ознайомивши читача зі змістом календаря, критик підкреслив особливу 

корисність лікарських порад. В окремих матеріалах вказував на друкарські 

помилки, акцентуючи, що ними рясніють загалом видання закарпатських, а 

також галицьких українців через погану роботу друкарень.  

У цей час для видавничої діяльності О. Духновича відкриваються нові 

перспективи через тісну співпрацю із львівськими культурними діячами: 

виникла неочікувана можливість вигідного співробітництва зі Львівською 

Ставропігійською друкарнею та книжковим магазином. У квітні 1853 року 

керівником цього товариства був обраний Я. Головацький, який одразу ж 

установив контакт з О. Духновичем, зробивши його своєрідним 

представником пропагування і розпродажу ставропігійських публікацій серед 

закарпатських українців. Першим здобутком їхнього співробітництва стало 

видання книжки Петра Яновича «Цвѣтний кошичок». Я. Головацький 

включив  книгу у започатковану ним серію «Бібліотека благополезного 

чтенія для дѣтей», зробив коректуру, виконав усі технічні роботи й узяв 

частину тиражу для розповсюдження. Того ж року Я. Головацький 

запропонував видавати вдруге «Літургическій катехізис», який сам 

відредагував і довів до нового видання, взявши на себе більшу частину 

тиражу.  О. Духнович якраз дістав доручення від єпископа пряшівського 

укласти «Катехізис для дітей» і шукав можливості запровадити у школах 
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Пряшівщини львівські видання, про що він пише у листі до Я. Головацького 

[289, c. 38].  

Однак суспільно-політичні обставини, що складалися у світі 

(наприклад, Кримська війна), загострили й без того складну ситуацію з 

формуванням «руської» журналістики та розвитком видавничої справи. 

Австрійська влада почала з пересторогою ставитися до «русинських» видань, 

у цей час припинив виходити й місяцеслов О. Духновича.  

Інформаційні зусилля закарпатських діячів були винагородженні лише 

після підписання у березні 1856 року Паризького мирного договору.                       

О. Духнович, відгукнувшись на пропозицію Я. Головацького, надіслав йому 

матеріали календаря для друку. Таким чином була відновлена календарна 

традиція, навіть більше, «Мѣсяцослов на год 1857» (Львов. Типом Института 

Ставропигіанского) з’явився у двох варіантах: для закарпатців та галичан (на 

обкладинці львівського календаря був герб Львова). 

Проте така ситуація з друкуванням «руської» періодики тривала 

недовго. За словами О. Рудловчак, «стагнація… у 1856 році була в основному 

результатом абсолютистського утиску, що наносив удар за ударом по 

духовній культурі національностей, а щодо русинів, крім іншого, прокладав 

нишком дорогу спекуляціям з азбукою, які мали довести до повної їх 

денаціоналізації. Зовсім природно, що цей стан, який викликав похмурі 

настрої на закарпатському ґрунті, водночас став і певним поштовхом для 

активізації діячів Закарпаття. Як відомо, Іван Чаковський, після безуспішних 

закликів, звернених до «галицької братії», передусім до Я. Головацького, у 

справі заснування нового періодичного друкованого органу, весною 1856 

року неочікувано випустив у Будині свою «Церковну газету», що стала 

першою газетою закарпатських українців» [289, c. 44]. Таким чином, на зміну 

альманаховому виданню приходить періодичне.  

 Наступні кроки О. Духновича щодо  подальшого видання календарів 

не мали успіху, однак і «Церковна газета» (1856–1857) також не привела до 

докорінних змін в інформаційному просторі Закарпаття. Причин цього 
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чимало, але найголовнішими були такі: по-перше, газета виходила поза 

межами краю, а її перевезення було справою нелегкою; по-друге, видавець 

намагався друкувати видання російською мовою, яку не зовсім сприймали 

закарпатські українці; по-третє, сам редактор видання часто потрапляв у 

немилість влади через свої слов’янофільські ідеї.  

Тут варто зауважити, що проросійська орієнтація тогочасної 

закарпатської преси має глибинні корені. Значний уплив на формування 

русофільства (у пресі та через пресу) на Закарпатті мало те, що російські 

дипломатичні представництва у Відні й Будині провадили величезну роботу з 

пропаганди російського друкованого слова, перевезення через кордон та 

поширення на території Закарпаття російських книг та періодичних видань. 

Ще у ХVIII столітті до Ужгородської єпископської бібліотеки потрапили 

найрізноманітніші періодичні видання: «Санкт-Петербургские ученые 

ведомости на 1764–1765 год», «Труды Вольного экономического общества» 

за 1772 р., «Городская и деревенская библиотека», «Московские 

ежемесячные издания» (1781), «Зеркало света» (1787), «Экономический 

магазин» (1780–1782), «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793), «Санкт-

Петербургский вестник»  за 1778 р.. Попри те, що значна частина цієї 

періодики була знищена після встановлення на Закарпатті радянської влади, 

у фондах наукової бібліотеки УжНУ, яка успадкувала книги єпископської 

бібліотеки, було зареєстровано дослідником В. Микитасем 45 назв світських 

видань XVIII ст. [221; 222]. Велика кількість російських видань потрапляла 

на територію Закарпаття через російського дипломата Михайла Раєвського 

(1811–1884). Згодом значну роль у поширенні російської преси відіграли                

В. Войтковський, Я. Головацький, К. Кустодієв та інші.  До прикладу,                     

М. Раєвський «в історію закарпатських українців вніс суперечливі вартості, з 

одного боку, сприяв їх культурному розвиткові, зміцнив їх зв’язки з Росією, з 

боку другого, своєю панславістською пропагандою звів їх на манівці щодо 

культурно-національної орієнтації і спрямування їх визвольних настанов та 

шляхів»  [288, с. 85]. 
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 «Церковна газета» (фактично, перше періодичне видання в Австро-

Угорщині, спеціально розраховане на закарпатоукраїнців) не могла 

максимально реалізувати інформаційну функцію передусім через 

відстоювання русофільських та панславістських позицій. Причина цього, на 

думку науковців, полягає в тому, що Іван Раковський, який, перебуваючи в 

50-х роках ХІХ століття в Будині,  не просто редагував це видання, а був 

«одним з найбільш запалених і серйозних адресатів..., до нього пливли ручаї 

російського друкованого слова...». Згодом І. Раковський часто гостював у             

М. Раєвського, користувався його послугами. І. Раковському як редактору 

«Церковної газети» (див. Додаток А) потрібна була російська граматика, 

котру він «якимось шляхом замовляв... прямо в Санкт-Петербурзі». В. 

Войтковський, російський священик, який тимчасово мешкав усередині ХІХ 

ст. то в Будині, то в Юремі,  у листі до М. Раєвського зазначав, що 

закарпатський редактор І. Раковський готовий заплатити за цю книгу будь-

яку суму [288, с. 14]. «Церковний вісник», що прийшов на зміну «Церковній 

газеті» та друкувався розмовною мовою, теж не влаштовував владу і в  тому 

ж 1858 році перестав існувати. 

 Таким чином, зародження журналістики на Закарпатті було складним і 

неоднозначним. У контексті поліетнічності регіону варто говорити про те, що 

першою газетою, яка з’явилася  в краї, ймовірно, була угорськомовна «Kassa-

Ungvári Hirdetményi Lap» (1845). Однак формуванню етноідентичності 

закарпатських українців, бодай їх протистоянню асиміляції та виокремленню 

себе як неугорців, більше сприяла інформаційно-видавнича діяльність                   

О. Духновича, спрямована на формування національної свідомості, 

збереження рідної мови, культури, традицій. Видання ж «Церковної газети» 

(1856–1857) та «Церковного вісника» (1858), хоч і було важливою подією з 

погляду зачатків журналістики, однак і географічно віддалене їхнє 

друкування, і змістове наповнення, спрямоване на плекання ідеї слов’янської 

єдності, слабо сприяли формуванню національної ідентичності 

закарпатоукраїнців. Коротко процес розвою закарпатської періодики, що вже 
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виходила безпосередньо в регіоні, але під владою чужих держав, розглянемо 

в наступних підрозділах роботи. 

 

 

2.2. Особливості функціонування періодики під владою  

       чужих держав 

 

Активність формування інформаційного простору та пожвавлення 

видавничої діяльності на Закарпатті припадає все-таки на другу половину 

XIX століття, коли закарпатська інтелігенція дійшла висновку, що 

денаціоналізаторським процесам можуть протистояти  не тільки своя церква, 

своя школа, але й свої книги та  регулярні газети.  

Процес  формування інформаційного простору Закарпаття в часи 

перебування краю в складі чужих державних утворень був складним та 

неоднозначним і потребував би ґрунтовнішого аналізу,  що, сподіваємося, й 

буде зроблено в українському журналістикознавстві. Однак для 

проблематики нашої роботи ця її частина швидше має ілюстративний 

характер як свідчення складного процесу творення журналістики 

поліетнічного регіону, коли через історико-політичні обставини змінюється 

інформаційна політика, яка то употужнює, то послаблює формування 

національної інформаційної свідомості у мешканців краю. Умовно розвиток 

журналістики на Закарпатті після її зародження (1845–1858) можна поділити 

на такі періоди: 1) преса часів дуалістичної монархії (1867–1919);                          

2) періодика доби Чехословацької республіки (1919–1938); 3) преса часів 

національної автономії та Карпатської України (1938 –1939); 4) преса в 

період гортистської окупації (1939–1944). 

На перший погляд може здатися, що від 1858 до 1867 року 

інформаційний процес на Закарпатті завмер, однак таке уявлення є 

помилковим, оскільки саме  в той період закарпатська інтелігенція активно 

публікується в галицькій пресі, хоча й не полишає думок про створення 
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власної газети. Після укладення Австро-угорської угоди (15 березня 1867 р.) 

між австрійським імператором Францом Йосифом І та представниками 

угорського національного руху на чолі з Ференцом Деяком можливість 

видавати рідномовну газету стала найбільш реальною. У тому ж 1867 році 

вона була зреалізована: професор Ужгородської півцеучительської семінарії 

Андрій Ріпай почав видавати газету «Учитель» у новоствореній ужгородській 

друкарні Карла Ієґера. Часопис захищав інтереси «руського» учительства, 

висвітлював деякі питання дидактики, давав читачам господарські поради. 

Науковець І. Сенько справедливо стверджує, що «це був перший професійно-

педагогічний орган на Україні» [296, с. 69]. Проте самому видавцю-

ініціатору так і не вдалося піднести на належний рівень національний дух 

закарпатського учительства та освіченого селянства, передплатників було 

небагато (менше 200), а на 30-му числі газета взагалі припинила своє 

існування. 

«Учитель» мав багато вад і найперше – мовну, однак ставив шляхетну 

мету – допомагати закарпатським учителям та формувати у молодого 

покоління усвідомлення своєї національності. І в цьому контексті варто 

говорити не лише про матеріальні труднощі газети, які виникали через малу 

кількість передплатників, але й про те, що газета, утверджуючи тезу, мовляв, 

закарпатоукраїнці не є угорцями, зверталася до них такою мовою, якої вони 

геть не розуміли. А. Волошин із цього приводу слушно зауважив, що «Ґазета 

писана тяжким ненародним язичієм. Напр., «Метод изучать географію 

взглядованієм», «С какими обществами граничит наше село по морскому 

компасу?» (Ч. 8). Або сякі страшні мадяризми: «Мукачевскія Епархіи 

ВишкоВерховинскаго Собора в Келечині 1867 года мая 14-го дня держаннаго 

півцоучительскаго соборованія записник» (Ч. 9). Зато і не полюбило її 

учительство, хотя іншак усиловалася розвивати фахову образованність 

учительства» [86, с. 49–50]. Показовим у цьому зв’язку є те, що  вже у 8 числі 

редактор скаржиться: часопис «пришел к своим и свои его не приняли». 
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  Складність формування інформаційного простору посилювалася тим, 

що «русько-українська» інтелігенція Закарпаття світоглядно не була 

послідовною у своїх діях, не до кінця розуміла проблеми свого народу, в 

періодиці та літературі не спиралася на народну мову, а часто кидалася 

шукати порятунку далеко поза межами краю, хоч і керувалася загалом 

благородною метою. Так, прагнення протистояти денаціоналізаторським 

процесам було і в культурно-просвітницького «Общества святого Василия 

Великого», заснованого у вересні 1866 року в Ужгороді. Ініціаторами його 

створення виступили А. Добрянський, І. Раковський, М. Гомічков, К. Сабов, 

В. Кимак та ін. Завдяки зусиллям І. Раковського «Общество…» було 

«внесено у списки Московського слов’янського комітету як постійний 

абонент на одержання літератури з Росії» [237, с. 349].  

Товариство стояло в основному на русофільських позиціях, але 

активно сприяло видавничій діяльності на Закарпатті. Уже в 1867 році 

організація «василіан» почала видавати газету «Свѣт», яка виходила в 

Ужгороді й була призначена для «підкарпатських русинів». Редактором став 

Юрій Ігнатков, а згодом – Кирило Сабов та Віктор Кимак, професори 

Ужгородської гімназії.  Виходив часопис щотижня у четвер. За роки видання 

(1867–1870) на її сторінках друкувалися твори закарпатоукраїнських 

письменників, публікувалися матеріали з історії розвитку світової літератури.  

Однак часопис «Свѣт» увійшов в історію закарпатської журналістики 

передовсім як активний захисник «русинів-українців» Закарпаття і 

супротивник асиміляції та змадярщення. На сторінках газети було піддано 

нечувано гострій критиці діяльність єпископа Стефана Панковича, 

спрямовану на денаціоналізацію закарпатоукраїнців. Саме в цьому виданні 

започатковано закарпатську сатиричну публіцистику, спрямовану проти 

намагань С. Панковича окатоличити «руський» обряд. Реакція єпископа була 

майже миттєвою: у спеціальному циркулярі, виданому друкарським 
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способом і розісланому всім священикам, С. Панкович звинуватив газету в 

антипатріотизмі, відхиленні від католицизму, а згодом заборонив її видавати. 

Роль «Свѣта» у формуванні національної ідентичності закарпатських 

українців високо оцінив А. Волошин. Він вважав видання «первою руською 

ґазетою, друкованою на Підкарпаттю…».  Вказуючи на те, що часопис 

«подавав  статті реліґійного, історичного, етноґрафічного і господарського 

напрямку, кореспонденції, оповідання, новості», – учений констатував, що 

довкола редакції зосередилися найбільш освічені представники інтелігенції 

краю,  серед яких, «А. Попович, І. Сильвай, А. Кралицький, О. Митрак,                 

О. Павлович, І. Рошкович, С. Ханат, А. Добрянський, К. Злоцький,  Й. Рубій, 

П. Азарій, Н. Валковський, І. Мондок, В. Ґебей, І. Дешко і пр. Словом, доста 

значительну групу інтеліґентів зібрав «Світ» около себе, і із ґазети видно, що 

почався дух живий, почалося орґанізовати наше господарство. Собирали на 

«Народний дом», на руську друкарню, на стипендії ім. Духновича і пр.» [85, 

с. 51–52].  Дискусія «Свѣту» (1870, ч. 1) щодо нападок з боку будапештської 

газети «Magyar Állam», яка звинувачувала закарпатське видання в тому, що 

воно хоче довести, ніби русини з москалями однієї віри, свідчила  про 

достатньо чітку зорієнтованість редакції на протидію асиміляції русинів-

українців в угорськомовному середовищі. Хоча насправді мова цієї газети, як 

головний індикатор національної ідентичності, була далекою від народної. За 

словами А. Волошина, «язик «Свѣта» не був ни чисто великоруський, ні 

церковнонародний (як у Лучкая, Духновича, Кутки), но мішанина 

церковщини і великорущини з дуже малим примішаньом народного язика. 

Проти сього і виступають поєдні дописователі. Сям-там находиме доста 

чистий народний стиль. Легким стилем писані і етноґрафічні статті Феодосія 

Злоцького. Ґазета не знала розогріти свою публіку, хотяй була єдинственним 

орґаном русинів на Підкарпаттю» [85, с. 56]. 

Незважаючи на штучність мови, роль «Свѣта» у процесі  формування 

національної ідентичності закарпатських українців була достатньо помітна. 
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Інформаційне поле, яке створював  цей часопис у краї, цілком вкладалося в 

філософію закарпатського «будительства», яке намагалося розбуркати 

публіку від духовного сну, переконати простий люд, що вони не слуги 

іноземних панів, а нащадки великого народу. Причини звертання 

закарпатського часопису до російської культури докладно пояснив                       

М. Драгоманов: «Націоналізм угроруський мусив узяти форми 

москвофільські власне тому, що він і є «чистим націоналізмом», без примішки 

соціальної. Такий націоналізм завше тягне до держави, а не до народу, – і 

коли держави українсько-руської нема, а московсько-петербурзька є, то 

архінатурально, що націоналісти угроруські потяглися думками до сеї держави» 

[126, с. 152]. 

 Усього один рік (1871–1872) виходила газета «Новый свѣт», яку 

редагував Віктор Гебей і яка, на відміну від «Свѣта», прагнула захищати 

інтереси проугорського єпископа С. Панковича. Щоправда, у першому ж 

номері редактор задекларував, що буде писатися у газеті так, щоб зміст 

статей був «всегда поразумітельним». А в четвертому номері часопису в 

редакторській колонці прозвучав заклик узяти за правило писати народною 

мовою і відмовитися від «російської татарщини». Проте ніхто, крім поета 

О. Павловича, який досить плідно співпрацював із виданням, не 

дотримувався цього правила. Активна ж підтримка виданням асиміляційної 

політики єпископа С. Панковича відвернула багатьох дописувачів.                          

У п’ятдесятому номері редактор повідомив читачів, що часопис наступного 

року не виходитиме, і скаржився на егоїзм, який вселився у душі читацької 

аудиторії. Інформаційно це видання не лише не відіграло помітної ролі в 

контексті національної ідентифікації русинів-українців Закарпаття, а й 

вироблялося на такому низькому рівні та проводило таку культурницьку 

політику, що «від нього відвернулися усі провідні закарпатські автори. Вони 

почали активно дописувати до львівського «Слова», вважаючи його органом 
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«и церковных дѣл угорских Русскихъ», чого вперто не допускав «Новый 

свѣт» [89, с. 24]. 

 Того ж 1871 р. почала виходити  перша літературно-сатирична газета 

«Сова» ( надруковано 5 номерів з 2 липня до 14 вересня), яку редагував та 

видавав В. Кимак, людина енциклопедично освічена на той час. У першому ж 

номері цього часопису вміщено дотепну карикатуру, на якій зображено 

єпископа за щедро накритим столом: він смакує страви, дає асигнацію 

одному з наближених підлабузників, а інші солодко дивляться на владику.             

До малюнка додано «біографійку», де висміюється лакейська ода на честь              

С. Панковича, яку надрукував у «Новому свѣті» П. Азарій, висміюється і сам 

С. Панкович за те, що хоче зробити із закарпатців «католиків руських». На 

іншому сатиричному малюнку єпископ і його прислужники стоять над 

труною і правлять панахиду за «руський церковный обряд», «руський 

календар» і «автономію», ідею якої висував А. Добрянський. 

 У наступних номерах зав’язується полеміка між «Совою» і «Новим 

свѣтом». Видавець «Сови» сатирично висміює секретаря С. Панковича                      

І. Даниловича, ужгородського жупана А. Негребецького, урядовців                         

В. Урсулуєвського, С. Сіладія та ін. У відповідь І. Данилович у «Новому 

свѣті» називає редактора В. Кимака «корифеем парижской коммуны».  

 Полеміка між «Совою» та «Новим Свѣтом» – яскраве свідчення 

боротьби за національну свідомість та національну ідентичність 

закарпатоукраїнців. Хоч редакція «Сови», з  історико-політичних та 

світоглядних причин, не спроможна розрізнити український та 

москвофільський рух, все-таки чітко протистоїть денаціоналізації та 

асиміляції місцевого населення, процесу «розчинення» русинів-українців в 

угорськомовному середовищі, оскільки єпископ С. Панкович проголосив: 

«если мы живем теперь под властью мадьяр, то мы должны становиться 

мадьярами» [302, с. 144]. Натомість у львівському «Слові» один із  
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закарпатських кореспондентів пише: «Видно, что она т.е. «Сова» тѣх господъ 

задѣла за живое…, она верный отголосъ происходящихъ у нас 

превратностей; въ ней до-нельзя лучше обрисовывается бѣдственное у нас 

положеніе, а «Хроника новѣйшего вѣка» то настоящая исторія воцарившейся 

съ 1867 годомъ (и первою мадьрскою проповѣдію вї Ужгородскомъ 

катедральномъ храме 16 мая) на нашей странѣ епохи такъ называемой въ 

«крайцаровой комедіи» Уриіла Метеора Вичпуровщины». Многіи упрекають 

«Сову» за дерзкіи выходки и невниманіе на лица высокопоставленны» 

(Слово. – 1871. – Ч. 68). Автор стверджує, що увесь культурницький простір 

Закарпаття заражений «мадяронством». 

Після п’ятого номера «Сови», який через перепони в Ужгороді вийшов 

уже в Будині, В. Кимака призначають учителем в одному з містечок на 

території Угорщини. Згодом колишній редактор «Сови» через цькування був 

змушений переїхати разом із сім’єю до Росії, де викладав латинську мову 

спочатку в Москві, а потім в Одесі. 

 У 1873–1886 рр. в Ужгороді виходила церковна, суспільно-наукова та 

літературно-економічна газета «Карпат». Проте в історії культурного та 

національного відродження на Закарпатті це був крок назад, бо газета 

видавалася наполовину угорською, наполовину «русинською» мовами. 

Августин Волошин стверджував, що дух газети – це «постоянное зближеніє 

ко мадярской орієнтації», а «язык – невироблений, тяжкий, з довгими 

реченнями, повний мадяризмами і церковщиною» [85, с. 59]. А. Волошин 

бачив недолік «Карпата» і в тому, що часопис не слугував інтересам 

духовенства, та й не мав ясного народного напряму. В. Бірчак слушно 

зауважив щодо змісту «Карпата»: «…не знайдемо там нічого про наше 

життя, не знайдемо там думок-гадок про наших батьків, а там є Єврейський 

талмуд (число 1-8), Турки і Коран (8-10), Восточний образ: Султан в мечеті, 
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князь Мармона… і т.д. Так немовби для тодішніх русинів це були 

найважливіші справи!» [62, с. 117]. 

Наступним «руським» органом в інформаційному просторі Закарпаття 

був часопис «Листок» (1886–1903), а з 1891 року починає виходити й 

«Додаток» до «Листка», обидва за редакцією Є. Фенцика, порошківського 

священика, талановитого публіциста і літератора та й загалом людини доволі 

освіченої, але із складним суперечливим світоглядом. Редактор «Листка», 

хоч і був духовною особою, однак публікував у  журналі матеріали не тільки 

релігійного характеру, а й соціально-економічного. Гострі проблеми 

тогочасної дійсності порушує стаття «Обеднение нашого народа», 

надрукована у № 3 за 1885 рік. Такі публікації викликали невдоволення 

влади і стали причиною того, що Є. Фенцика часто переводили з однієї 

парафії в іншу, перешкоджаючи й виданню журналу. Головний редактор 

«Листка», виступаючи проти асиміляційної політики угорського уряду, 

писав: «Нет на земле народа, который бы находился в более 

неблагоприятствующих обстоятельствах в деле народного развития, как мы 

угроруссы» (1892. – № 5). Але штучна російська мова часопису важко 

сприймалася місцевими читачами, тому «Додаток» до «Листка», який Є. 

Фенцик друкував народною мовою, мав більшу популярність, ніж сам 

журнал, проте для селян він був дорогим задоволенням. На сторінках 

видання знаходимо чимало інформації про пам’ятні дати в історії української 

культури: 25-річчя літературної діяльності Ю. Федьковича, 50-річчя 

«Русалки Дністрової» тощо. І хоч Є. Фенцик обстоював ідею слов’янської 

єдності, він добре розумів різницю між українцями та росіянами, про що, 

зокрема, свідчить і його публікація «Великоруссы» (Листок. – 1900. – № 16. – 

С. 4). 

Витрати редактора-видавця були дуже великими, але, щоб доносити 

слово до читача, він встановив цілком збиткову для себе ціну – 4 гульдени за 

рік передплати. Тому можемо «завдячувати тільки фанатичній відданості                



 

 

89  

 

Є. Фенцика ідеям просвітництва, що такий журнал виходив і підтримував 

сяк-так культурне життя у краї» [296, с. 75]. 

 Із 1897 року інформаційно-видавнича діяльність на Закарпатті дещо 

пожвавилася. З цього року почала виходити газета «Наука», редакторами якої 

були Ю. Чучка, В. Гаджега, А. Волошин, В. Желтвай. Через рік у Будапешті 

з’явилася «поучительно-газдовська новинка для угроруського народа» – 

«Недѣля», яка виходила до Першої світової війни. Редагував цю газету 

спочатку директор однієї з будапештських гімназій К. Демко, а потім 

учитель, літератор і фольклорист М. Врабель. 

Ідея створення «Науки» виникла серед членів оновленого «Общества 

св. Василия Великого» у 1892 р., коли єпископом Мукачівської єпархії став 

Юлій Фірцак, який підтримував це товариство і його просвітницькі ідеї. На 

одному із засідань було прийнято рішення збирати відповідні кошти для  

газети, яка буде друкуватися народною мовою, для будівництва Народного 

дому та для руської друкарні. Справді, у 1899 році культурно-освітнє 

товариство придбало друкарню, що значно полегшило випуск газети та 

заощадило кошти. Про народницьку орієнтацію видання свідчить те, що в 

газету почали дописувати прості закарпатські селяни. Поступово видання 

стало цілком національним за змістом. А. Волошин як редактор пояснював 

мовну позицію часопису так: «…я оддавна повторяю, що не треба нам 

великорущини, но нужно нам писати по нашому милому малоруському 

язику» (1907. – № 49). Із 1907 р. «Наука» стала чи не першою самоокупною 

газетою на Закарпатті. У 1914 р. цей часопис стає органом «Християнського 

народного братства», проте через Першу світову війну його видання 

призупинено. Спроба відновити часопис у 1918 р. була не дуже вдалою, 

змінювалися навіть назви: «Церков», «Народ», «Єпархія», «Руська Краина». 

Лише у вересні 1919 року газета виходить під своєю звичною назвою – 

«Наука». Проте через суперечки між редактором та видавництвом «Уніо», 

яке фінансувало часопис, видання «Науки» припиняється. 
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Уже згадана газета «Недѣля» виходила на 16 друкованих сторінках, 

мала добре поліграфічне оформлення й реалізовувалася за помірними цінами. 

Закарпатоукраїнське населення на той час виявляло уже досить високий 

інтерес до періодичних видань. 

М. Врабель як редактор тижневика прагнув наблизити друковані 

матеріали до інтересів «руського» населення краю. З цією метою він 

уміщував у часописові господарські поради, записи фольклорних творів та 

ін., а офіційні матеріали в «Недѣлі» були лише дубляжем угорськомовного 

часопису. Такі ж видання виходили словацькою, сербською та румунською 

мовами. А в 1916 р. уряд змусив «руські» публікації у виданні друкувати 

латинськими літерами. 

1922 року А. Волошин замість «Науки» починає видавати газету 

«Свобода». Продовжуючи традиції народництва, започатковані в 

попередньому часописі, «Свобода» вміщує матеріали, які захищають 

інтереси закарпатоукраїнців. Знаходимо тут і релігійно-християнські статті, і 

ґрунтовні наукові дослідження, і публікації соціально-полемічного 

характеру. Серед співробітників та дописувачів газети – І. Панькевич, 

В. Гренджа-Донський та інші. 

«Свобода» активно полемізує щодо мовної проблеми на Закарпатті, 

виступає проти мадяризації та русифікації: «В языковом дѣлѣ маєме, як 

щирѣ народовцѣ путем народного напряма, путем наукової правды, а сеся не  

позволяе, чтоб мы наш красный мелодійный язык калѣчили формами 

неприродными, формами другого язика» (Свобода. – 1922. – 5.XI. –  № 70). 

Таким чином,  після зародження періодики на Закарпатті у 40–50 рр.    

ХІХ ст. справжній розвиток преси в регіоні, з намаганнями писати народною 

мовою, з потугами ідентифікувати греко-католиків Закарпаття як «народ 

руський», припадає на другу половину цього століття. Однак специфіка 

подальшого розвою українського сегмента в інформаційному просторі краю 
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пов’язана зі складними історичними та суспільними процесами, що 

відбувалися під тиском угорського правління. У цей період уведено ряд 

законів (1878, 1879, 1893) про обов’язкове вивчення угорської мови в 

народних школах та про кримінальну відповідальність учителів за 

проведення ворожої лінії, за релігійне та національне підбурення. 

Насильницька мадяризація та шовінізм досягли апогею в період 

підготовки до відзначення 1000-ліття прибуття угорців у Тисо-Дунайську 

низовину (1895). На захист закарпатоукраїнців виступили діячі науки та 

культури на чолі з І. Франком. У заяві-протесті «І ми в Європі» було 

засуджено діяльність угорського уряду, спрямовану на асиміляцію 

підкарпатських «русинів». Реакція австро-угорського імператора – яскраве 

свідчення національного придушення слов’ян у цій державі: на поданому 

протесті він залишив цинічну резолюцію: «В моїй державі русинів немає» 

[155, с. 51]. 

Від часу появи  «Свѣта» й до кінця ХІХ століття в інформаційному 

просторі Закарпаття чітко сформувалися три напрями: проугорський, 

русофільський та народницький.  Представники кожного з них вели  тривалу 

полеміку й неабияку боротьбу за читачів, у такий спосіб намагаючись 

сформувати в народу уявлення про національну належність, культуру тощо. 

Народницькі тенденції в інформаційному полі Закарпаття набули достатньої 

ваги лише на зламі ХІХ–ХХ століть, знаменуючи сформованість у 

закарпатських українців своєї національної ідентичності та початок нового 

етапу в розвитку крайової періодики.    

Цей новий етап у розвоєві закарпатської преси пов'язаний із Сен-

Жерменською угодою (10.IX.1919 р.),  що підсумувала завершення Першої 

світової війни та засвідчила розпад Австро-Угорської імперії після її 

капітуляції в жовтні 1918 року. На території колишньої монархії утворилися 

Австрійська республіка, Угорщина, Сербо-Хорвато-Словенія та 

Чехословаччина. До складу останньої увійшло Закарпаття (разом із 

Пряшівщиною) на правах автономії. 
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 У 20 – 30 рр. ХХ ст. преса Закарпаття вирізнялася нечуваним підйомом 

і тематичною різноманітністю. Наприклад, у період з 1919 до 1923 рр. у 

регіоні налічувалося вже 35 часописів. Однією з причин такого «вибуху» 

були певні свободи, які здобула творча інтелігенція  краю у складі нового 

державного утворення. За часів Австро-Угорщини на Закарпатті виходило 

лише 17 періодичних видань, майже третина з них – угорською мовою. 

Значну роль у розвитку тогочасної періодики відіграв уже згадуваний 

Августин Волошин, про якого ще й сьогодні «більше говорять як про 

політичного діяча Закарпаття» [296, с. 83]. Тому приємно, що зовсім недавно 

досить активно почали досліджувати публіцистичну спадщину А. Волошина, 

яка збереглася у пресі 20– 30 років («Свободі», «Русині», «Руській ниві», 

«Учителеві», «Подкарпатській Русі», «Нашій школі», «Українському слові»). 

Вона засвідчила, що висока майстерність Волошина-публіциста надає «його 

творам суспільної значимості, котрі з плином часу не втратили актуальності 

й дотепер» [318, с. 120].  

Таким чином, преса Закарпаття у 1920–1930-ті роки набуває якісно 

нового рівня, полеміка на її сторінках стає професійною. Загалом цей період 

цікавий у загальноукраїнському масштабі або навіть у контексті світової 

політики 30-х років ХХ століття. За твердженням дослідників, «Україна як 

державне утворення де-юре перебувала в політичному офсайді, а її територія 

була розчленована між чотирма державами – Радянським Союзом, Польщею, 

Чехословаччиною та Румунією…, де-факто в Україні як московській колонії 

відбулися активні суспільно-політичні процеси (ліквідовано політику 

«українізації», винищено українську націю шляхом голокосту і політичного 

терору)» [134, с. 3]. 

Частково аналізований період розвитку закарпатської преси уже 

досліджувався у вітчизняній науці, щоправда, з певними ідеологічними 

перекосами, у дусі комуністичного часу [див.: 202]. Проте і ця праця є 

важливим джерелом у вивченні таких тогочасних видань, як «Наша земля», 
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«Працююча молодь», «Карпатська правда», «Ластівка», «Бичківська іскра», 

«Munkás ujság» («Робітнича газета») та інші. 

 Особливо копіткого дослідження потребує закарпатська преса періоду 

угорської окупації, бо саме той історичний проміжок у радянський час не 

вивчали з ідеологічних міркувань – як суспільно шкідливий. Відповідно, це 

змусить дослідників створити нову періодизацію в історії закарпатської 

журналістики. Слід нагадати, що саме ця проблема в українському 

журналістикознавстві має не лише регіональний, а й загальноукраїнський 

характер. Дослідник С. Кость слушно зауважує, що передумовою успішного 

дослідження журналістського процесу є «концептуальний погляд на 

історичний процес, в межах якого функціонує преса. Йдеться про своєрідну 

філософію історії, про розуміння сенсу, ідеї, призначення історії. Відсутність 

у дослідженнях з історії таких філософських, загальнотеоретичних питань 

прирікає на невдачу всі спроби» [182, с. 113 – 114]. 

  Закарпатська преса з кінця 30-х і до середини 40-х років – це не лише 

період суспільної депресії серед інтелігенції краю, спричинений Другою 

світовою війною й загарбанням краю, але це також значний пласт нашої 

культури, сформований в екстремальних умовах. 

 Деяка пригніченість у культурницькому житті на Закарпатті уже 

наприкінці 30-х рр. ХХ століття, чого не скажеш про пресу, яка все сильніше 

політизувалася, була зумовлена важкою економічною ситуацією в 

Чехословаччині, до складу якої увійшло Закарпаття (Підкарпатська Русь) на 

правах автономії відповідно до Сен-Жерменської (1919 р.) та Тріанонської 

(1920 р.) мирних угод. Однак реальний автономний статус краю, 

передбачений договорами, так і не був забезпечений чехословацьким урядом. 

Періодика кінця 1920-х – початку 1930-х рр. засвідчує, що 

закарпатоукраїнська громадськість і політичні партії активно змагалися  не 

лише за надання краю автономії, а й навіть за створення Української 

національної країни та возз’єднання  у Соборній незалежній українській 

державі.  
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 Після договору чотирьох держав (Велика Британія, Франція, 

Німеччина, Італія) 30 вересня 1938 р. у Мюнхені (в чеській та словацькій 

історіографії – «мюнхенський диктат») складне міжнародне становище 

Чехословаччини й активна боротьба закарпатоукраїнського населення за свої 

права примусили чехословацький уряд погодитися надати Підкарпатській 

Русі статус автономної республіки. Відтак 8 жовтня 1938 р. було утворено 

перший автономний уряд, який очолив Андрій Бродій. Згодом (22 листопада) 

парламент держави ухвалив конституційний закон про автономію 

Карпатської України, внаслідок чого Чехословаччина перетворилася на 

федеративну державу чехів, словаків і підкарпатських русинів. 

Однак А. Бродій старався проводити проугорську політику, через що 

був усунутий (26 жовтня 1938 р.) з посади голови уряду автономії, а на його 

місце обрано доктора богослов’я, о. Августина Волошина. Новий 

автономний уряд перейменував Підкарпатську Русь у Карпатську Україну. 

Така назва суперечила Конституції ЧСР і не була затверджена 

Національними зборами (22 листопада 1938 р.). Постановою  Віденського 

арбітражу (2 листопада 1938 р.) значну частину автономії (Ужгородський, 

Мукачівський і Севлюський повіти) з містами Ужгородом, Мукачевом та 

Береговом було передано Угорщині. За цих обставин столицю автономії 

Карпатської України (10 листопада) довелося перенести до міста Хуста. 

Через періодику, шкільництво та культурні заходи на території 

новоствореної Карпатської України активно провадиться процес українізації.  

У «Бюлетені Пресової служби Карпатської України» (1 березня 1939 р.)  

зазначалося: «Після віденського рішення багато змін наступило на території 

Карпатської України. Ворожі українському народові і його духовності газети, 

утримувані чужими вислаництвами – врешті зникли. На їхнє місце почали 

виходити нові часописи та журнали, що стали проповідувати  вільному 

карпато-українському народові нові гасла конструктивної праці, нові ідеї 

живучої нації… Преса є виразником духовного наставлення кожного народу. 

Преса є віддзеркаленням всіх проявів життя на всіх ділянках людського 
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буття. Хто хоче пізнати Карпатську Україну, мусить заглянути до її преси». 

У новоутвореній країні видавалося 8 часописів, що достатньо багато як для 

такої крихітної держави. Серед видань найпотужнішою була столична 

щоденна газета «Нова Свобода» (редактор – В. Гренджа-Донський), для 

селянства двічі на тиждень виходила «Карпатська Україна» (редагував                 

Ю. Таркович), національно свідома молодь видає газету «Наступ» (за 

редакцією доктора С. Росохи), творча громада друкувала літературно-

мистецький місячник «Говерля» (редактор – Олесь Ольжич), карпато-

український театр видавав ілюстрований місячник драматичного мистецтва 

«Нова сцена» (за редакцією братів Юрія та Євгена Шерегіїв), для релігійної 

громади публікувався журнал-місячник «Благовісник» (редактор – о. Сабол, 

ширше відомий під поетичним псевдонімом Зореслав), у Рахові виходив 

тижневик «Нація» (за редакцією адвоката Юськова). Влада Карпатської 

України друкувала «Урядовий Вістник Правительства Карпатської України» 

(редактор – В. Гренджа-Донський). Чеська національна меншина Карпатської 

України видавала тижневик рідною мовою «Погляди з Карпатської  України»  

(за редакцією Коваржіка). Варто зауважити, що й поза межами Карпатської 

України, зокрема в Празі, під опікою д-ра В. Шандора чеською мовою 

друкувалася «Карпатоукраїнська Свобода». Уже в березні 1939 року  урядом  

було заплановано друкувати нові часописи: в Хусті –  двотижневик сатири й 

гумору «Прочухан» (за редакцією В. Потушняка), а в Севлюші – «Вісник з 

Рідного Краю», призначений для тих карпатських українців, що перебували 

за межами своєї держави. Планувалося відновлення друку пластового 

журналу «Молоде життя». 

Побіжно варто зауважити, що  Відділ преси й інформації Карпатської 

України збудував радіовежу в Хусті. Головним голосом радіо Карпатської 

України стала диктор Маруся Ігнатишин. Допоки не було власної радіовежі в 

Хусті, Пресова Служба Карпатської України користувалася радіохвилями в 

Банській Бистриці та Пряшеві. Разом зі спеціальними медійними службами  

населення активно інформували рухомі відділи січовиків-митців (з так 
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званою програмою «Летючої естради»), через яких підтримувався контакт із 

населенням навіть найвіддаленіших закутків краю. 

Однак розвитку не лише інформаційного простору, але й державності 

Карпатської України перешкодило вторгнення з 13 на 14 березня 1939 року 

військ гортистської Угорщини. Прем’єр-міністр А. Волошин віддав наказ 

видати резервну зброю оборонцям. Чеські війська під командуванням 

генерала Прхали намагалися роззброїти карпатоукраїнські війська, однак за 

деякий час Карпатська Січ все-таки взяла під контроль територію країни. 

Щоправда,  кількісно угорських військ було в рази більше, і після 

кровопролитних боїв  18 березня більшу частину Карпатської України було 

окуповано Угорщиною.  Військовий спротив загонів Карпатської Січі, що 

втекли в гори, продовжувався до кінця травня.  Окупанти показово, для 

залякування населення, розстрілювали полонених. За різними даними, у цій 

війні загинуло від 2 до 6,5 тис. закарпатоукраїнських патріотів.   

Під час окупації Карпатської України (15–18 березня) особливою 

жорстокістю відзначився жандармський загін капітана Мартона Зелді. 

Протягом трьох днів його підлеглі тільки у Тячеві стратили 200 осіб. У Хусті 

окружний військовий начальник полковник Голлоді дав дозвіл на виконання 

170 смертних вироків. У деяких місцях, до прикладу, біля села Кам’яниця 

Ужгородського району угорські солдати розстріляли полонених українців – 

десять членів «Карпатської Січі» – перед фотокамерами (16 березня 1939 р.). 

У другій половині березня 1939 р. угорці депортували у Польщу близько 

півтисячі українців із тої ж «Карпатської Січі» – офіційного парамілітарного 

об’єднання Карпатської України: вони  були страчені поблизу кордону без 

суду  [див. дет.: 78; 315; 341]. 

Поступово (до 7 липня 1939 р.) вся територія Карпатської України була 

анексована Угорщиною, а уряд Карпатської України на чолі з А. Волошином 

та Ю. Реваєм через Румунію виїхав в еміграцію.  

 В окупаційний період майже все медійне та культурницьке життя на 

Закарпатті було зосереджене довкола новоствореного «Подкарпатського 
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Общества Наук» [далі – ПОН] (26 січня 1941 року в Ужгороді відбулися 

установчі збори). І хоч угорська влада застерегла, що товариство не повинне 

втручатися в політику, а від керівників наукового осередку вимагалося, щоб 

«общество» сприяло витворенню самостійної «русинської» свідомості на 

Закарпатті, загалом діяльність «Подкарпатського Общества Наук» не можна 

вважати деструктивною. Навіть більше, у тих складних умовах завдяки пресі, 

видавничій, культурницькій та етнографічній діяльності організація сприяла 

збереженню народних традицій та перешкоджала процесу асиміляції 

закарпатських українців в угорськомовному середовищі.   

Товариство очолив високообдарований науковець-поліглот І. Гарайда 

(29.01.1905 – 13.12.1944), репресований за часів сталінщини. На жаль, і зараз 

його ім’я  майже не введене в науковий обіг, хоч іще близько тридцяти років 

тому дослідники наголошували на необхідності надати об’єктивну оцінку 

дослідницької спадщини вченого в контексті відповідного часу і все, 

зроблене І. Гарайдою, повернути народові [див. дет.: 118, с. 39 – 46].  

Директор новоствореного ПОНу виявив себе надзвичайно здібним 

науковцем і неабияким організатором. Хоча на Закарпатті на той час майже 

не було фахових не лише журналістів, етнографів, а й філологів, хоч увесь 

штат платних посад ПОН складався всього з п’яти осіб, серед яких – і три 

технічні працівники, але вже на першому році його існування І. Гарайда 

зумів серйозно розбудувати це товариство в поважну культурно-освітню і 

наукову організацію. Особливу увагу приділяли розширенню й поліпшенню 

видавничої діяльності та періодики.   

Товариство мало три видання: літературно-публіцистично-

етнографічний двотижневик «Літературна неділя» (1941–1944), науковий 

квартальник «Зоря-Hajnal» (1941–1944), що видавався українською та 

угорською мовами і був присвячений питанням історії, етнографії, філології 

тощо, та молодіжний місячник «Руська молодежь» (1941–1944). І. Гарайда не 

лише редагував усі три журнали, а й переважно сам здійснював і коректуру 

матеріалів. Редактор усіляко заохочував молодих людей збирати та 
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надсилати в редакцію записи народної творчості. Для цього в часописі 

«Руська молодежь»  було створено рубрику «Редактор вам пише». Науковець 

Й. Дзендзелівський із цього приводу зазначав, що, «за свідченнями 

старожилів, журнали «Літературна неділя» і «Руська молодежь» 

користувалися значною популярністю серед широкої громадськості.                        

У чотирьох досить об’ємних річних підшивках «Літературної неділі» 

опубліковано чимало нових етнографічних, філологічних та історичних 

матеріалів. Перед усім цим фактажем часопис і досі зберігає свою наукову 

вартість. Місячник «Руська молодежь» своїми публікаціями текстів, 

особливо прислів’їв, приказок, загадок тощо, великою мірою міг би 

прислужитися й сучасним фольклористам, а численні публікації 

загальноосвітнього характеру типу «Домашні звірята чужих сторон» (ІІІ,                

№ 6), «Гончарство» (ІІІ, № 7), «Дещо о походженню крумпель (картоплі)» 

(ІІІ, № 9-10) тощо молодь і тепер могла б читати з великою користю та 

інтересом» [див.: 35, с. 219 – 227].  

Крім згаданих журналів, ПОН видавало книжкові серії, зокрема 

«Народна бібліотека» (понад 30 книг, у яких друкувалися художні твори 

переважно закарпатських авторів – О. Маркуша, Ф. Потушняка, Л. Дем’яна, 

А. Ворона та ін.), «Дитяча бібліотека» (11 книг, серед яких у трьох частинах 

«Пригоди вовчка товчка» Діда Марка, «Старинні замки Підкарпаття»                     

А. Хустського, «Адам», «Будователі храмів» Д. Поповича тощо), 

«Літературно-наукова бібліотека» (понад 40 випусків, з-поміж яких «Руська 

народна пісня (путі історичного розвитку)» П. Милославського, «Початки 

друкарства на Підкарпаттю» Я. Стрипського, «И в чинадьовськом говорі»              

О. Балецького та ін.). Усі названі випуски складають цілу бібліотеку й 

засвідчують величезну роботу ПОН. 

За короткий час навколо товариства згрупувалися практично всі 

закарпатські українські письменники, а з його виданнями співпрацювали 

вчителі, студенти, гімназисти й ті, хто уже пробував свої сили в тих чи інших 

галузях творчості та народознавства. Директор ПОНу І. Гарайда, як свідчать 
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очевидці, опитані Й. Дзендзелівським, сприяв усіляко, зокрема – матеріально 

молодим українським інтелігентам. Скажімо,  «він серйозно допоміг тоді 

студентові Дебреценського університету А. Ігнатові в написанні докторської 

дисертації про війну польського короля Стефана Баторія з Іваном Грозним 

(1577–1582 рр.). Дисертація ця опублікована у 1942 р. як сімнадцятий випуск 

серії «Літературно-наукова бібліотека». У складних умовах воєнного часу              

І. Гарайда влаштовує на роботу в ПОН молодих безробітних випускників 

Празького Карлового університету історика М. Лелекача та етнографа, 

археолога і письменника Ф. Потушняка, останнього, правда, без зарплати 

(жив він у той час за рахунок гонорарів)» [35].  

Важливу роль ПОН відіграло в зародженні на Закарпатті національної 

бібліографії як науки. У 1942 р. І. Гарайда  у співавторстві з М. Лелекачем 

друкує «Бібліографію підкарпатської літератури» («Зоря-Hajnal» ІІ, с. 459 – 

467), а в 1944 році у цьому ж співавторстві видано вже окремою книгою 

першу частину (151 с.) «Загальної бібліографії Підкарпаття». Для нас 

найбільш важливим розділом у цьому виданні є бібліографія закарпатської 

періодики. Важливо відзначити, що тут ідеться не про бібліографію якоїсь 

окремої сфери науки чи культури, а про загальну, тобто бібліографію всіх 

галузей науки, народного господарства, духовної і матеріальної культури 

тощо, що потребувало широкої енциклопедичної орієнтації й використання 

найрізноманітніших джерел. Тривалий час ця книга фігурувала як 

бібліографічна рідкість і лише в 2000 році була перевидана факсимільним 

способом у «Видавництві В. Падяка» з передмовою історика-науковця УжНУ 

Д. Данилюка та ґрунтовною післямовою – «Трагічна доля фундаментальної 

бібліографічної праці Підкарпаття: огляд віднайдених архівних матеріалів» із 

архівними ілюстраціями директора видавництва.  

Таким чином, закарпатські періодичні видання в період  свого 

зародження та в часи перебування під владою інших держав, як-то в 

дуалістичній Австро-Угорщині, Чехословаччині й навіть у період угорської 

гортистської окупації, незважаючи на їх приглушений голос в іншомовному 
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середовищі, відіграли важливу роль у національному відродженні краю, 

сприяли формуванню та утвердженню національної свідомості серед 

закарпатоукраїнців у складних і несприятливих умовах. Це важливо ще й 

тому, що загалом у межах України «саме цей період історії журналістики, її 

роль у національно-патріотичних змаганнях за побудову власної держави 

практично не розглядалися в окремих працях» [187, c. 5]. Нині ж 

посилюється увага до вивчення «білих» і «чорних» плям в історії української 

журналістики, специфіки її функціонування в різноманітних складних, а 

часто й заплутаних соціально-комунікаційних умовах. 

 

2.3. Закарпатська преса в радянських умовах  

 

Друга половина 40-х років ХХ століття, напередодні возз’єднання 

Закарпатської України з  УРСР, мала ту особливість, що місцева преса, 

незважаючи на демократичні традиції, які були вироблені протягом 20–30-х 

років, зусилля ПОНу в 40-х щодо збереження паростків плюралізму, 

національної унікальності закарпатських українців, активно радянізується.  

 У науці традиційно прийнято вважати, що радянізація Закарпаття 

розпочалася після підписання між урядами СРСР і ЧСР Договору про 

Закарпатську Україну (29 червня 1945 р.). Насправді цей процес запустився 

одразу з приходом Червоної Армії у жовтні 1944 р. «Вже тоді радянське 

воєнно-політичне керівництво на Закарпатті здійснило обмеження діяльності, 

потім і витіснення за межі краю чехословацької урядової місії на чолі з                

Ф. Нємецом, розгорнуло набір з місцевого населення до Червоної Армії, 

вживало енергійних і жорстких заходів з «очищення тилу 4-го Українського 

фронту від ворожих елементів». Було також запроваджено радянське 

судочинство, державну символіку, за радянським зразком створено силові 

структури – міліцію, народну дружину, суди, прокуратуру, службу безпеки, 

розпочато конфіскацію» [228, с. 32] .  

Процес національної ідентифікації закарпатських українців, який, 

незважаючи на денаціоналізацію, що провадилася через інформаційну 
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політику іноземних держав,  у 40-х рр. ХХ ст. все-таки сягнув своєрідної 

вершини. Однак нові комуністичні ЗМІ, замість поглиблення цього процесу, 

почали активно насаджувати новий соціалістичний спосіб життя. Радянізація 

краю значно випереджала політико-правове забезпечення процесу 

приєднання Закарпатської України до СРСР. Кардинальну роль у цьому  

відіграли також загальнокрайова конференція комуністичної партії 

Закарпатської України (19 листопада 1944 р.), перший з’їзд  Народних 

комітетів (26 листопада), з’їзди  вчителів, профспілок, молоді, підписання 

Маніфесту про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною, 

масові мітинги, що пройшли в кінці 1944 – на початку 1945 рр. Усе це 

засвідчувало  рішучі наміри радянського керівництва остаточно радянізувати 

регіон. Для невідворотності цього процесу представники СРСР вжили ще й 

додаткових заходів: 

–  із приходом Червоної армії в листопаді–грудні 1944 року на підставі 

постанови № 0036 військової ради 4-го Українського фронту здійснено 

репресивні заходи з «очищення тилу»  від так званих «ворожих елементів». 

Зокрема,  чоловіків угорської та німецької національностей призивного віку 

ізольовано в концентраційні табори;  

–  сформовано 520 пунктів набору добровольців у радянську армію, які 

охопили 640 населених пунктів до кінця 1944 року. В результаті було 

мобілізовано 15 988  осіб, частина з яких (689) навіть не пройшла медичну 

комісію та мандатну перевірку. Мобілізовані в Закарпатті (15 299 осіб) 

поповнили ряди 1-ї гвардійської та 18-ї армій;  

–  запроваджено нову державну символіку за зразком  радянської, за 

таким самим взірцем  створено  судові та  правоохоронні органи, а 18 грудня 

1944 року – Спеціальний суд «для боротьби з ворогами нашого народу»; 

– націоналізовано або взято під тісний державний контроль 

промисловість, транспорт, торгівлю, землю. Населенню пообіцяли працю, 

відпочинок, матеріальну і медичну допомогу, пенсію, освіту рідною мовою 

[див. дет.: 228, с. 33 – 41].  
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Насправді ці суспільні перетворення, нерідко суто інформаційно-

пропагандистські, стали першим етапом радянізації Закарпаття. Їх провели в 

короткострокові терміни задовго до офіційного включення Закарпаття до 

СРСР, всупереч попереднім радянсько-чехословацьким домовленостям. 

Запобіжна радянізація Закарпаття значно випередила формальну зміну 

державно-правового статусу. Цей процес став символічним початком 

визначального впливу СРСР на всю післявоєнну Центральну Європу.  

Радянсько-чехословацький «Договір про Закарпатську Україну»,  

підписаний 29 червня 1945 р., цілком змінив долю краю. Практично цим 

документом вирішувалося не лише територіальне, але й суспільно-політичне 

питання. 22 листопада 1945 р. на засіданні тимчасових Національних зборів 

Чехословаччини Договір було ратифіковано, а 27 листопада його 

ратифікувала Президія Верховної Ради СРСР. 22 січня 1946 р. Указом 

Президії Верховної Ради СРСР було затверджено подання Президії 

Верховної Ради Української РСР про утворення Закарпатської області з 

центром у м. Ужгороді. Замість попереднього адміністративного поділу, який 

існував у передвоєнні роки (Підкарпатська Русь поділялася на чотири 

адміністративні одиниці (жупи): Березьку, Марамороську, Угочанську, 

Ужгородську), за цим Указом до складу Закарпатської області були включені 

міста Ужгород і Мукачево та 13 округів. Згодом навіть звучали пропозиції 

облвиконкому (І. Туряниця) та обкому партії    (І. Компанець) про об’єднання 

деяких сіл Тячівського і Рахівського округів, населених етнічними румунами, 

та Берегівського й Севлюського округів, населених етнічними угорцями, в 

окремі округи для зручності управління. 24 січня 1946 р. прийнято постанову 

запровадження з 25 січня 1946 р. на території Закарпатської області 

законодавства Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто в 

Закарпатті набували чинності Конституція СРСР 1936 р. та Конституція 

УРСР 1937 р. Тим часом у новоствореній області формувалися нові радянські 

органи державної влади і державного управління. У грудні 1945 р. 

Політбюро ЦК КП(б)У затвердило склад виконкому обласної ради, членами 
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якого були призначені І. Туряниця, Г. Пінчук, М. Куц, Д. Тарахонич,                    

С. Вайс, Д. Бондаренко, М. Попович, І. Керча, І. Керечанин. У січні 1946 р. 

розгорнуто діяльність із подальшого поглиблення процесу радянізації краю. 

Так, 9 березня 1946 р. облвиконкомом було прийнято рішення про 

перейменування сільських народних комітетів у сільські та селищні ради 

депутатів трудящих. 17 травня 1946 р. ухвалено постанову «Про 

перейменування окружних і міських народних комітетів в окружні та міські 

ради». Впродовж березня–травня 1946 р. в Закарпатській області були 

утворені місцеві радянські органи державної влади –виконавчі комітети, їх 

відділи та управління [див. дет.: 39; 228]. 

В інформаційній політиці нова влада дала чітко зрозуміти, що 

повернення до «чеського» багатопартійного плюралізму не буде. У цей час 

практично були зліквідовані всі ЗМІ, крім комуністично-радянських. Після 

входу Червоної армії на територію Закарпаття й до приєднання до СРСР у 

краї функціонували 4 крайові періодичні видання: «Карпатська правда», 

відтак «Закарпатська правда» (орган комуністичного осередку КПЧ, згодом 

КП(б)У), «Вісник Народної Ради Закарпатської України», «Закарпатська 

Україна» і вже після приєднання – «Советское Закарпатье» (орган 

Закарпатського обкому КПУ).  У новостворених округах (районах) упродовж 

1945–1949 рр. почали функціонувати районні газети:  «Колгоспне село», 

згодом «Вогні комунізму» (орган Ужгородського окружкому КПУ), «Прапор 

комунізму» (орган Севлюського окружкому КПУ), «Ленінський шлях» 

(орган Свалявського окружкому КПУ), «Сталінське слово», згодом 

«Ленінська правда» (орган Хустського окружкому КПУ), «Радянська 

Верховина» (орган Міжгірського окружкому КПУ), «Світло жовтня» (орган 

Воловецького окружкому КПУ), «Радянське село» (орган Перечинського 

окружкому КПУ), «Червоний прапор» (орган Берегівського райкому КПУ), 

«Нове життя» (орган Іршавського окружкому КПУ), «Червона трибуна», 

згодом «Дружба» (орган Тячівського окружкому КПУ), «Соціалістична 

праця», згодом «Ленінська правда» і нарешті «Зоря Рахівщини» (орган 
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Рахівського окружкому КПУ), «Прапор перемоги» (орган Мукачівського 

окружкому КПУ), «Карпатська зірка» (орган Великоберезнянського 

окружкому КПУ).  

У новоствореному на базі учительського інституту Ужгородському 

університеті (1945) почали друкувати газету «За більшовицькі кадри» (з 7 

листопада 1951 року). Упродовж існування часопис виходив під трьома 

різними назвами – «За більшовицькі кадри», «Радянський студент» (з 14 

листопада 1952 року), «Ужгородський університет» (з 1 січня 1989 року). 

Своєрідно, але «ці назви є відбитками відповідних етапів у історії нашої 

країни. Крім того, неодноразово змінювалися тираж і кількість сторінок. До 

того ж редакція університетської газети видавала спеціальні випуски у 

вигляді брошури, метою яких, як правило, було ознайомлення абітурієнтів із 

вузівським життям, розвитком багатогранної його діяльності» [260, с. 7].  

 Риторика нових газет і тих, що втрималися, стала абсолютно 

радянською. Навіть матеріали піднесено національного забарвлення, 

подавалися закарпатським читачам в радянсько-комуністичному дусі. 

Прикладом слугує хоча б опублікування на сторінках тодішньої 

«Закарпатської правди» (1944. – 21 листоп.) «Резолюції першої конференції 

комуністичної партії Закарпатської України про возз’єднання Закарпатської 

України з Радянською Україною». 

У цьому документі з нагоди возз’єднання знаходимо не лише слова 

радості, але й ідеологічне вихваляння радянських вождів. Спочатку читаємо: 

«Незважаючи на всі насильства німецьких і мадярських колонізаторів, їм не 

пощастило, проте, колонізувати душу нашого народу. Він зберіг і свято 

шанував свою українську культуру, мову своїх предків, мову Шевченка, свої 

українські звичаї. З покоління в покоління чоловіки й жінки, старі й діти 

плекали надію про возз’єднання зі своїми кровними братами-українцями».                

І вже поруч відверто радянський текст: «… російський народ під проводом 

більшовицької партії Леніна–Сталіна, підняв у жовтні 1917 р. соціалістичну 

революцію, яка розкріпачила  всі народи Росії і наш братерський український 
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народ вперше за всю свою історію створив дійсно народну Українську 

Радянську державу…» (Закарп. правда. – 1944. – 21 листоп.). 

 «Маніфест першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України 

про возз’єднання Закарпатської України з Радянською Україною», який 

друкувався в газеті «Закарпатська Україна» тижнем пізніше, теж передає дух 

активної радянізації закарпатоукраїнців. Уже в перших рядках документа – 

відвертий культ особи Сталіна: «Слава Верховному Головнокомандуючому 

маршалу Радянського Союзу, нашому батькові Йосифу Віссаріоновичу 

Сталіну!»  (Закарп. Україна. – 1944. – 27 листоп.). У такому ж дусі 

друкувалися матеріали у «Віснику НРЗУ» (Народної Ради Закарпатської 

України). 

 Про те, що деякі закарпатці не були добре інформовані про радянський 

режим або не вірили у те, що чули про СРСР, свідчить інформація з 

«Доповідної записки про політико-виховну роботу з добровольцями… 

закарпатського стрілкового полку» (цитуємо мовою оригіналу): «Во время 

проведения бесед, политзанятий бойцы добровольцы задавали следующие 

характерные вопросы: «… Можно ли ходить в церковь и пустят ли домой на 

святки?.. Что такое колхозы ?.. Кем, где и когда руководил товарищ Сталин в 

годы гражданской войны?.. Всем добровольцам дают по 100 кг хлеба, откуда 

Россия берет так много хлеба?.. Что такое комсомол?.. Что такое 

большевики?..» [83, с. 92 – 93 ]. 

У цьому ж документі засвідчено, що 25 листопада 1944 року з 1-го 

батальйону радянської армії втекло 11 осіб, мешканців села Імстичево 

Іршавського округу. Всі вони були повернуті й заявили, що ходили додому 

змінити білизну, бо, всупереч обіцянкам, цілих два тижні їм цього не робили, 

а одяг був уже брудний і з  вошами. 

Читаємо тут також, що житель цього ж села Михайло Бошука, 1922 р.н., 

скаржився: «Нас мобілізували насильно. Всього із села взяли 18 чоловік. 

Приходили солдати і забирали всіх  чоловіків у віці 18 – 40 років. Нам 

об’явили, що всі повинні служити в Красній армії, а на збір дали одну 
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годину. У цей час молоді і здорові хлопці втекли у ліс, а нам довелося йти в 

армію» [83, с. 96]. Аналіз закарпатської преси того часу підтверджує складну 

ситуацію в регіоні щодо мобілізації добровольців до Чехословацької та 

Червоної армій. Закарпатські селяни неохоче вступали до військових лав, хоч 

нових сил потребували збройні сили обох держав. В «Закарпатській правді» 

було опубліковано агітаційне «Звернення Народної Ради Закарпатської 

України до населення вступати добровольцями до лав Червоної Армії» 

(Закарп. правда. – 1944. – 17 груд.). 

Уся партійна преса Закарпаття, завдяки ретельному контролю 

представників політуправління 4 Українського фронту та «Смерша», усіляко 

вихваляла заслуги Червоної армії, натхненної ідеями Леніна–Сталіна, та 

закликала стати добровольцями. Причиною різкого спаду завербованих до 

Червоної армії стало те, що червоноармійці чинили насилля над місцевим 

населенням. Так, із тогочасного секретного документа довідуємося, що 14 

листопада 1944 року в селі Іванівці Мукачівського округу старший лейтенант 

на ім’я Віктор у будинку громадянки Попович, матері добровольця, вчинив 

дебош, примушував до статевого акту неповнолітню дочку жінки, а коли 

дівчина втекла, то зґвалтував 55-річну матір добровольця. Затримати 

старшого лейтенанта не вдалося. У селі Лавки 19 листопада того ж року 

група червоноармійців увірвалася до помешкання матері добровольця  

Червоної армії Русінко Ганни і вимагали вина, а потім горілки. Жінку було 

по-звірячому побито: проломлена голова і штиком проколото плече. Побили 

також дочку [83, с. 107]. Проте інформації про подібні факти в партійній 

пресі Закарпаття того часу ми не знаходимо. Чи не найсенсаційнішими 

публікаціями «Закарпатської правди» були повідомлення та відгуки щодо 

Договору між Радянським Союзом і Чехословацькою Республікою про 

Закарпатську Україну (Закарп. правда. – 1945. – 30 черв.). На сторінках 

газети ми знаходимо не лише офіційну інформацію, але й листи урядові 

Української РСР від громадян краю (Закарп. правда. – 1945. – 30 черв.).  
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Якщо, не заглиблюючись аналізувати матеріали, що публікувалися в 

тогочасній закарпатській періодиці, то може здатися, що вони сприяли 

процесу національної ідентифікації закарпатських українців і тих 

національних меншин, що проживали в краї. Однак більшість із цих 

матеріалів були класового, компартійного спрямування і мали на меті 

виховати не патріота, а громадянина-інтернаціоналіста. Уже на початку січня 

1946 року знаходимо в «Закарпатській правді» сторінку «Радянська 

національна політика і розв’язання національного питання в СРСР» (1946. – 

15 січ.), згодом газета агітує: «Любіть, вивчайте братню російську мову» 

(1946. – 2 листоп.). Спонукаючи закарпатців виконати свій 

інтернаціональний обов’язок перед країною, яка «лежить в руїнах після 

нашестя фашистських орд», часопис закликає «дбати не лише про свої 

домашні справи, а й брати посильну участь у відбудові господарства всієї 

республіки, усієї країни». Заголовки матеріалів, зокрема в «Закарпатській 

правді», невиправдано довгі й виразно агітаційні: «Країна вимагає більше 

лісу! Закарпатці, допоможемо відбудувати зруйновані фашистами заводи і 

шахти» (1947. – 21 лют.); «Хай міцніє наша дружба» (1949. – 15 лип.); «Ми – 

громадяни країни соціалізму» (1949. – 18 верес.).  

Піднесено-патетичним стилем та необ’єктивністю вирізняються  в 

тогочасній закарпатській періодиці й матеріали, присвячені колективізації на 

Закарпатті. Через пресу, так само, як і через новостворену адміністративно-

директивну комуністичну систему управління, «розпочалася руйнація 

вікових традицій, культури і моральних цінностей закарпатського села, його 

пролетаризація і маргіналізація. Впродовж незначного за тривалістю 

історичного періоду закарпатське село пережило два радикальні перевороти. 

Спочатку – земельну реформу Народної Ради Закарпатської України 1944 – 

1945 рр., яка тимчасово створила масу середніх і дрібних приватних 

власників – господарів землі. І відразу ж потім – радянську колективізацію 

1946 – 1950 рр., яка ліквідувала такого господаря» [229, с. 159]. 



 

 

108  

 

З іншого боку, для переконання в правильності радянської моделі 

соціально-економічного господарювання партійно-комуністична комунікація 

із селянством розгорнулася за всіма напрямами – через агітаторів, пресу, 

політінформації в колгоспних та радгоспних «червоних кутках», де серед 

найголовніших радянських атрибутів (портрета Й. Сталіна, прапора, герба 

СРСР) були й підшивки всесоюзних, республіканських та обласних газет. 

Щоправда, ставлення закарпатського селянства, в якого відібрали землю, 

худобу та навіть дрібну птицю, до процесу колективізації було скептично-

саркастичне, про що свідчить усна комунікація: політичні анекдоти й 

частівки на зразок «Ні корови, ні свині, зато Сталін на стіні» [204, с. 153]. 

Багатьох закарпатців через переказування подібної творчості було 

відправлено до таборів [298, с. 37 – 38].  

Інформаційне забезпечення та методи  колективізації на Закарпатті 

нічим не відрізнялися від тих, що застосовувалися в 1920–1930 рр. у 

радянській Україні: примусове залучення до колгоспів, репресії, 

розкуркулення, судові процеси за вигаданими звинуваченнями, арешти селян  

та відправка до таборів ГУЛАГу  [див. дет.: 176]. 

Редакції газет активно працюють із читацькою аудиторією та 

«організовують» листи від трудящих, в яких ті розповідають, «як у 

практичній господарській співпраці, братерській взаємодопомозі 

проявляється життєдайна сила інтернаціоналізму і дружби народів» [201,                

с. 116].  Раз у раз ця проблема постає в історичному аспекті під назвами 

«Віковічна дружба російського і українського народів», «Крізь грози сіяло 

нам сонце свободи», «Про радянський патріотизм».  Тогочасні закарпатські 

газети писали про те, що вони покликані допомагати читачам «осмислювати 

необхідність братерського єднання трудящих, гуртування їх під прапором 

комунізму» [201, с. 116]. 

Публікуючи такі матеріали, «Закарпатська правда» спонукала   

агітаторів, пропагандистів не до національного, а до інтернаціонального 

виховання трудящих і стимулювала цю роботу широким відображенням її на  
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своїх сторінках. «Братерська дружба народів СРСР – джерело нашої сили» – 

так називалася бесіда агітатора з села Кибляри Ужгородського району, якій 

газета присвятила цілу сторінку (1951. – 10 серп.). В іншому числі газети 

(1951. – 15 серп.) так само цілу сторінку займає матеріал «В єдиній могутній 

радянській сім’ї», про вечір дружби народів СРСР, що відбувся в селі 

Стеблівці Хустського району. Натомість періодика, звичайно, не подає 

матеріали про національні утиски на Закарпатті, про те, що для угорців, як 

найчисельнішої національної меншини, вже «у 1944/1945 навчальному році 

«Берегівська угорська школа» була єдиною школою з угорською мовою 

навчання. Освіту угорською мовою в гімназіях до грудня всюди заборонили. 

Замість вилучених книжок ввели в обіг підручники,  ввезені з Радянського 

Союзу» [201, c. 350]. 

Усе це засвідчує фальшивість тогочасної газетної патетики, а реальні 

події підтверджують процес руйнування національної культури етнічних 

груп Закарпаття, що виявилося не лише в переслідуванні угорців та німців 

краю, але й у закритті шкіл для національних меншин. До прикладу, в 1946 

році в селі Кленовці Мукачівського району, мотивуючи тим, що  багато 

словаків виїхало до ЧСР, а інші збираються виїжджати, ліквідовано 

початкову школу зі словацькою мовою навчання [138, с. 350], у селі 

Сторожниці Ужгородського району «на прохання батьків» закрито останній 

словацький клас [207, с. 59].  

У цей же час агенти НКВС заарештували та стратили багатьох членів 

уряду Карпатської України, зокрема й  Августина Волошина, який  перебував 

в еміграції у Празі, де в травні 1945 року його заарештували радянські агенти 

й силою вивезли до Москви. Так принизливо поставилася Москва до 

керівника іншої держави, звинувативши А. Волошина в українському 

буржуазному націоналізмі й у тому, що він прагне відірвати Україну від 

«вєлікого Совєтского Союза». Через 52 дні арешту, 11 липня 1945 року,               

А. Волошина закатували в Лефортівській тюрмі. Місця його поховання досі 

ніхто не знає [див. дет.: 78].  
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Однак у закарпатській періодиці того часу подібної інформації годі 

шукати, натомість преса завзято шельмує місцевих діячів культури, у тому 

числі й колишніх редакторів газет, що активно боролися проти асиміляції 

закарпатських українців у час перебування під владою інших держав. 

За кілька років «соціалістичного» способу життя закарпатські 

періодичні видання стали типовими радянськими газетами. На їхніх 

сторінках знаходимо майже судові процеси, як, для прикладу, у публікації 

про діяльність письменників Закарпаття – «Бути непримиренними до проявів 

буржуазно-націоналістичної ідеології», –  надрукованій 1947 р. в 

«Закарпатській правді». У редакційній статті брутально критикуються 

письменники за те, що «… не спрямували вогонь критики на адресу поета 

Федора Потушняка, який забрався в непрохідні хащі містики і символіки, 

творчість якого просякнута розчаруванням, сумом і безнадійністю». 

Потушняк звинувачений у тому, що нібито його вчителями були «епігони 

суб’єктивного ідеалізму – Ніцше, Берґсон, Фрейд, а в галузі історичної науки 

– основоположник і ідейний натхненник буржуазно-українського 

націоналізму М. Грушевський». «Закарпатська правда» того часу уже стала 

на чіткі класові позиції, з одного боку, й так звані інтернаціоналістські, з 

іншого. Тому Ф. Потушнякові дісталося й за те, що він вважав, ніби «в 

закарпатському селі немає розподілу на соціальні класи», і за те, що                      

Ф. Потушняк, «як і в минулому, перебуває в полоні расистських теорій 

фашистських мракобісів». Ідейним противником у статті визнано не лише             

Ф. Потушняка, а й літературознавця та фольклориста Петра Лінтура, який 

«до останнього часу продовжує вважати Потушняка чесним «демократом» і в 

кращому розумінні цього слова «чесним ідеалістом» (1947. – 26 лип.).  

До процесу чистки літературних кадрів від «буржуазно-

націоналістичних елементів» на Закарпатті й у всій Західній Україні 

долучалася також загальнодержавна преса. У «Літературній газеті» в 

листопаді 1947 року була вміщена величезна стаття «Буржуазних 

націоналістів – на смітник історії» (1947. – 20 листоп.), у якій ідеться про 
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виключення зі Спілки радянських письменників України П. Карманського, 

М. Рудницького, А. Патруса-Карпатського як буржуазних націоналістів, 

котрі стоять на чужих, антинародних позиціях. 

В архівах протоколів партійних зборів редакції «Закарпатської правди» 

знаходимо продовження цієї теми. На закритому зібранні компартійців 

основним було питання «Про буржуазно-український націоналізм і його 

прояви на Закарпатті». У своїх виступах члени партійної організації газети 

Климпотюк, Богомаз, Гінєвський, Бабидорич, Лавренко, Близнюк, Шапочка, 

Олійник, Гойда  викривали «націоналістів» А. Волошина, В. Ґренджу-

Донського, «ватиканського трубадура» і «профашистського» поета 

Зореслава. Проте найбільше знову дісталося працівнику редакції цієї газети – 

поету  А. Патрусу-Карпатському, якому підібрали найгидкіші епітети та 

ярлики. Гінєвський твердив, що Патрус «не просто жулік, а аґент капіталізму, 

який пристосувався, обманював простаків і людей безхребетних… Авантюра 

Патруса в СРСР відома... «Батьківщина кличе до бою» носить відбиток 

неокласики, він тут послідовник Рильського. Він був послідовником тієї  

біологічної установки, що українці по крові – особливі. Він був зброєносцем 

Волошина і раптом в 1946 році йому надаються сторінки газети для того, 

щоб він виспівував той час» [279]. 

Кінець 40-х – початок 50-х рр. для закарпатської преси мав ще й ту 

особливість, що, за завданням компартії, до редакцій як обласних, так і 

районних газет були направлені так звані кваліфіковані партійці з Росії та 

східних областей України. На сторінках  періодики розпочався активний 

процес цькування та дискредитації місцевих кадрів. Доходило до 

парадоксального: по-європейськи освічених місцевих інтелігентів 

звинувачували в тому, що вони здобули освіту у Празі, Відні, Будапешті. Це 

слугувало підставою для того, щоб на сторінках «Советского Закарпатья», 

«Закарпатской Украины» та «Закарпатської правди» їх охрестити 

буржуазними націоналістами або й ще гірше – ворогами Радянського Союзу. 
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Усім цим процесам активно сприяла цензура, хоча офіційно в СРСР її 

існування не визнавалося. Однак у «1953 році  в органах цензури УРСР 

працювало 395 осіб, з них керівників і цензорів – 295 осіб. У центральному 

апараті налічувалося 50 працівників, із них керівників і цензорів – 35 осіб. 

Діяло чотири відділи: попередньої цензури, наступної цензури, іноземної 

цензури та контролю за творами мистецтва. Тодішній склад місцевих органів 

цензури включав 345 осіб, з них керівників і цензорів – 260 осіб. З обласних 

найбільшими були Сталінське (33 особи), Київське і Харківське (по 24 

особи), Львівське та Дніпропетровське (по 18 осіб)» [352, с. 185].  

Найбільш прискіпливим було ставлення цензури до творчої 

інтелігенції, зокрема й до журналістів західних областей, з яких чітко й 

послідовно формувався образ неблагонадійних регіонів. Відгомін 

інформаційних міфологем про регіони,  створених у радянський час 

спецслужбами, переслідує Україну і в новітніх інформаційно-комунікаційних 

умовах. 

Становище місцевих фахівців у пресі Закарпаття, як і загалом на 

Західній Україні, змінилося після постанов травневого ЦК КПРС та 

червневого ЦК КПУ пленумів 1953 року щодо припинення дискредитації 

місцевих кадрів на Західній Україні.  

Цьому питанню був присвячений і пленум Закарпатського обкому 

КПУ, на якому, зокрема, йшлося й про ситуацію у закарпатській пресі. Юрій 

Гойда, уповноважений на пленумі від Спілки письменників, згадує про 

тогочасні перекручення й образи: «…я критикував одного журналіста, який 

часто друкував у газеті «Советское Закарпатье» замітки про минуле 

Закарпаття і допускав ряд перекручень. Я виступив проти цих статей і 

говорив, що ці статті повинна писати людина, яка знає минуле Закарпаття.              

Я мав на увазі журналіста по прізвищу Бердаков. На це в своїй репліці 

перший секретар обкому тов. Компанець заявив в мій адрес, що «ви  ще ні 

одного вірша радянського не написали, в той час, коли я уже видав п’ять 

збірок віршів, що «ви нічого не зробили»…, що «Бердаков вище вас і 
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духовно, і морально, біологічно і фізіологічно, і як хочете»… Слова бувшого 

секретаря обкому звучали як настанова, як лінія обкому у відношенні до 

корінної інтелігенції. «І вона проводилася на практиці… Розпочиналась 

вона… огульним ставленням до молодого редактора газети «Молодь 

Закарпаття» тов. Хайнаса, прийшла на редактора газети «Закарпатська 

правда» тов. Климпотюка, переходила і до старого керівника партії в 

Закарпатті І. І. Туряниці. Більше того, вона перейшла із живих навіть на 

мертвих, на будителів – Духновича, Митрака, Сільвая і інших, які хоч і 

допускали помилки у своїй творчості, але у свій час до деякої міри спасли 

закарпатських українців від національної смерті, від повної мадяризації» 

[216]. 

Громадськість Закарпаття, яка за десятиліття майже звикла до 

чергового, тепер радянського, режиму, до поклоніння новим ідолам, була 

приголомшена інформацією в газетах про закриту доповідь М. Хрущова на 

ХХ з’їзді КПРС – «Про культ особи і його наслідки», – у  якій вперше була 

піддана критиці діяльність «вождя усіх народів»  Й. Сталіна. Однак ані сам 

текст, ані уривки з нього в періодиці опубліковані в ті роки не були. Але 

вагомим став сам процес переосмислення у свідомості людей та загалом в 

інформаційно-комунікаційному просторі регіону національно-культурних 

пріоритетів та загальнолюдських цінностей. Особливо важливою, хоч лише 

частковою, для поліетнічної місцевості була реабілітація репресованих краян 

за національною та релігійною ознаками. 

Проте зауважимо, що структурно типологія закарпатської періодики з 

початком відлиги не змінилася: «Закарпатська правда» як орган обкому 

компартії та обласної ради депутатів трудящих з російським та угорським 

дубляжем (до березня 1967 р., коли було відновлено вихід «Kárpáti Igaz 

Szó»), «Молодь Закарпаття» як орган обкому ЛКСМУ з угорським дубляжем, 

13 районних газет, органів місцевих райкомів компартії і райрад трудящих.  

Процес  хрущовської відлиги в закарпатських ЗМІ був доволі 

повільним і кволим. Редактори мусили щоразу оглядатися на керманичів, 
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перш ніж надрукувати ту чи іншу інформацію. Тексти політичного змісту на 

сторінках місцевих часописів майже не публікували, натомість вміщували 

розлогі статті оглядачів ТАРС, матеріали союзних, республіканських та 

обласних пленумів компартії. Навіть про акти реабілітації незаконно 

ув’язнених та відправлених до таборів у пресі не йшлося, це залишалося 

паперовою напівприхованою прерогативою кабінетних чиновників. Про 

деякі з цих процесів виправдання громадськість довідається аж після 

проголошення незалежності України. 

Однак лібералізація суспільного життя в СРСР, реабілітація незаконно 

репресованих і т.п. не лише привели до активізації радянської громадськості, 

головно серед інтелігенції, але й дали підстави громадянам держав 

«соціалістичної співдружності» спробувати здійснити демократичні 

трансформації у своїх країнах.  

Справжнім потрясінням для закарпатської, уже достатньо 

радянізованої, мультикультурної аудиторії була звістка про «спробу 

перевороту» в сусідній Угорщині в 1956 році й намагання сусідньої країни 

вирватися з обіймів «старшого» радянського брата. Для закарпатського 

сегмента в загальнодержавному медійному просторі ця інформація має 

значення не лише тому, що докладно, з погляду журналістикознавства, так і 

не досліджена, але й через те, що Закарпаття, безпосередньо прилегле до 

Угорщини, стало справжнім плацдармом та практично учасником тих подій. 

З огляду на це розглянемо порушену проблему дещо докладніше. 

Угорські події на шпальтах закарпатських газет, як і в усіх радянських 

часописах, були охрещені фашистським путчем. До цього активно 

долучилися радіо й телебачення. Пересторога СРСР щодо подій у сусідній 

Угорщині мала двояке підґрунтя: з одного боку, нізащо не хотілося втратити 

країну соціалістичного табору, а з іншого – у прикордонному Закарпатті на 

той час проживало понад 70 тис. етнічних угорців, які могли не лише 

співчувати братам-угорцям по той бік колючого дроту, але й зажадати змін у 

своєму житті. З превентивною метою, за свідченням іще живих очевидців, 
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серед угорськомовного населення Закарпаття були проведені арешти 

«неблагонадійних». 

Навіть більше, у сусідній Львівщині ретельно дозувалась інформація та 

контролювалася ситуація, а заодно проводилась ідеологічна робота серед 

населення щодо подій в Угорщині. Про це свідчить інформація секретаря 

Львівського міськкому компартії Ф. Коваля Львівському обкому компартії 

про реагування населення на ці події. Зокрема йдеться і про те, що в 

університеті та політехнічному інституті серед викладачів і студентів 

«провадяться бесіди, читки газет в зв’язку з подіями в Угорщині, які 

відбулися 4.ХІ.1956 р.» [158, с. 216 – 218]. Важливо зауважити, що партійне 

керівництво переймалося не лише небезпекою прищеплення молоді 

«ворожої» ідеології, але й тим, що «після подій в Угорщині, Польщі серед 

студентів львівських вишів, які слухали радіопрограми «Голосу Америки», 

«Бі-Бі-Сі» та інші, які читали літературу, що наявна в продажі та видається в 

країнах народної демократії, почали проявлятися нездорові настрої, 

поширюватися всілякі чутки, окремі студенти нерідко повторювали те, що 

писалося в газетах Польської та Угорської Народних республік і говорилося 

в різних іноземних, ворожих радіопрограмах» [157, с. 274]. Однак чи не 

найбільшою небезпекою радянські органи вважали порушення питання про 

національно-культурну свідомість та етнічну пам’ять у західних областях 

України. Через це «питання національної політики, колективізації сільського 

господарства і причини перемоги Радянського Союзу в Великій Вітчизняній 

війні», що стали предметом дискусії серед студентів четвертого курсу 

філологічного факультету Львівського університету, потрапили під пильне 

око партійного керівництва та спецслужб. Зокрема під такий контроль 

потрапив і «студент Кушнірук, член факультетського комсомольського бюро, 

[який] говорив про те, що…  утискають українську літературу, забрали все 

краще в українській літературі» [157, c. 275]. Завідувач відділу  науки і 

культури Львівського обкому КП України звинуватив студента в тому, що 

«він зводив наклеп на Радянську владу, яка, за його словами, нічого не дала 
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українському народу і т.п.» [157, c. 275]. На  всіх підозрюваних студентів 

було накладено стягнення, а для формування «правильного» розуміння 

молоддю радянської політики рекомендували провести конференцію «Про 

торжество ленінської національної політики», організувати низку бесід та 

доповідей про перемоги колгоспного ладу, про перемогу Радянського Союзу 

у Великій Вітчизняній війні. Подібні та не менш жорсткі заходи провадилися 

й на Закарпатті, в Ужгородському університеті.  

Самі ж події, що складалися наприкінці  Другої світової війни в 

Угорщині, були дуже подібні до тих, що відбувалися на Закарпатті. Процес 

радянізації угорського суспільства відбувався у всіх напрямах. В 

інформаційному просторі сусідньої держави сталися аналогічні явища – 

заборона всіх інакомислячих ЗМІ та партій.  Червона армія у вересні 1944 

року вступила на територію Угорщини, а на початку квітня 1945 року вся 

держава була звільнена від німецьких збройних сил та підрозділів угорських 

колабораціоністів. Посиленню й без того жорсткого ставлення радянських 

військ до населення  визволених територій сприяв і той факт, що Угорщина 

була союзником гітлерівської Німеччини під час війни. Значною мірою всі ці 

обставини створили передумови для виникнення збройних сутичок в 

Угорщині у  жовтні–листопаді 1956 року. 

Завдяки потужному інформаційно-агітаційному супроводу на 

визволеній території Угорщини під контролем радянської адміністрації було 

швидко створено нові органи державної влади. Спочатку вони мали 

коаліційний характер, але все більшу роль у них відігравали комуністи.  У 

1947–1948 роках компартія Угорщини (з червня  1948 року – Угорська партія 

трудящих) під керівництвом її генерального секретаря  Матяша Ракоші 

нейтралізувала шляхом терору своїх політичних опонентів і остаточно 

захопила владу в країні. В Угорщині була встановлена комуністична 

диктатура на чолі з М. Ракоші. Реальну основу комуністичного режиму 

становили радянські війська, які залишались у країні після війни. У державі 

запанував політичний терор. Упродовж  1952–1955 років судових і 
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поліцейських переслідувань зазнали понад мільйон громадян, або 10% 

населення. У країні зросла кількість підпільних антикомуністичних 

організацій [див.: 80]. 

Комуністична диктатура квапилася захопити важелі економіки. 

Протягом 1947–1949 рр. націоналізовано банки, середні й дрібні 

підприємства. Рівночасно почато колективізацію сільського господарства, а 

проводилося все це насильницькими методами. Було запроваджено 

п’ятирічний план. Нова Конституція (серпень 1949 року), згідно з якою 

держава дістала назву Угорська Народна Республіка, проголосила 

встановлення в країні «диктатури пролетаріату» та початок «будівництва 

соціалізму». Лідер Угорської партії трудящих (УПТ) Матяш Ракоші – один із 

колишніх комінтернівських функціонерів та найвідданіших сталінських 

сатрапів –  мав майже необмежену владу (поєднував посади генерального 

секретаря УПТ і прем’єр-міністра УНР, керував органами держбезпеки тощо) 

[80]. 

У період з 1949 до 1953 років рівень життя в Угорщині впав на 17 – 

20 %. На денний заробіток селянин не міг купити й кілограм хліба. У  1956 

році 30 % населення було на межі, а 55 % – за межею бідності. Шахрайство 

охопило всю Угорщину: у ньому народ вбачав додатковий заробіток. 

Подекуди спалахували  страйки проти низької зарплати, робочої норми, 

нестачі їжі [див. дет.:  208]. 

На відміну від Закарпаття, де радянська влада добре закріпилася й ЗМІ 

були цілковито під контролем комуністів, в Угорщині деякі газети, всупереч 

владній партії, стали на бік протестувальників.  

На початку серпня 1956 р. демократична опозиція відновила критику 

ракошистської політичної лінії та керівництва країни. З вересня 1956 р. 

опозиція активізувала свою діяльність, початком чого стала критична стаття 

Г. Лошонці. Трибуною протестних виступів опозиції стали сторінки газет 

«Myuvelt Nép» («Мювелт Нийп»),  «Heytfoi Hіrlap» («Гейтфьої Гірлоп»), 

«Magyar Nemzet» («Модьор Немзет») та особливо щотижневик Союзу 
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письменників  «Іrodolmі Uyshag» («Іродолмі Уйшаг»). У вересні 1956 р. 

відбувся з’їзд Союзу письменників, який порушив низку проблем, що 

потребували негайного вирішення керівництвом УПТ. Серед них – відміна 

партійних стягнень проти авторів меморандуму 1955 р., повернення до 

керівництва партії й уряду Імре Надя, гарантії демократичних свобод тощо 

[див.: 205,  с. 16] . 

23 жовтня о 3-й годині за місцевим часом розпочалася студентська 

демонстрація біля пам’ятника Шандора Петефі. Учасники мітингу вимагали 

виступу опозиційного політика Імре Надя, але його промова, в якій він 

акцентував на тому, що партія все виправить, викликала неоднозначну 

реакцію.  

У перші дні революційних подій в Угорщині закарпатська періодика, 

яка на той час уже цілком набула радянських обрисів [див.: 39], про події в 

Угорщині не друкувала жодної інформації. Зрозуміло, що населення регіону 

про ситуацію дещо знало, оскільки у прикордонних районах можна було 

почути угорське радіо, а значна частина закарпатців добре володіла 

угорською мовою. До того ж радянські війська вводилися на територію 

Угорщини через Закарпаття. Інтерес до подій у сусідній країні стимулював і 

той факт, що родичі багатьох закарпатських угорців опинилися після Другої 

світової війни по той бік кордону.  

Найбільш масовими періодичними виданнями у 50-х рр. ХХ ст. на 

Закарпатті залишилися чотири обласні газети: «Закарпатська правда», 

«Советское Закарпатье», «Молодь Закарпаття» та угорськомовна  «Kárpáti 

igaz szó»  (на той час дубляж «Закарпатської правди»). Решта періодики, як 

ми вже зазначали, поширювалася в межах адміністративних районів області 

як органи райкомів партії та районних рад депутатів трудящих, у тому числі 

й Берегівський угорськомовний «Vörös Zászló» («Вьерош заслов») з 

українським дубляжем «Червоний прапор». 

 Питання національно-культурного відродження в ЗМІ краю набрали 

компартійного духу та набули вдаваного інтернаціонального забарвлення. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CFAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FK%25C3%25A1rp%25C3%25A1ti_igaz_sz%25C3%25B3&ei=DE_YUa-vBNTn4QTH8oCABQ&usg=AFQjCNFd9vV6it_fyY3ddn3CJum0krbkFQ&sig2=ZNUXLPiCLgbsHcdLbr6Kug&bvm=bv.48705608,d.bGE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CFAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FK%25C3%25A1rp%25C3%25A1ti_igaz_sz%25C3%25B3&ei=DE_YUa-vBNTn4QTH8oCABQ&usg=AFQjCNFd9vV6it_fyY3ddn3CJum0krbkFQ&sig2=ZNUXLPiCLgbsHcdLbr6Kug&bvm=bv.48705608,d.bGE
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Тогочасна періодика Закарпаття публікувала матеріали про щасливі трудові 

будні та готувала громадськість до святкування 39-ї роковини жовтневої 

соціалістичної революції. Так, 25 жовтня в «Закарпатській правді» 

опубліковано «Заклики ЦК КПРС до 39-х роковин Великої Жовтневої 

Соціалістичної революції». Одночасно активно, хоч і приховано, ведеться 

контрпропаганда. З’являється низка матеріалів про успіхи селян у регіонах, 

де компактно проживають закарпатські угорці. Зокрема, знаходимо в цьому 

числі інформацію про те, що «посадили перший гектар молодого саду 

колгоспники сільгоспартілі ім. Кірова села Добросілля Берегівського району» 

(більшість населення району становлять етнічні угорці – Ю. Б.); «партію 

яблук сорту «йонотанка»  відправляють в Москву на сільськогосподарську 

виставку. Плоди вирощені в садах колгоспу ім. Сталіна Хустського району та 

радгоспу «Перемога» Тячівського району; «перше заняття в студії 

самодіяльних художників відбулося при Берегівському районному будинку 

культури. В студії навчатимуться 20 молодих самодіяльних митців» (Закарп. 

правда. – 1956. – 25 жовт.); дописувач Ю. Булеца (агроном Ужгородської 

МТС) звітує, що розпочалася посадка нового саду. 

Втілюючи в життя комуністичні гасла про роль преси як агітатора й 

організатора народних мас, «Закарпатська правда» друкує великий матеріал 

«Організовано  провести передплату газет і журналів» (1956. – 28 жовт.). 

Майже в кожному числі тогочасної закарпатської періодики вміщуються 

листи читачів, як критичні, так і агітаційно-пропагандистського характеру. 

Значна кількість публікацій присвячена відомостям про діяльність 

радянських партійних органів, соціалістичному змаганню, агітації 

закарпатців виїжджати на відновлення старих та будівництво нових шахт на 

Донбасі: «На приветствие партии и правительства ответили патриотическими 

делами», «Закарпатская область выполнила обязательства по увеличению 

производства и заготовки молока, мяса и других сельскохозяйственных 

продуктов» (Совет. Закарп. – 1956. – 4  нояб.); «Передовые колхозы, 

добившиеся в истекшем хозяйственном году высокой продуктивности 
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животноводства» (Совет. Закарп. –1956. –  16 нояб.). Часто до окремого 

номера газети добиралося додаткове комуністичне гасло, яке друкували 

великим кеглем поруч із незмінним «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!». Деякі 

з них були стилістично невправні, за змістом –  утопічні, зате актуальні й 

відповідали вимогам комуністичної партії. Наприклад, «Хай живе  і міцніє 

союз робітничого класу і колгоспного селянства під керівництвом 

робітничого класу – непохитна основа радянського ладу!», «Хай живе і 

процвітає братерська дружба народів Радянського Союзу – джерело сили і 

могутності нашої багатонаціональної соціалістичної держави!» (Закарп. 

правда. – 1956. – 30 жовт.); «Горячий привет египетскому народу, 

мужественно отстаивающему суверенитет и независимость своей Родины!» 

(Совет. Закарп. – 1956. – 4 нояб.); «Всі галузі соціалістичної промисловості і 

сільського господарства мають величезні внутрішні можливості. Виявити і 

по-господарському використати ці можливості – значить забезпечити не 

тільки виконання, але й перевиконання завдань шостої п’ятирічки!» (Молодь 

Закарп. – 1956. – 16 жовт.). 

Щодо висвітлення міжнародного життя на сторінках закарпатської 

преси, то спостерігаємо цікавий факт: якщо про перші дні масових протестів  

в Угорщині місцева періодика не публікує жодних матеріалів, то інформації 

про «перебування в США групи радянських представників», «допомогу 

Радянського Союзу населенню Індії, яке потерпіло від поводі» (Закарп. 

правда. – 1956. – 25 жовт.); «мітинг дружби між Радянським Союзом і 

Афганістаном» (Закарп. правда. – 1956. – 30 жовт.); «переговоры 

правительственных делегаций СССР и Бельгии», «советско-бельгийское 

коммюнике» (Совет. Закарп. – 1956. – 3 нояб.) не бракує. 

Цікаво, що закарпатська преса, так само, як і вся тогочасна радянська 

періодика, завзято переймалася воєнними подіями на території Єгипту й 

активно друкувала матеріали про це. До прикладу, від середини жовтня й 

фактично до кінця листопада 1956 р. в кожному числі закарпатських газет 

уміщувалися матеріали відповідної тематики. Серед інших публікацій 
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знаходимо «Заяву Уряду Української Радянської соціалістичної республіки 

про збройну агресію проти Єгипту» (Закарп. правда. – 1956. – 2 листоп.), 

листи-протести та листи-підтримки читачів, що стосувалися єгипетської 

проблеми.  

Воднораз матеріали про події в сусідній Угорщині, що з’явилися в 

закарпатській періодиці аж у кінці жовтня, були дозовані й надто лаконічні. 

Як правило, інформацію передруковували переважно з центральних газет або 

із заяв та повідомлень ТАРС. Проте й ці вісті були такими сухими й 

офіційними, що здавалося, ніби Єгипет та Афганістан знаходяться ближче до 

кордонів СРСР, ніж Угорщина. Незважаючи на те, що угорським подіям 

передували акції непокори в Берліні  (червнь 1953 р.), відтак у Празі, де 

«незадоволені режимом зірвали національний прапор, а на його місце 

вивісили американський» [208, c. 210], керівництво радянської держави не 

виробило інформаційної тактики й стратегії щодо таких нестандартних 

ситуацій. 

 Дозована інформація не лише виявляла бажання радянського уряду 

приховувати справжнє становище й проблеми в Угорщині, але й 

демонструвала деяку розгубленість радянського режиму. Після 

розвінчування сталінських репресивних методів правління й проголошення 

курсу на демократичні зміни радянські очільники не вибудували чіткої нової 

зовнішньої політики й не розуміли, як у цих умовах уплинути на ситуацію в 

Угорщині, але водночас зберегти позитивний міжнародний імідж. Цю 

проблему поглиблювало й те, що серед найвищого керівництва радянської 

держави  у врегулюванні угорського питання не  було одностайності ні щодо 

важелів дипломатичного впливу, ні щодо застосування  військової сили, ні 

щодо інформаційної стратегії.  

На Закарпатті, де за кількістю жителів угорці займали друге місце після 

українців, КДБ було вироблено спеціальний сценарій із блокування 

інформації про події в Угорщині, дозування матеріалів та інформаційної 

роботи з населенням. Особливу стурбованість спецслужб, вищого партійного 
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керівництва, Закарпатського обкому КПУ викликало реагування на події в 

Угорщині осіб угорської національності. Незважаючи на брак офіційної 

інформації, в краї розгорнувся справжній самвидав. Свій протест щодо 

втручання СРСР у внутрішні справи Угорщини жителі Закарпаття 

висловлювали через поширення листівок. Хроніку неформальної, 

дисидентської комунікації та протестних акцій населення Закарпаття 

допомагають відтворити спецдонесення місцевих органів держбезпеки, 

надіслані ЦК КПУ та КДБ СРСР у жовтні–листопаді 1956 року. Зокрема, 28 

жовтня посеред дня у м. Берегові на багатьох вулицях були розкидані 152 

листівки угорською та російською мовами, в яких висловлювалася 

солідарність з угорською революцією. 30 жовтня листівки такого ж змісту 

були поширені в м. Ужгороді. Згодом, 19 листопада 1956 р., в Ужгородській 

середній школі № 10 з угорською мовою навчання знайдена рукописна 

листівка, в якій стверджувалося, що Закарпаття повинно належати Угорщині. 

Тиждень поспіль (з 25 листопада 1956 р.) на базарі в Ужгороді та у селищі 

Солотвино Рахівського району виявлено антирадянські листівки із закликами 

підтримати повстання в Угорщині. 26 листопада органи КДБ повідомили ЦК 

КПУ про виявлення у с. Дякові Виноградівського району на приміщенні 

правління колгоспу антирадянського напису «повстанського змісту» [див. 

дет.: 18]. 

Інформаційна (в основному через чутки) ситуація в регіоні стала 

надзвичайно напруженою, незважаючи на  неухильне офіційне таврування 

угорських подій в обласних газетах та на радіо, заклики до громадян 

зберігати спокій та не піддаватися на провокації. Офіцери з військових 

частин, що базувалися на території Закарпаття,  розуміючи всю складність 

проблеми, відправляли своїх рідних у центральні та східні області України.      

В місцях компактного проживання угорськомовного населення хоч і велася 

контрпропагандистська робота, ситуація була найбільш напруженою. 

Населення підходило до солдат і офіцерів та намагалося довідатися, чому 
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Радянський Союз втручається у справи іншої країни, вводячи війська до 

Угорщини?   

Протестні акції, подібні до закарпатських, поступово ширилися іншими 

регіонами України. «З метою призупинення наростаючої хвилі протестів в 

Україні правлячий режим удався до випробуваних методів – політичних 

репресій. Як свідчать архівні документи, у період з 1 жовтня по 14 листопада 

1956 р. в Україні було заарештовано 52 особи (Станіславській області –                  

12 чол.; Львівській – 2; Миколаївській – 1; Луганській – 1; Кримській – 1; 

Тернопільській – 4; Дрогобицькій – 7; Закарпатській – 14; Волинській – 5; 

Запорізькій – 3; Харківській – 2)» [18].  

Загалом, за нашими спостереженнями, зміст і тон газетних матеріалів 

про Угорщину трансформуються залежно від того, як змінювалися 

суспільно-політична ситуація в Угорщині та ставлення до неї радянського 

уряду. Умовно можемо виділити три фази в еволюції інформаційної політики 

щодо подій в Угорщині та їх  замовчування й висвітлення в пресі.  

Перший інформаційний етап можна назвати контррозвідувальним, або 

замасковано дипломатичним. Він характеризувався тим, що керівники СРСР 

отримували інформацію про погіршення ситуації в Угорщині через 

дипломатичні канали (зокрема через Б. Кісєльова та Ю. Андропова) й 

намагалися  вирішити проблему на офіційних зустрічах з угорськими 

урядовими делегаціями в Москві (червень 1953, січень 1955), де критикували 

«помилкову економічну політику і перенапружену індустріалізацію, 

падаючий рівень життя» [208, c. 210], нагадували угорським представникам 

про необхідність берегти єдність рядів партії, боротьби проти всяких 

антипартійних ухилів…, непримиримості з проявами опортунізму» [181,               

c. 54]. Для медіа ця тема була інформаційною порожнявою: друкуються 

рафіновані офіційні повідомлення ТАРС, РАТАУ про радянсько-угорські 

зустрічі, які потім передруковують обласні й районні закарпатські газети. 

Інший спосіб упливу на угорське керівництво здійснювався радянським 

дипломатичним корпусом безпосередньо в Угорщині під час зустрічей із 
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керівництвом держави та на партійних форумах УПТ. Пік кризи 

«дипломатичного етапу» врегулювання політичної кризи, а заодно й 

офіційного інформаційного супроводу подій виявився у приїзді до Угорщини 

А. Суслова (7 червня 1956) та А. Мікояна (12 липня 1956). Проте 

дипломатичні важелі не дали очікуваних результатів: в Угорщині почалися 

акції протесу, які переросли у збройні сутички.  

Другий період у висвітленні угорських подій можна назвати періодом 

дозованої інформації. Після тривалої паузи, коли вже не можна було 

замовчувати відомості про стрілянину в Угорщині, а закарпатці стали 

свідками того, що кордон сусідньої держави перетинає чимала кількість 

радянської військової техніки, керівництво СРСР було змушене подавати в 

ЗМІ хоча б яку-небудь інформацію про події в Угорщині. У «Закарпатській 

правді», «Советском Закарпатье» лише в останні дні жовтня –  на початку 

листопада почали друкувати короткі матеріали (здебільше на останніх 

сторінках) під однаковим заголовком – «Становище в Угорщині». Так, у 

«Закарпатській правді» за 1 листопада вміщено інформацію про те, що 

«становище в Будапешті ускладнюється. Будинки кількох установ були 

розгромлені. В різних районах міста відбувається перестрілка з автоматів, 

гвинтівок і пістолетів. У тих же районах, де спокійно, населення включається 

в ділове життя міста. Більшість продовольчих магазинів і кафе працює. 

Робітникам і службовцям видається заробітна плата, проте більшість 

промислових підприємств не функціонує». Такі ж матеріали знаходимо і в 

газеті «Советское Закарпатье»  («Положение в Венгрии»), і в угорському 

дубляжі «Закарпатської правди» («A Magyarországi helyzet»).  Подібна стисла 

інформація  в тій чи іншій інтерпретації з’являється в закарпатській 

періодиці до 10 листопада 1956 р. 

Одночасно зауважимо, що в цей період у закарпатських газетах 

публікується інформація, яка підносить та виславляє рівень соціалістичного 

способу життя і може бути кваліфікована в тих умовах як контрпропаганда. 

До прикладу, в безневинній, на перший погляд, статті декана історико-



 

 

125  

 

філологічного факультету А. Ігната «Ріст народної освіти на Закарпатті» 

(«Закарп. правда». – 1956. – 3 листоп.) поряд із фактичним матеріалом про 

справжнє зростання освіченості краян значна увага приділяється угорцям 

Закарпаття, які здобувають якісну освіту. Але такі твердження не зовсім 

відповідали дійсності, оскільки в школах з угорською мовою навчання 

бракувало кадрів. Із 1947 року  потужним закладом, який готував учителів 

для угорських шкіл, було Хустське педагогічне училище, а 1950 року 

угорську групу перевели в Мукачівське педучилище. У 1953/1954 

навчальному році в новоствореному  Ужгородському вчительському 

інституті відкрили факультет угорської мови і літератури, але з наступного 

року заклад ліквідували. Студентів угорського факультету перевели в 

університет на спеціальність «Російська мова і література»… Офіційно вони 

вважалися вчителями російської мови, підготовленими спеціально для шкіл з 

угорською мовою навчання» [336, с. 353]. У 1949/1950 навчальному році для 

угорців Закарпаття  функціонували 53 початкові та 48 семирічних шкіл, 

середніх не було жодної [336, с. 351], навчання в них забезпечувало 610 

вчителів, із яких лише 5 мали вищу освіту, 160 – здобували її, 349 – були з 

середньою освітою, 91 –  без спеціальної освіти, а 76 педагогів не мали навіть 

середньої освіти [336, с. 353]. 

Третій період інформаційної кампанії  в час угорських подій 1956 року 

має відверто агітаційно-пропагандистський та антикапіталістичний характер.  

У цьому радянські керівники заручалися підтримкою міжнародних 

соціалістичних організацій, що засвідчує публікація «Звернення  ВФП до 

трудящих Угорщини і всього світу» (Закарп. правда. – 1956. – 4 листоп.),  в 

якій  зовсім не згадано економічні й соціальні проблеми в країні, але звучать 

ідеологічні заклики та політичні застереження: «Фашистська загроза дедалі 

більше наростає в Угорщині. Реакціонери підвели голову. Вони тепер 

розкрили плани, вже давно підготовлювані ними. Вони хочуть відновити 

старі привілеї, повернути заводи капіталістам, віддати великим поміщикам 

їхні колишні володіння, знищити основні соціалістичні завоювання… 
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Всесвітня федерація профспілок по-братньому запевняє трудящих 

Угорщини, що в цій боротьбі вони можуть розраховувати на повну і палку 

солідарність усіх трудящих і всіх демократичних і прогресивних сил світу». 

У матеріалах, які друкуються після 10 листопада, все чіткіше проглядається 

категоричне й однозначне засудження подій, що відбуваються в Угорщині, 

періодика звинувачує сили міжнародного імперіалізму в організації заколоту, 

повстанців охрещено «контрреволюційними бандами». Так, у традиційній 

рубриці «Положение в Венгрии» повідомляється: «В результате бесчинств, 

которые творили контрреволюционные банды, Будапешт сильно разрушен… 

Разграблен и сожжен, в частности, крупнейший в городе магазин 

«Диватчарнак», частично розгромлен центральный универмаг «Корвин», 

разбиты и разграблены десятки промтоварных и продовольственных 

магазинов. Во многих районах города  нет электричества, газа, воды» (Совет. 

Закарп. – 1956. – 14 нояб.). Ще експресивнішим є матеріал «Про те, як 

безчинствували контрреволюціонери в Угорщині» (Закарп. правда. – 1956. –  

13 листоп.).  У той же час у газетах нічого не сказано про те, що значна 

кількість будинків була зруйнована через застосування радянськими 

військами важкої  зброї, зокрема танків. Для надання більшої переконливості 

твердженням про «контрреволюційний зговір» в «Советском Закарпатье» 

друкують переклад статті Ж. Дюкло, вміщеної в «Юманіте», під назвою 

«Попыткам реакции вмешаться в дела Венгрии должен быть дан отпор» 

(Совет. Закарп. – 1956. – 14 нояб.) та інформацію очевидців: «Что я видела в 

венгерском городе Самбатхее»,  автор –  Катерина Шеремет, мешканка 

Ужгорода  (Совет. Закарп. –  1956. – 17 нояб.), «Кровавые злодеяния 

хортистско-фашистских банд в Будапеште» (Совет. Закарп. – 1956. –                      

21 нояб.), «Я видела фашистские злодеяния в Будапеште», автор – Ольга 

Рітенбергер, мешканка с. Вилок Виноградівського району (Совет. Закарп. – 

1956. –  25 нояб.).  

Велика кількість матеріалів у закарпатській пресі присвячена обсягам 

допомоги Радянського Союзу Угорщині та країнам соціалістичного табору. 
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Тут знаходимо матеріали про те, що трудящі міста-героя Одеси «з великим 

схваленням зустріли рішення радянського уряду про надання безоплатної 

братньої допомоги трудящим Угорщини продовольством, паливом, 

будівельними матеріалами, медикаментами.., колектив млинкомбінату 

відвантажив 2800 тонн сортового борошна.., виробничники макаронної 

фабрики відправили десять вагонів макаронних виробів і готують до 

відправки ще вісім вагонів цієї продукції.., робітники Краматорського 

заводу… відвантажили для Угорщини тисячу тонн високоякісного цементу»  

(Закарп. правда. – 1956. – 11 листоп.). Такого роду публікації виявляємо у 

всіх закарпатських обласних періодичних виданнях аж до кінця листопада. 

Тематично матеріали третього етапу висвітлення угорських подій у 

закарпатській пресі структуруються в три групи: 1) інформація офіційного 

характеру (рубрика «До становища в Угорщині», публікації виступів (уривків 

виступів) керівників Угорщини (Імре Надя, Яноша Кадара),  заяви  урядів 

СРСР, Угорщини та інших країн соціалістичного табору); 2) критика та 

розвінчання «білого терору» й «контрреволюційних банд» в Угорщині  

(«Кровавые злодеяния хортистско-фашистских банд в Будапеште» тощо); 3) 

інформація про матеріальну допомогу СРСР та країн соціалістичного табору 

Угорщині (рубрика «Для трудящих Угорщини», «Допомога соціалістичних 

країн угорському народові» (Закарп. правда. – 1956. – 14 листоп.);  «Помощь 

Советского Союза Венгрии», «Помощь трудящихся Чехословакии населению 

Венгрии» ( Совет. Закарп. – 1956. – 14 нояб.). 

Одночасно  радянська преса, а отже, і закарпатська, не друкувала 

реальної інформації про стан речей в Угорщині, про те, що «на мітингах і 

зборах перестали слухати полум’яні промови про надання соціалізму 

людського обличчя, рівноправні відносини з СРСР… Десятки тисяч.., в 

основному студенти, інтелігенція, робітники і службовці – учасники мітингів 

і демонстрацій – вигукували лозунги: «Нам не потрібні гімнастерки!», «Геть 

Червону зірку!», «Геть комуністів!», що «в Дебрецені студентська молодь 

атакувала приміщення УВС. Сили держбезпеки відкрили вогонь: 3 особи 
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були вбиті, 6 – поранені», про кривавий четвер, коли в Будапешті «в 

результаті збройної сутички 61 повстанця було вбито, 284 – поранено», були 

жертви з боку радянських танкістів  [181, с. 77].  

У контексті міжкультурної комунікації цікавим є той факт, що країна, 

яка офіційно пропагувала інтернаціоналізм, через ЗМІ охрестила революцію 

в сусідній державі «угорським фашистським путчем», нагадала, що в Другій 

світовій війні угорці були союзниками Гітлера, демонстративно 

підкреслюючи національне. Це положення ретельно та методично 

протекціонувалося владою з акцентом на неблагонадійність національної 

меншини, а отже, до  закарпатських угорців спецслужби почали ставитися ще 

прискіпливіше. «Після революційних подій в Угорщині, в результаті яких, за 

різними даними, загинуло від 2502 до 4000 громадян Угорщини та від 711 до 

1600 радянських солдат та офіцерів» [181, с. 119], розпочався прихований 

масовий терор проти громадян Угорщини, які виступали на боці революції. 

Так, лише 13 листопада генерал КДБ СРСР І. Сєров повідомляв кремлівське 

керівництво: «за 10–11 листопада арештовано 283 чоловіка, а всього з 

першого дня операції – 4056, із них направлено на станцію Чоп 767 осіб», 

між груднем 1956 і літом 1961 рр. було страчено майже 600 чоловік, 

засуджено до різних термінів ув’язнення понад 22000 осіб, в Угорщині було 

засуджено 28601 особу [181, с. 126]. На території СРСР переслідування 

активно велися  також серед тих, хто виявляв співчуття до учасників 

угорських революційних подій та говорив про необхідність виведення 

радянських військ з Угорщини. Велику кількість таких радянських людей 

ув’язнили на різні терміни, серед них були студенти і навіть учні середніх 

шкіл [80]. Проте ці факти не відображалися в тогочасних закарпатських мас-

медіа. 

Реакція населення Закарпаття на революційні події в Угорщині була 

сприйнята компартійною владою та спецслужбами як результат 

незадовільної інформаційно-пропагандистської та виховної роботи місцевих 

ЗМІ, шкіл, університету й партійних функціонерів. 
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Критика республіканським та всесоюзним радянським керівництвом 

незадовільного стану інформаційної, ідеологічної та виховної роботи серед 

населення Закарпаття, особливо національних меншин,  змусила місцеву 

владу розглянути це питання  на пленумі обкому компартії 27 травня 1959 

року. Із доповіді першого секретаря закарпатського обкому компартії І. Ваша 

випливає, що основним завданням компартійних ЗМІ Закарпаття є подолання 

«пережитків українського, угорського, єврейського націоналізму, виховання 

трудящих в дусі дружби народів і пролетарського інтернаціоналізму» [156,           

с. 398]. Однак для виправдання перед вищим компартійним керівництвом 

згадується й про те, що угорською мовою дублюються дві обласні газети, 

блокнот агітатора, видаються 17 колгоспних багатотиражок загальним 

накладом 21 тис. прим. За 1958 рік обласне видавництво видало 47 назв книг 

угорською мовою накладом 290 тис. прим. У той же час обласне 

радіомовлення щодня протягом години транслює передачі угорською мовою, 

а 11 радіовузлів упродовж години передають угорською мовою передачі з 

Москви, крім того, демонструються радянські фільми, дубльовані угорською 

мовою. За тодішньою статистикою, на тисячу українськомовних та 

російськомовних осіб області припадало 364 прим. періодичних видань, а на 

тисячу угорськомовних – 146 [156, с. 398]. Насправді ж  угорськомовне 

населення  краю на той час достатньо потужно інформаційно оброблялося. 

Що ж стосується забезпечення доступу до інформації рідною мовою 

румунськомовного населення Закарпаття, то, крім дубляжу однієї районки 

(«Дружба»), що виходила тричі на тиждень молдавською мовою, в області 

нічого для представників цього етносу не видавалося. Однак для проведення 

інформаційно-масової та ідеологічної роботи в області активно 

використовуються клуби, бібліотеки, кіно та наочна агітація. 

У другій половині 50-х – першій половині 60-х років минулого століття 

значний вплив на  інформаційний простір та культурницький рух на  

Закарпатті мали зустрічі з видатними українськими письменниками –                   

М. Рильським, В.  Сосюрою, М.  Бажаном, О. Гончаром, П. Загребельним та 
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ін. Той період умовно можна назвати періодом «культурного десанту» 

представників українського красного письменства до найзахіднішої області. 

У цей час на сторінках закарпатської преси дещо жвавіше, ніж у минулі 

роки, з’являються матеріали про літературне та культурне життя краю.                   

В «Закарпатській правді» та «Советском Закарпатье» активно друкуються 

аналітичні матеріали: поета В. Ладижця, присвячені творчості поетів-

початківців (Закарп. правда. –  1955. –  11 серп.), про книги для дітей (Закарп. 

правда. –  1955. – 9 верес.), завдання сучасних письменників (Совет. Закарп. –  

1957. –  8 сент.); відомого перекладача Ю. Шкробинця – про першу збірку 

угорськомовного поета Закарпаття Вілмоша Ковача (Закарп. правда. – 1958. – 

26 серп.), творчість угорськомовного письменника Закарпаття Ласла Баллу 

(Закарп. правда. – 1957. – 4 січ.), постановку п’єси за романом М. Томчанія 

«Жменяки» (Закарп. правда. – 1967. – 20 груд.); рецензії письменника                    

І. Чендея – про новели Василя Бесараба (Закарп. правда. – 1968. –  28 груд.), 

поезію Петра Скунця (Молодь Закарп. – 1967. – 26 листоп.), уривки з 

літературно-публіцистичного нарису про поета-антифашиста Дмитра 

Вакарова (Молодь Закарп. – 1967. – 15 верес.; 20, 27 жовт.); статті науковців 

В. Микитася –  про масштабну літературознавчу конференцію на Закарпатті 

(Совет. Закарп. – 1959. – 7 янв.), необхідність нових підходів у дослідженнях 

(Закарп. правда. – 1961. – 12 берез.); А. Гедєш – про літературні здобутки 

краян перед республіканським з’їздом письменників (Закарп. правда. – 1959. 

– 8 берез.), нові книги закарпатських літераторів (Закарп. правда. – 1963. – 20 

серп.);  В. Ариповського –  про новели І. Чендея (Закарп. правда. – 1956. – 2 

лют.), аналіз поезії поетів-початківців на сторінках районних газет (Закарп. 

правда. – 1963. –  13 листоп.)  та інші. 

Попри ідеологічне спрямування, в «Закарпатській правді» в цей час 

сконцентровано чимало талановитих журналістів, літераторів, із виданням 

співпрацюють сількори, робкори, позаштатні кореспонденти. З ініціативи 

письменника, перекладача й співробітника «Закарпатської правди» Юрія 

Керекеша та завдяки його старанням при всіх районних газетах Закарпаття 
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були створені літературні студії. Письменник особисто консультував 

багатьох початківців і надавав їм допомогу. У той час у редакції працювали 

тоді ще молодий, але вже відомий письменник Іван Чендей, майстри слова 

Петро Угляренко,  Іван Долгош, Юрій Мейгеш, Василь Вовчок та інші.   

Цікавим, на нашу думку, є статистичне спостереження щодо 

найвпливовішої на той час обласної газети «Закарпатська правда»: у 1950 

році наклад сягав 34 000 прим. і вона виходила 5 разів на тиждень, у 1960 – 

81 000 прим. газети, що виходила уже 6 разів на тиждень, а в 1970 році 

наклад сягнув 127 000 прим. 

Інформаційно-комунікаційна царина Закарпаття, на відміну від інших 

регіонів, які триваліший час перебували в радянській системі, мала ще одну 

особливість – церковно-релігійну комунікацію. Духовне спілкування 

закарпатських українців мало глибоке коріння найперше тому, що й сам 

процес ідентифікації народу, збереження власної культури, народження 

літератури, боротьба з асиміляцією та, зрештою, й зародження в краї преси та 

її видання  пов’язані з духівництвом греко-католицької церкви.  

Через комуністичну періодику та православних священиків радянські 

спецслужби ще до включення Закарпаття до складу радянської України 

розгорнули пропаганду проти греко-католицької церкви, а шляхом арештів 

греко-католицьких настоятелів, конфіскації їхнього майна, монастирів, 

церков намагалися залякати парафіян. Однак радянська агентура не змогла 

переконати одного з найбільших духовних авторитетів не лише серед греко-

католиків, й усіх вірників краю – єпископа Теодора Ромжу – перейти до 

православ’я. На прохання М. Хрущова Й. Сталін дав санкцію на фізичне 

знищення духівника. Після невдалої спроби агентів убити Т. Ромжу в 

результаті імітованої аварії поблизу Мукачева  КДБ доручило «виправити 

помилку» МДБ УРСР начальнику диверсійно-терористичного відділу НКВД 

СРСР П. Судоплатову, який керував убивством з Ужгорода, безпосередньо в 

Мукачівській лікарні. Йому на допомогу прибули міністр державної безпеки 

УРСР С. Савченко та начальник токсикологічної лабораторії МДБ УРСР                 
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Г. Майрановський. Медсестра Одарка, місцевий агент органів МДБ, яку 

нещодавно прийняли на роботу в лікарню, ввела смертельну ін’єкцію з 

отрутою кураре від Г. Майрановського прооперованому Т. Ромжі. Так 1 

листопада 1947 р. о 00.45 хв. греко-католицького єпископа не стало [див. 

дет.: 317]. 5 квітня 1949 р. під «опікою» органів МДБ більшість деканів 

«благочинних» округів підготували й ухвалили «Звернення до всечеснішого 

духовенства і всіх набожних вірних Греко-Католицької Церкви на 

Закарпатті», в якому зазначалося: «Керівництво греко-католицької церкви на 

Закарпатті не змогло оцінити всю важливість цього історичного моменту і 

(…) намагалося зберегти в нашому народі унію, це насіння незгоди й 

роздору, спадщину часів нашої неслави і неволі…». 8 квітня воно було 

затверджене на нараді священиків-активістів, що складалася з колишніх 

греко-католицьких архідияконів, деканів, настоятелів головних парафій і 

соборів єпархій – своєрідної закарпатської «ініціативної групи з возз’єднання 

з православною церквою» (всього 14 підписів). Таким чином греко-

католицька церква Закарпаття була остаточно зліквідована [247]. 

 ЗМІ та читацькому загалу інформація про розправи КДБ над греко-

католицьким духівництвом Закарпаття стала відома аж у 2000-х рр., після 

розсекречення матеріалів КДБ та мемуарів самого П. Судоплатова [див.: 

317].  

У контексті нашого дослідження ця інформація має важливе значення 

не лише тому, що за допомогою місцевої періодики, радіо, а згодом і 

телебачення активно цькували представників релігії (атеїстичні рубрики на 

зразок «Релігія – опіум для народу»), а закарпатоукраїнців робили  атеїстами, 

які ламали хрести, перетворювали церкви на склади, сільгоспартілі, ремонтні 

майстерні, а й з тієї причини, що атеїзація теж була одним із способів 

формування денаціоналізованого радянського народу.  Сформульовані XXI 

та XXII з'їздами КПРС рішення з викорінення релігії «обумовили перебіг 

антицерковної кампанії на зламі 1950–1960-х рр., яка стала останньою 

спробою радянського політичного керівництва радикально розв'язати 
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релігійне питання в СРСР. Відмінністю кампанії 1958–1964 рр. від 

попередніх сталінських антирелігійних кампаній стало безпрецедентне 

використання владою жорстких адміністративних методів для нищення 

релігійного життя в країні, яке помітно пожвавилося на середину 1950-х 

років і мало позитивну динаміку розвитку. Кампанія була позначена 

інтенсивним продукуванням радянськими органами влади різних гілок і 

рівнів великої кількості підзаконних актів, відомчих інструкцій і вказівок, що 

мали надавати вигляду законності новим формам і методам наступу на 

релігію і церкву в СРСР» [19]. 21–22 листопада 1960 р. у Києві було 

проведено нараду уповноважених РСРК при Вінницькому, Житомирському, 

Закарпатському, Львівському, Тернопільському та Хмельницькому 

облвиконкомах, присвячену «посиленню контролю за діяльністю 

католицького духовенства та релігійних громад католиків на Україні» [19].  

На межі 1950–1960 рр. набуває поширення так звана «індивідуальна 

атеїстична робота» з вірянами, що зводилася до погроз і покарання окремих 

осіб за участь у релігійному житті чи родинне виховання дітей у релігійному 

дусі. Проте в римо-католицькому середовищі України пропагандистські 

заходи влади натикалися на серйозний внутрішній опір, який владі так і не 

вдалося зламати і який вона пояснювала виключно слабкістю атеїстичної 

пропаганди. Уповноважений РСРК по УРСР К. Полонний звертав увагу 

партійного керівництва республіки на те, що адміністративні заходи проти 

РКЦ в Україні дають потрібний ефект, але цього замало. Усі антикатолицькі 

матеріали пропонувалося «обов’язково рецензувати» в апараті 

уповноваженого Ради у справах релігійних культів при Раді Міністрів УРСР. 

Уповноважений РСРК по УРСР запевняв партійні органи, що «всі ці заходи 

разом із посиленням контролю за діяльністю кожної католицької громади і 

кожного ксьондза будуть сприяти дальшому скороченню католицької сітки 

на Україні»  [див. дет.: 19]. З середини 1961 р. влада в Україні посилила 

практику конфіскації культових споруд у релігійних громад, що виявилася 

найдієвішим засобом ліквідації «релігійної сітки» із застосуванням методів 
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адміністративного тиску. Радою Міністрів УРСР було ухвалено дві 

відповідні постанови: «Про деякі факти марнотратства і надання допомоги 

церковникам у відбудові та реєстрації діючих церков як пам’ятків 

архітектури на території республіки» (9 травня) та «Про виключення зі 

списків пам’ятків архітектури УРСР об’єктів, які не мають визначної 

цінності» (14 червня) [19]. 

Державною радянською машиною церква розглядалася як агентура 

поширення ворожої інформації, через це було запропоновано жорстко 

контролювати її прибутки, а духівництво перевести на «тверді» оклади. 

Однак попри все,  всупереч політиці влади, спрямованої на скорочення 

кількості релігійних громад і духівництва, «прибутки Римо-католицької 

церкви в Україні упродовж цих років зростали. На Закарпатті у 1963 р. 

прибутки РКЦ зросли у 2 рази, порівняно з 1962 р.» [див. дет.: 19]. 

Однак варто зауважити, що церква на Закарпатті (хоч здебільшого вже 

православна), попри заборони та переслідування вірників, залишилася  

єдиним засобом і  достатньо вільнодумним каналом комунікації багатьох 

людей у краї, через який репрезентувалося інше світобачення, ніж у 

комуністів та однопартійної періодики.  

Преса радянського періоду на Закарпатті – агітатор і пропагандист ідей 

комуністичної партії й радянського способу життя, через це особлива увага 

керівництвом приділялася передплаті видань у найвіддаленіших куточках 

області. До прикладу, «станом на 1968 рік передплатою періодичних видань 

цілеспрямовано охопили близько двох тисяч мешканців села Новоселиця 

Тячівського району, а через п’ять років – 2,5 тисячі. Зокрема, члени 

педагогічного колективу восьмирічної школи передплатили 295 примірників 

різної періодики: газет «Правда» (27), «Закарпатська правда» (40), «Дружба» 

(34) тощо. Водночас 794 учні передплатили 845 дитячих і молодіжних газет 

українською і російською мовами» [138, с. 268]. 

 Велику роль у збереженні національно-інформаційної свідомості 

Закарпаття, особливо серед молодої інтелігенції, відіграв самвидав, центрами 
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творення й розповсюдження якого стали Київ та Львів. Десятки літературних 

і публіцистичних творів, яким був перекритий шлях до публікації в 

офіційних виданнях, передруковувалися на машинках, 

перефотографовувалися на фотоплівку, надиктовувалися на магнітофонні 

стрічки, навіть переписувалися від руки й читалися тисячами людей, 

здебільшого інтелігенцією. Закарпаття слугувало пунктом переправи цих 

творів за кордон для майбутнього друкування. Зі спогадів лауреата 

Шевченківської премії П. Скунця довідуємося про деталі цих «операцій» 

[див. : 52,  с. 202 – 210]. 

Із середини 60-х рр. у журналістиці, літературі, та й в усій культурі 

загалом починається  процес переслідування інакодумців. Уже 20 листопада 

1964 р.  КДБ при Раді Міністрів УРСР звернув увагу вищого політичного 

керівництва України на «ідейну невитриманість» творчості письменників 

Євгена Гуцала, Володимира Дрозда та  Валерія Шевчука. І вже за неповний 

рік  прокотилася хвиля політичних арештів (з 24 серпня  до 4 вересня 1965 р.) 

 у містах України. За звинуваченням в «антирадянській агітації та 

пропаганді» було заарештовано близько трьох десятків осіб із числа 

«шістдесятників», серед них Микола і Богдан Горині, Панас Заливаха, 

Святослав Караванський та інші. 

Млявий офіційний інформаційний простір Закарпаття в 1968 році 

розбурхали чехословацькі періодичні видання, які об’єктивно висвітлювали 

демократичні події, що відбувалися в сусідній державі після обрання на 

пленумі КПЧ (5 січня 1968 р.) першим секретарем ЦК компартії 

Чехословаччини Александера Дубчека. «В Закарпатську область, за даними 

союздруку, на травень 1968 р. надходило 248 назв чехословацьких газет і 

журналів, загальним разовим тиражем 4455 прим.» [17]. Тим, хто не міг 

купити закордонні часописи, інформацію доводилося черпати з переказів та 

чуток. Усе це викликало занепокоєння вищого партійного керівництва і 

сприймалося як загроза завоюванням соціалізму з боку «чехословацьких 

ревізіоністів».  
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Насправді ж у закордонних  виданнях, частина з яких друкувалася 

українською мовою, не було ніяких антирадянських закликів, а чи не єдиним 

надбанням чехів та словаків після обрання А. Дубчека стало те, що зникла 

цензура. Внаслідок цього навесні 1968 року в газеті письменників ЧССР 

«Literární listy» («Літерарні лісти» – «Літературні листки») з’явилася низка 

гострих публікацій, серед яких – відкритий лист інтелігенції (письменників, 

акторів, учених та ін.) під назвою «Дві тисячі слів». Радянський уряд одразу 

назвав його «контрреволюційним маніфестом» і заборонив перекладати та 

оприлюднювати у вітчизняній пресі. Проте закарпатські читачі ознайомилися 

з цією публікацією через чехословацькі газети. Один з очевидців тих подій 

згадував: «Я читав «Дві тисячі слів» в українському перекладі. В Ужгороді 

можна було знайти пряшівську… українську газету «Рідне слово», яка теж 

опублікувала «Дві тисячі слів». Мої друзі показали статтю в кав’ярні, і я 

добре пам’ятаю своє враження від неї. Маніфестом там і не пахло – взагалі, 

стаття не містила політики, у прямому сенсі слова. Був аналіз минулої епохи 

в аспекті, так би мовити, психологічному: відповіді на запитання, чому 

людей охопила апатія. А звідти пояснення – чому суспільство перебуває в 

стагнації, що, у свою чергу, призвело до цивілізаційного відставання. Було 

звернення до компартії Чехословаччини з проханням визнати свої помилки і 

взаємодіяти з суспільством, з інтелігенцією, аби вийти з кризи й прискорити 

розвиток країни» [354].  

Однак інформація про «Дві тисячі слів» одразу обросла міфами й  

швидко розійшлася іншими регіонами України. Усе це абсолютно не 

вдовольняло державне та обласне партійне керівництво, а відтак, з метою 

припинення шляхів проникнення в Україну «шкідливої» інформації  про 

політичні процеси в Чехословаччині, «партійні органи Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської, Тернопільської областей вжили заходів для 

попередження розповсюдження газети «Нове життя», журналів «Дукля» та 

«Дружно вперед», які висвітлювали життя українців ЧССР, проблеми 

легалізації греко-католицької церкви на Пряшівщині, знайомили читачів з 
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ідеями лідерів Празької весни» [17]. У травні 1968 р. обкоми компартії 

західноукраїнських областей звернулися до керівництва відділу пропаганди 

та агітації ЦК КПУ з пропозицією  розглянути питання про доцільність 

обмеження  надходження чехословацьких періодичних видань на територію 

держави.  

У контексті впливу інформації про зміни в політиці  Чехословаччини 

на словацьку діаспору Закарпаття варто зазначити, що,  на відміну від 

Угорської революції 1956 р., події Празької весни 1968 р. не спричинили на 

Закарпатті активного словацькомовного самвидаву, поширення 

інформаційних листівок чи відвертих акцій непокори, хоча на рівні 

соціально-побутової комунікації демократичні процеси в сусідній державі 

підтримувалися, та й не лише словаками і не лише на Закарпатті. Подібна 

реакція була зумовлена тим, що й сам перебіг політичних трансформацій у 

ЧССР, на відміну від Угорщини, проходив мирно, злагоджено між народом 

та владою, а з іншого боку, словацька національна меншина на Закарпатті, 

порівняно з угорською, була невеликою, дисперсно розсіяною по регіону, а 

через закриття рідномовних газет, шкіл, костьолів та усіх громадсько-

культурних організацій – слабо об’єднаною, радянізованою та вже значно 

асимільованою.   

Однак зумисне звуження партійними чиновниками інформаційного 

поля на Закарпатті через обмеження поширення газет та журналів із 

Чехословаччини спричинило невдоволення місцевого населення та 

викликало багато запитань до керівників підприємств, агітаторів, лекторів і 

пропагандистів. У відповідь місцевим обкомом компартії була посилена 

робота з формування «правильної» громадської думки про події в 

Чехословаччині. Секретаріат обкому не міг собі дозволити ще однієї 

помилки, оскільки в березні 1968 р. (за згодою з пленумом ЦК КПЧ)  дав 

дозвіл опублікувати в «Закарпатській правді» окремі положення з промови          

А. Дубчека. А вже у квітні це питання розглядалося на бюро обкому 

компартії, яке визнало передрук з газети «Rudé právo» («Рỳде право» – 
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«Червоне право») уривків із виступу Дубчека помилковим, вказало на винних 

та ухвалило постанову про виправлення недоліків і ретельний добір 

матеріалів для друку в місцевій періодиці.  

На відміну від чехословацьких друкованих ЗМІ, закарпатські часописи 

1968 року нічим особливим не відрізняються від загальнодержавної преси та 

видань в інших регіонах: суха офіційна інформація або публікація матеріалів 

співробітників ТАРС із розвінчання капіталістичного Заходу, що прагне 

зруйнувати табір соціалістичних країн. Після введення до Праги військ 

Варшавського договору (20–21 серпня) у ЗМІ методично нав’язується думка 

про попередження  «контрреволюційної» імперіалістичної змови в ЧССР. 

Кінець 60-х – початок 80-х років ХХ ст. для закарпатської преси був 

епохою посилення й поглиблення радянізації. Через часописи активно 

пропагувалася думка, що наша країна вступила в епоху розвинутого 

соціалізму, а всі народи на території Радянського Союзу утворили єдину 

історичну спільність – «радянський народ». У такий спосіб нав’язували ідею 

про те, що національне питання остаточно розв’язане. Воднораз, на 

українське суспільство значний вплив мали книги самвидаву, які доводили 

зовсім інше. Така література активно поширювалася в Києві та на території 

західних областей України. Це праця Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи 

русифікація» (грудень 1965 р.), де викрито згубну національну політику 

компартії України; збірник  В’ячеслава Чорновола «Лихо з розуму (портрети 

двадцяти злочинців)», в якому висвітлюється доля українських політв’язнів, 

– Богдана Гориня, Михайла Масютки, Ярослави Менкуш, Валентина Мороза, 

та книга Г. Снєгірьова «Набої для розстрілу», у котрій документально 

доведено, що політичний процес 1930 року над «Спілкою визволення 

України» був побудований на вигаданих відомостях й сфабрикований для 

розправи над українською інтелігенцією.   

У ці роки Закарпаття стало базою переправлення самвидаву і творів 

дисидентів до Західної Європи для друку. Зокрема, В. Чорновіл  у 60 –70-ті 

роки підтримував тісні зв’язки із закарпатцями. Для прикладу, один із 
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примірників рукопису «Лиха з розуму» поет та журналіст  Петро Скунць 

таємно зберігав до 1991 р., коли повернув його автору. Як розповідав                       

В. Чорновіл, окремі його матеріали надходили через Закарпаття у 

Пряшівщину і далі в інші країни Європи. Ймовірно, ішлося, зокрема, й про 

студентку Київського державного університету ім. Тараса Шевченка, 

громадянку Чехословаччини Ганну Коцурову, котра на початку 70-х 

нелегально вивозила матеріали самвидаву. Вперше В. Чорновіл побував на 

Закарпатті 1970 року, працюючи спостерігачем на метеорологічній станції на 

горі Плай, поблизу Волівця. За словами громадського активіста В. Папіша, 

саме тут дисидент підпільно почав роботу над створенням хроніки Опору – 

журналу «Український вісник». Однак, виданий провокатором, В. Чорновіл 

тут і був заарештований [див. дет.: 52]. 

За звичним сценарієм, у кінці 60-х і особливо в 70-х роках знялася нова 

хвиля переслідування інакодумців та репресій проти них. «У пресі, на зборах 

у творчих спілках, наукових закладах письменників, митців, учених громили 

за «відхід від партійної лінії» в національному питанні, «ідеалізацію 

минулого», «смакування національної самобутності» тощо» (Закарп. правда. 

– 1969. – 9 берез., 18 лип.; Молодь України. – 1969. –  7 верес.). Серед тих, 

кого піддали лютій критиці на сторінках обласної періодики за «ідеологічну 

близорукість», «спотворення історії» та інші антикомуністичні гріхи, був і 

відомий український письменник та журналіст, згодом лауреат 

Шевченківської премії, Іван Чендей, автор резонансних тоді творів «Птахи 

полишають гнізда» (1965) та «Березневий сніг» (1968) [262]. У творі «Птахи 

полишають гнізда» І. Чендей одним із перших у тогочасній країні, задовго до 

«Прощання з Матьорою» В. Распутіна, порушив тему екологічних катастроф 

через непродуману людську діяльність. 

Однак радянські  чиновники не звертають увагу на актуальність творів, 

а  використовують місцеві газети як інструмент та підґрунтя для цілковитої 

розправи компартії над інакомислячим. Так, кампанія проти І. Чендея 

розпочалася статтею «Чому обурились дубівчани?» та колективним листом 
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«Життя – у кривому дзеркалі» (Закарп. правда. – 1969. – 9 берез.), згодом 

з’являється редакторська стаття «Дієвість і позиція письменника» (Закарп. 

правда. – 1969. – 18 лип.), а завершила і підсумувала розправу над І. Чендеєм 

публікація М. Климпотюка «Поза правдою історії» в республіканській газеті 

(Молодь України. – 1969. – 7 верес.). Книгу «Березневий сніг» заборонили,             

а письменникові місцеві чиновники приписали ідеологічну ворожість, 

захопленість та схиляння перед патріархальними пережитками. 9 липня 1969 

року бюро Ужгородського міськкому компартії виключило письменника із 

членів КПРС. Майже на десять років перед І. Чендеєм зачинилися двері 

видавництв, а вже готові твори було знято з друку. 

Закарпатська періодика в період «застою» вирізнялася тим, що перші 

сторінки тогочасної обласної та районної преси рясніли ідеологічними 

гаслами про соціалістичні зобов’язання та змагання, прославляння КПРС за 

турботу про народ, а заголовки не мали ніякого глибокого інформаційного 

навантаження й переважно були комуністичними афоризмами: «Переможним 

ленінським шляхом», «На кожному із 15 тисяч гектарів по 100 центнерів 

буде! Ухвала бюро обкому компартії України про звернення передових 

ланкових механізованих ланок до кукурудзоводів області», «Для зростання 

ефективності», «Високі нагороди Батьківщини», «Ленінському декрету – 60 

років», «Інтернаціоналізм – в дії. Добрий засів» (Закарп. правда. – 1978. – 3 

січ.); «Важливі завдання радянських профспілок», «Об’єднаними 

зусиллями», «Кузня музичних кадрів» (Закарп. правда. – 1978. – 12 січ.); 

«Боротися за ефективність та якість. В Центральному комітеті Компартії 

України», «Соціалістичні зобов’язання кукурудзоводів Закарпатської області 

на 1978 рік», «Слово про комдива» (Закарп. правда. – 1978. – 17 січ.); 

«Розвивається економіка, зростає добробут трудящих», «Дружби крила 

орлині», «Активісту – активність», «З випередженням графіка», «Завдання 

харчовиків», «Правофлангові змагання», «Корми – до ферм» (Закарп. правда. 

– 1979. – 28 лип.); «Кормозаготівлі – темпи і якість», «За висотою – висота», 

«Забезпечити єдність слова і діла», «Кадри на завтра», «До останнього 
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подиху» (Закарп. правда. – 1979. – 2 серп.); «Ленінською дружбою сильні», 

«Зібрати хліб до колоска, до зернини», «Наш спільний дім» (Закарп. правда. 

– 1980. – 15 лип.); «За розквіт рідної радянської Вітчизни», «Воля до миру і 

творення», «Одностайність», «Справжнє торжество», «Девіз переможців: 

раціонально і високопродуктивно», «Ділова співдружність», «На честь 

славної річниці» (Закарп. правда. – 1985. – 25 лют.) тощо. 

Закарпатська періодика і в цій «фазі розвинутого соціалізму» 

продовжує ліпити  з краян радянську інтернаціональну людину. До прикладу, 

в матеріалі «Активісту – активність» (Закарп. правда. – 1979. – 28 лип.) 

читаємо про досягнення та нові завдання Міжгірського райкому компартії, де 

«склалася система навчання ідеологічних кадрів», бо там «систематично 

проводяться семінари, науково-практичні конференції, інструктивні наради.., 

зустрічі членів бюро райкому партії з агітаторами, пропагандистами, 

політінформаторами». Питання підвищення ефективності ідеологічної 

роботи стоїть у центрі уваги бюро райкому партії та первинних партійних 

організацій. Зокрема  радянські чиновники в матеріалі звітують, що «за 

останні 3,5 року тільки райком партії прийняв 60 постанов з різних питань 

ідейно-політичного виховання населення», слухав «питання про дальше 

поліпшення масово-політичної роботи серед жителів віддалених сіл і 

присілків, про поліпшення комуністичного виховання молоді, про роботу 

партійних організацій по атеїстичному вихованню трудящих, про 

підвищення ролі усної політичної інформації та інші».  

Як бачимо, тогочасні газети як органи осередків компартії й надалі 

приділяють увагу антирелігійній пропаганді та вихованню атеїстичного 

світогляду.  Хоч за роки радянської влади достатньо велика кількість церков і 

монастирів на Закарпатті була закрита або по-варварськи знищена, 

інтелігенції та дітям учнівського віку категорично заборонялося брати участь 

у будь-яких релігійних обрядах під загрозою звільнення з роботи чи 

виключення зі школи. Як правило, на Різдво навчальні заклади проводили 

новорічні вечори, звітні концерти, зимові спартакіади, на Великдень – маївку. 
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Попри все це, на Закарпатті і в радянський час збереглася найбільша 

кількість культових споруд, а значна частина населення вирізнялася 

побожністю, відвідувала храми, іноді  потайки. Через те й було покладено 

Міжгірським райкомом партії в обов’язки працівникам  райлікарні 

«ефективно проводити вечори запитань та відповідей на атеїстичні та 

медичні теми», а парторганізаціям колгоспів «Нове життя» та «Перемога» – 

поділитися досвідом з атеїстичного виховання населення та практикою 

«інтернаціонального виховання молоді» (Закарп. правда. – 1979. – 28 лип.). 

Про рівень інтенсивної комуністичної ідеологічної роботи свідчить такий 

курйозний факт в матеріалі «Активісту – активність»: учителям із Колочави, 

Синевирської Поляни та Пилипця дорікають безініціативністю через те, що із 

100 лекторів, членів педагогічних колективів, за перше півріччя 1979 року 

«лише 90 % виступили перед трудящими сіл та присілків тільки по одному 

разу» і вирізняються «пасивністю в тому, щоб нести в маси слово партії» 

(Закарп. правда. – 1979. – 28 лип.). 

Проблемам масово-політичної роботи з населенням присвячена й 

публікація «Об’єднаними зусиллями» (Закарп. правда. – 1979. – 12 січ.), в 

якій І. Устич, секретар парткому радгоспу «Червоний партизан» Іршавського 

району, розповідав про здобутки «бійців ідеологічного фронту» та ділився 

досвідом проведення нових радянських свят – Дня тваринника, свята 

врожаю, Дня весни, Дня партизанської слави. Зауважимо, що більшість 

матеріалів – як обласних, так і районних закарпатських газет – пронизані 

радянською ідеологією. Менш політизованими були останні сторінки видань, 

на яких вміщували публікації, присвячені культурі, зокрема й літературі. До 

прикладу, в суботньому випуску «Закарпатської правди» була регулярна 

рубрика «Закарпатські візерунки». 

Штучне інформаційне підсилення уваги (через медіа, політінформації, 

лекції, мітинги, обговорення книг) до заслуг окремого, хоч і головного, 

радянського компартійного функціонера створило новий (щоправда, не такий 

кровожерливий) культ особи Л. І. Брежнєва. Його брошури («Мала земля», 
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«Відродження», «Цілина»), доповіді на з’їздах та пленумах ЦК КПРС, які всі 

газети – від всесоюзних до районних –  передруковують, компартійна 

вертикаль змушувала прочитувати та обговорювати з робітниками заводів і 

фабрик, з медперсоналом лікарень та учнями шкіл. До прикладу, таким є 

матеріал «Переможним ленінським шляхом», уміщений у трьох номерах 

«Закарпатської правди» (7, 12 груд. 1977 р. і 3 січ. 1978 р.), де подано 

орієнтовні плани й методичні поради для  шести бесід та політінформацій за 

доповіддю Л. Брежнєва «Великий жовтень і прогрес людства».  

Міжнародну інформацію в часи «залізної завіси» регіональні 

журналісти практично не подавали, натомість у закарпатській періодиці 

вміщувалися передруки з центральних газет. І навіть у таких матеріалах 

заголовки рясніють радянськими штампами: «В країнах соціалізму» (Закарп. 

правда. – 1979. – 17 січ.);  «В інтересах трудящих» (Закарп. правда. – 1979. – 

28 лип.); «Перебування товариша Л .І. Брежнєва в Белграді», «Зустріч                      

Л. І. Брежнєва з Кім Ір Сеном», «У сердечній обстановці», «Дружня розмова» 

(Закарп. правда. – 1980. – 9 трав.). Загалом характерною ознакою матеріалів 

на міжнародну тематику була тенденційність: усі події в країнах 

соціалістичного табору й тих, що розвиваються, але «стали на рейки 

побудови соціалізму», подавалися як позитив і досягнення соціалізму. 

Насупроти інформація про капіталістичні країни переважно змальовувалася в 

негативному аспекті: «Мораль» нейтронної бомби» (Закарп. правда. – 1979. – 

3 січ.); «Долар в обороні», «Проти нейтронної смерті» (Закарп. правда. – 

1979. – 17 січ.); «Заява Всесвітньої ради миру», «Небезпечні експерименти», 

«В інтересах розрядки і миру», «На Заході загострюється енергетична 

проблема» (Закарп. правда. – 1979. – 2 серп.); «Хто створює «гарячі точки» 

(Закарп. правда. – 1980. – 30 лип.); «Рух «Геть Картера» (Закарп. правда. – 

1980. – 30 лип.); «Проповідь політики державного тероризму» (Закарп. 

правда. – 1985. – 25 лют.).  

Соціологічний діагноз тогочасної закарпатської преси – активна 

пропаганда культу компартії та її першої особи у всіх сферах суспільного 
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життя. Районна закарпатська преса також була віддзеркаленням тогочасної 

політичної системи та політичної свідомості. І навіть після смерті                              

Л. Брежнєва, Ю. Андропова та К. Черненка ця ситуація тривалий час 

залишалася без змін. Закарпатські районки підносили «Доблесть тих, хто 

попереду» (Ленін. шлях. – 1983. – 25 черв.), закликали «Завершувати польові 

роботи ударними темпами» (Ленін. правда. – 1983. – 20 жовт.), стояти «На 

варті миру» (Дружба. – 1983. – 19 листоп.)  та йти «Шляхом жовтня» (Прапор 

комунізму. – 1983. – 10 листоп.).  

 Попри заідеологізованість та  послідовне виховання радянської 

людини, відірваної від глибокої національної ідентичності, не можна 

замовчувати, звичайно, й значні позитивні традиції, притаманні тогочасній 

пресі й втрачені сьогодні. Так, на шпальтах «Закарпатської правди», «Молоді 

Закарпаття», «Кárpáti Іgаz Szó», районних часописів та багатотиражок були 

регулярні рубрики «Огляд редакційної пошти», «Огляд листів», «Дієвість 

наших виступів», «Листи наших читачів», «Юридичне довідкове бюро» 

тощо. На сторінках «Закарпатської правди»  щоденно з’являлася рубрика 

«Від Ужка до Ясіня. Новини нашої області», а щосуботи – краєзнавча 

сторінка «Закарпатські візерунки». Загалом закарпатська періодика 1945–

1985 років – це ціла епоха, за якої було сформовано систему однопартійної 

преси і журналістики, а з її допомогою значною мірою змінено національні 

світоглядні позиції більшості закарпатської читацької аудиторії.  

Уся типологія періодичних видань на Закарпатті того часу хоч і 

пройшла через певні зміни, але загалом відповідала усталеній радянській 

схемі: 5–6 разів на тиждень виходила обласна партійна газета «Закарпатська 

правда» (орган обкому КПУ), друкувався її дубляж російською й угорською 

(до 1967 року) мовами. Молодіжний комсомольський часопис «Молодь 

Закарпаття» (орган обкому ЛКСМУ) та його угорськомовний дубляж 

друкувалися тричі на тиждень. У райцентрах виходили районні періодичні 

видання (органи райкомів КПУ) українською мовою з такою ж 

періодичністю, як і молодіжно-комсомольське видання, а в 



 

 

145  

 

багатонаціональних районах друкувалися іншомовні дубляжі. Так, у 

Виноградівському, Берегівському, Ужгородському районах виходив дубляж 

угорською мовою; у Тячівському – молдавською. Мали також свої газети 

Ужгородський державний університет, колгосп імені Леніна у селі Великі 

Лучки та завод «Мукачівприлад». 

Отже, не претендуючи на всю повноту розкриття цього складного 

відрізку в розвитку закарпатської преси, зауважимо: він потребує окремого 

об’єктивного й докладного наукового дослідження та переосмислення. 

Можемо стверджувати, що за сорок років радянської влади демократичні 

традиції в журналістиці були замінені агітаційно-пропагандистськими, а 

плюралізм думок – одностайністю компартійного погляду. 

Із 1985 року на Закарпатті, як і в Україні загалом, розпочався новий 

етап у розвитку періодичних видань, який був пов’язаний із так званими 

перебудовчими процесами, зініційованими Михайлом Горбачовим (обраний 

генеральним секретарем 11 березня 1985 р. на позачерговому пленумі ЦК 

КПРС), або період другої «відлиги». Цей відрізок часу характеризується 

бурхливими соціально-політичними й економічними процесами та 

романтичними реанімаційними гіпотезами, які згодом лише прискорили 

розвал Радянського Союзу як держави. Фактично ще п’ять років упродовж 

перебудови закарпатська партійна преса допомагала реформувати безнадійно 

хворе радянське суспільство. 

За час перебудови система друкованих ЗМІ на Закарпатті не змінилася 

й залишалася однопартійною: «Закарпатська правда» (дубляж російською), 

«Kárpáti Igaz Szó», «Молодь Закарпаття» й 13 районних часописів, серед яких 

виноградівська («Прапор комунізму») та ужгородська («Вогні комунізму») 

виходили з угорським дубляжем, тячівська («Дружба») – з молдавським, а 

берегівська угорськомовна районка «Vörös zászló» («Червоний прапор»), 

навпаки, – з українським.  

Проголошений новим очільником КПРС курс на «перебудову», 

«інтенсифікацію» та «гласність»  дещо послабив партійний тиск на мас-
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медіа. Розпочався новий етап у реабілітації незаконно репресованих, однак 

закарпатські ЗМІ такий шанс використовували дуже обережно. У цей же час  

через політичне полегшення (з 1986 р.) та послаблення цензури  (з 1988 р.) 

почали публікувати праці заборонених авторів. Щоправда,  офіційно цензуру 

в СРСР було скасовано лише у 1990  році. 

Аналізуючи закарпатську періодику часів перебудови, спостерігаємо 

такі ж старі підходи в презентації матеріалів, такі ж заголовки-штампи: 

«Підвищувати ефективність роботи партійного апарату», «Прискорювати 

темпи росту», «Сплав майстерності і мужності» (Закарп. правда. – 1987. – 21 

січ.); «Поглиблювати демократичні начала», «Перебудова і кадри. 

Розширюємо гласність», «Техніка готується в поле», «Чехословацькі 

нагороди – закарпатським  залізничникам» (Закарп. правда. – 1987. – 2 квіт.); 

«Важлива партійна справа», «Перебудовуватися на всіх рівнях», «Бути 

господарями» (Закарп. правда. – 1987. – 1 лип.). 

У так званий перебудовчий період, або період «другої відлиги», на 

сторінках закарпатської преси з’являється більше матеріалів із критикою 

партійних чиновників низької та середньої ланки за заскорузлість підходів у 

виробництві, обговорюються питання запозичення позитивної практики 

підприємств соціалістичних країн, що раніше було складно уявити, адже 

СРСР  не переймав досвід, а тільки ділився ним. Перед журналістами було 

поставлене завдання глибше висвітлювати виробничі процеси в 

соціалістичних країнах з метою запозичення принципів їхньої діяльності. 

Так, 3–4 березня 1987 року в ЦК КПРС відбулася нарада-семінар працівників 

центральних газет та журналів, ТАРС, АПН, Держтелерадіо СРСР з питань 

висвітлення проблематики соціалістичних країн у радянських засобах  

масової інформації. З доповіддю «Про актуальні питання розвитку і 

співробітництва СРСР з соціалістичними країнами і завдання засобів масової 

інформації» виступив секретар ЦК КПРС В. Медведєв. Серед інших на 

нараду були запрошені радянські власкори в соціалістичних країнах. 

Інформація про семінар була поширена ТАРС, видрукувана в усіх обласних 
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газетах (Закарп. правда. – 1987. – 5 берез.) та обговорена в обкомах партії з 

представниками місцевих ЗМІ. Перед керівниками медіа ставили завдання 

(визначене М. Горбачовим на січневому пленумі ЦК КПРС) – всебічно й 

об’єктивно ознайомлювати  радянську громадськість із передовим досвідом 

та актуальними проблемами, які вирішуються в братніх країнах.  

Фактично, після січневого пленуму та березневої  наради 1987 р. 

починає руйнуватися залізна завіса, і перш за все в інформаційному сенсі, бо 

серед інших завдань визначалася й необхідність неупередженого та 

широкого інформування громадян соціалістичних країн про події в СРСР: 

процеси перебудови, прискорення соціально-економічного розвитку, 

гласність та демократизацію, які характеризували тогочасне життя 

радянського суспільства. Для періодики Закарпаття як прикордонного 

регіону подібні завдання не були складними, тим більше, що контакти з 

суміжними країнами підтримувалися. У «Закарпатській правді» одразу ж (5 

берез. 1987 р.) під рубрикою «Прикордонні зв’язки: досвід, проблеми, 

перспективи» публікуються декілька матеріалів на міжнародну тематику: 

«На взаємовигідній основі» – про перспективи розвитку науково-технічного 

свіробітництва, виробничої кооперації з підприємствами Східно-Словацького 

краю ЧССР; «Так вигідніше» – про будівельників пряшівського підприємства 

«Поземне ставби», які запланували освоїти в 1987 році більше мільярда крон; 

«Програма співробітництва» – про перебування в Ужгородському 

університеті ректора Кошицького університету ім.  П.-Й. С. Халупки й 

обговорення перспектив подальшого співробітництва та обміну досвідом з 

перебудови навчального процесу, обміну викладачами і студентами. Однак 

ідеологічне наповнення та радянський підхід у подачі інформації не зник,                

а дещо трансформувався. Тому під згаданою рубрикою вміщено й такі 

матеріали: «Підвищення свідомості» – про трудівників чехословацького 

підприємства «Татрасвіт», які прагнуть новими здобутками достойно 

зустріти 70-ті роковини жовтневої революції; «Ширяться зв’язки» – про 

інтернаціональне соцзмагання між Мукачівським ПМК-98 та Пряшівським 
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підприємством «Поземне ставби»; «Плече в плече – до ювілею» – про 

соціалістичні змагання колективу локомотивного депо Чоп зі своїми 

закордонними колегами із Загоні (УНР) та Чієрна-над- Тісов (ЧССР).  

Серед тематичних новинок, які з’явилися на сторінках тогочасної 

закарпатської періодики, – атестація й переатестація педагогічних кадрів для 

поліпшення якості навчального процесу: «Емоції довкола атестації» (Закарп. 

правда. – 1987. – 5 берез.). Чи не вперше  в пресі починається обговорення 

фахового, а не ідеологічного рівня підготовки вчителів, порушується питання 

про «заохочення творчого педагога та непримиренного ставлення до тих, хто 

не перебудувався та живе вчорашнім днем». 

Новацією для місцевої преси після аварії на Чорнобильській АЕС, 

інформація про яку подавалася в закарпатській періодиці скупо та 

здебільшого офіційно, стала поява майже кожної середи в «Закарпатській 

правді» екологічної сторінки «Едельвейс». Матеріали тут мали здебільшого 

просвітницький характер, однак траплялися з-поміж них і достатньо 

критичні. До прикладу, публікація «За чистоту повітря» (Закарп. правда. – 

1987. –  1 лип.), в якій ішлося про те, що біля Ужгородського  АТП на вул. 

Перемоги регулярно й довго стоять у ряд 12–13 автобусів із включеними 

моторами на холостому ходу, через що псується атмосфера. Автор вказував і 

на те, що АТП незадовільно забезпечується новими запчастинами, а все це 

спричинює забруднення повітря в місті. У цьому ж числі знаходимо й 

матеріал відомого ботаніка, професора Ужгородського університету                     

В. Комендаря «SOS» буштинських дібров» – про знищення рідкісних порід 

дерев та кущів на Тячівщині, а також публікації «Закон не писаний» – про 

незаконне розведення багать у міському парку і його занедбаність. Свого 

критичного апогею екологічна тематика в закарпатській періодиці досягла 

через намагання збудувати неподалік Мукачева Пістрялівську 

радіолокаційну станцію, під яку виділили (1985 р.) 371 га  землі, зокрема  й 

лісу, що був вирубаний. Найбільшою активністю серед обласних газет у 

цьому питанні вирізнялася «Молодь Закарпаття», а серед інтелігенції –  
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медики Мукачева, які підготували відкритий лист із протестом проти 

будівництва Пістрялівської РЛС. Під цим документом спочатку підписалося 

168 лікарів, а згодом збір підписів розгорнувся по всій області.  

Послаблення ідеологічного тиску радянської системи найперше 

відчули журналісти та видавці, які й стали рушійною силою змін у 

суспільстві. На Закарпатті, як і по всій Україні, активізувався громадський 

рух, було створено місцевий осередок Народного Руху за перебудову, 

Товариство української мови ім. Тараса Шевченка, Товариство політв’язнів і 

репресованих, Союз українок Закарпаття, відроджено крайову «Просвіту» та 

Українську народну раду Закарпаття.  

Ще на початку проголошення перебудови  створюються й громадські 

організації національних меншин, особливо активні були угорці. За короткий 

час вони організували роботу Культурницьких громад ім. Ференца Ракоці ІІ у 

Мукачеві,  ім. Шімона Голлоші в Тячеві, ім. Гізелли Дравої в Ужгороді, ім. 

Бейли Бартока у Виноградові, ім. Жігмонда Моріца в Тісапетерфалві 

(колишнє Петрово). Наймасовішим та найвпливовішим у краї стало 

Товариство угорської культури Закарпаття (1989) на чолі з викладачем 

кафедри угорської філології Шандором Фодо. 

Майже за рік до путчу ГКЧП на Закарпатті побільшало на одну газету: 

Закарпатська обласна рада заснувала «Новини Закарпаття» (18 серп. 1990 р.), 

яка  виходила лише тричі на тиждень, але одразу стала одним із лідерів 

поширення і впливу на громадську думку. Її наклад складав 5 734 прим. у 

вівторок та четвер, а суботній – 55 825.  А ще за рік (1991 р.) відновилося 

видання греко-католицької єпархії «Благовісник» спочатку як газети, а з 

кінця 1990-х років –  як журналу. 

Таким чином, за радянський час інформаційно-комунікаційний простір 

Закарпаття пройшов кілька важких, а нерідко й заплутаних етапів:                         

1) ліквідації демократичних традицій в інформаційному просторі краю, 

становлення однопартійної преси з жорсткою цензурою, єдиним, монолітним 

поглядом на життя, із культом особи, придушенням етнічних ЗМІ та 
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національно-культурного життя меншин краю (1945–1955); 2) послаблення 

тоталітарного тиску та зародження інакомислення в національно-

інформаційній політиці, підсиленого й революційними подіями в сусідній 

Угорщині (1956 – 1965), який закінчився з новою хвилею політичних арештів 

(від 24 серпня до  4 вересня 1965  р.) у містах України за звинуваченням в 

«антирадянській агітації та пропаганді», коли було ув’язнено майже три 

десятки осіб із числа  української інтелігенції;  3) посилення тоталітаризму, 

радянізації,  поновлення боротьби з «українським буржуазним 

націоналізмом» після друку в «Правді» (16 грудня 1965 р.) статті секретаря 

Львівського обкому компартії В. Маланчука «Сила великої дружби» про 

рецидиви українського буржуазного націоналізму та появи самвидаву (у січні 

1970 р. вийшов перший номер «Українського вісника»),  який завершився з 

офіційним проголошенням гласності у всіх сферах суспільного життя (1965–

1985); 4) перебудови функцій та переорієнтації призначення  журналістики в 

суспільстві, активізації національно-культурної комунікації, спроби 

відновлення системи багатопартійної преси, регенерації питання про 

національну ідентичність (1985–1991). 

 

2.4. Періодика Закарпаття в умовах українського державотворення   

       як чинник розбудови громадянського суспільства 

 

2.4.1. Розширення типології місцевих друкованих медіа 

 

Новітній період у розвитку закарпатської преси розпочався після 

проголошення Україною незалежності. Перехід українського суспільства від 

радянської ідеологічної системи та одностайного погляду на життя у країні й 

світі до демократизму та плюралізму думок активізувала національну 

самосвідомість українців та викликала жвавий інтерес до проблем «нового» 

відродження Української держави. Одночасно розпочався інтенсивний 

процес «етнічного ренесансу» національних меншин Закарпаття, активність 
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якого збільшувалася завдяки появі величезної кількості рідномовних 

періодичних видань. 

Проте побудова інформаційного суспільства, а тим більше відкритого, 

з реальним дотриманням громадянських прав, для України виявилася досить 

нелегким завданням, бо для реалізації цього потрібно було не лише створити 

певні правові, економічні та організаційні умови, а й  дотримуватися тих 

нормативно-правових актів, які уже існували. Воднораз, Україна як суб’єкт 

світової інформаційної спільноти почала відчувати домінування первинної 

інформації, інформаційних технологій у всіх сферах народного господарства. 

Безумовно, визначну роль у творенні нової інформаційної системи 

українського суспільства відіграли мас-медіа. Однак іще донедавна в 

національно-інформаційній, зокрема мовній, політиці держави панував 

радянський стереотип і слабке розуміння того, що  побудова відкритого 

громадянського суспільства потребує особливого підходу в тих регіонах 

України, де компактно проживають представники різних етнічних груп. І в 

цьому випадку йдеться не про втручання держави в інформаційну політику 

чи економічну діяльність ЗМІ, а про необхідність здійснення регулятивних 

функцій та вироблення інформаційно-комунікативної стратегії, в якій було б 

враховано та забезпечено медійні потреби всіх національних груп, і 

формування привабливого позитивного іміджу держави як усередині країни, 

так і за кордоном.  

Ключовим питанням для розвитку громадянського суспільства, яке 

перебуває в процесі творення і включає різні національні меншини, є такий 

статус цих національних меншин, який би сприяв їх включенню в 

громадянське суспільство й ототожненню з територією проживання. 

Демократичне суспільство мусить давати національним меншинам 

можливість забезпечити свій інформаційно-культурний розвиток, належний 

статус у суспільстві та доступ до  органів політичної влади. 

Досвід Закарпаття як поліетнічного регіону зі своєю специфікою 

творення національних інформаційних ресурсів демонструє всю складність 
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розбудови громадянського суспільства в нашій державі. Практика області 

також доводить, що поведінку національних меншин великою мірою 

зумовлює як політична, так і економічна ситуація в державі. Якщо в країні 

проживання панує політична нестабільність, а економічна ситуація є гіршою, 

ніж на історичній батьківщині, то можна очікувати зростання певних 

негативних явищ.  

Після проголошення незалежності України на Закарпатті розпочалися 

активні суспільні події, які сприяли бурхливому, романтичному, але в 

основному безсистемному розвитку місцевої преси. Кількість періодичних 

видань зростає лавиноподібно. Якщо в 1990 році на Закарпатті виходило 19 

газет (5 обласних, 13 районних та університетська багатотиражка), у 1991 – 

21,  то на початок 1995 року було зареєстровано вже майже 50 періодичних 

видань, у 1998 році – понад 100, у 1999 році – 198, у 2001 році  – майже 300. 

 На початках Української самостійності відновлення публіцистично-

сатиричного місячника незалежних закарпатських журналістів «Сова» (1991), 

заснування часопису «Карпатський край» (від 1991 року як громадсько-

політичної газети, від 1993 – журналу, а від 1994 року й дотепер – історико-

краєзнавчого часопису) в закарпатському інформаційному просторі були 

сприйняті як сенсація. Раптом з’явилися видання, в яких писали не так, як в 

інших, хоч на той час уже й колишні партійні друковані органи 

посміливішали. Згодом виходить одна з найвпливовіших незалежних газет 

Закарпаття – «Срібна земля» (1992 р., заснована однойменним концерном), в 

редакції якої зосередилися молоді талановиті журналісти, що почали 

порушувати не лише актуальні соціально-економічні та політичні питання 

регіону, але й проблеми історичної пам’яті, формування української 

національної ідеї тощо. Радянська типологія з комуністичною і 

комсомольською періодикою та одностайним поглядом на життя почала 

руйнуватися.  

Процеси демократизації, які відбувалися в українському суспільстві в 

перші роки незалежності, дали поштовх до появи нової хвилі періодичних 
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видань на Закарпатті, зокрема органів новостворених політичних партій, 

товариств, громадських організацій, журналістських колективів, мистецьких 

об’єднань тощо. Нерідко для привабливості перше число видання 

презентували в повноколірному друці. Так, в інформаційному обширі 

Закарпаття з’являються «Голос Карпат» (1992, газета Хустського товариства 

супутникового та кабельного телебачення), «Аграрні вісті» (1992, газета 

управління сільського господарства і продовольства Закарпатської 

облдержадміністрації), «Зайнятість населення» (1992, видання обласного 

центру зайнятості), «Мукачево» (1993, засновник – Мукачівське відділення 

Промінвестбанку), «Карпатська Україна» (1994, газета незалежних 

журналістів),  «Новинка» (1994, мистецький часопис міжнародної асоціації 

«Інтер-арт»), «РІО» (1995, газета редакційно-видавничої фірми «Прес-

тиждень ЛТД»), «Орбіта-логос» (1996, часопис видавництва «Закарпаття» та 

українсько-американського підприємства «Вестконтрейд»), «Відомості 

міліції» (1996, газета управління МВС України в Закарпатській області), 

«Тячівський інформкур’єр» (1996, засновник – товариство «Ініціатива»). 

Найбільш активний процес реєстрації нових періодичних видань на 

Закарпатті припадає на 90-ті роки минулого століття. 

Значна кількість тогочасних видань недовго протрималася в 

інформаційному просторі краю. Серед них «Дзвін» (орган місцевого 

осередку республіканської партії, 1993–1996), «Ділове Закарпаття» (видання 

асоціації «Закарпатліс» та МП «Лісова індустрія», 1994–1996), «Русинська 

газета» (1994– 1998), «Закарпатський філателіст» (1995), «Уж-інфо» (1995–

1997), «Спортивне Закарпаття» (1996–1997), «Райт» (1996–1998), «Справа 

честі» (1996–1998), «Таланти Свалявщини» (1997), «Гомін Карпат» (1997), 

«Единство-плюс» (1994–1998), «Корзо» (1997–1999), «Авторинок» (1997), 

«Rock-солянка» (1997–1999 ) «Ранок» (1998). Протягом кількох років (1999–

2001) не виходить одна з найстаріших газет минулого століття – 

«Закарпатська правда». Натомість лавиноподібно реєструються нові 

періодичні видання: «Айно» (1998), «Вечірній Севлюш» (1998), «Будні 
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юриста» (1998), «Вісті тижня» (1998), «Соціал-демократ» (1998), «Вісник 

газовика» (1999), «Імпульс» (1999), «Служба 01» (1999), «Карпатська 

Україна» (1999), «Медична орбіта» (1999), «Мукачево» (1999), «Ужгород» 

(1999),  «Чорна гора» (1999), «Берегово» (2000), «Європа-центр» (2000), 

«ЭХО» (2000), «ЕХО Карпат» (2000), «Комерсант» (2000), «Чізай» (2000), 

«Слово» (2000), «Демократичний союз» (2001), «Поступ» (2001), «Студень – 

Студентський тиждень» (2001),  «Нова свобода» (2001), «Просвіта» (2001), 

«Синій Вир» (2001), «Репортер» (2001),  «Трибуна» (2002), «Вечірній 

Ужгород» (2003), «Слово вчителя» (2003), «Шефу на стіл» (2003), «СПОРТ 

тайм» (2004), «Тиждень Закарпаття» (2005), «Едельвейс Закарпаття» (2009), 

«Журналіст Закарпаття» (2012), «Унґвар» (2013), «Наше місто» (2015)  тощо. 

Зазначимо, що величезна кількість  регіональних періодичних видань 

так і не стала якісною, що було пов’язано як із браком кваліфікованих 

журналістських кадрів, так і з елементарною неграмотністю працівників 

деяких часописів. Тенденцію росту числа видань спостерігаємо аж до 

середини 2000-х років. Однак це суттєво не впливає на загальний наклад 

періодичної друкованої продукції краю, бо, як правило, зникають з 

інформаційного простору ті газети, які були відкриті під спеціальну 

кампанію, як-то виборчу, або ті, що не знайшли свого читача. Тираж багатьох 

друкованих ЗМІ Закарпаття, яким вдалося утриматися в інформаційній ніші, 

відчутно знизився. Деякі газети видаються за кошти політичних партій (хоч і 

не є їхніми органами), приватних фірм та підприємців, банків тощо. 

Станом на листопад 2005 року в Управлінні у справах преси та 

інформації Закарпатської облдержадміністрації уже зареєстровано і 

перереєстровано 227 періодичних видань (порівн. у 2000 р. – майже 300). За 

нашими підрахунками, з середини 2000-х рр. з різною періодичністю та 

перервами в області виходили 126–130 видань, регулярно друкуються 65 

(загальний тираж складає майже 325 200 прим.). Серед них 

українськомовних – 56 (загальний наклад – орієнтовно 278 700 прим.), 

угорськомовних, зокрема й дубляж, – 9 (загальний наклад – понад 36 500 
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прим.), російськомовних –  2 (наклад – 3000 прим.), російсько-українських – 

1 (наклад 1500 прим.), словацькомовних – 2 (наклад – 1500 прим.), ромсько-

українсько-угорськомовних – 3 (наклад – 2 500 прим.), румунськомовних – 2 

(наклад – 1500 прим.).  На цей час з інформаційного поля Закарпаття зникла  

німецькомовна преса, хоч із 1992 до 1995 рр.  нерегулярно виходила 

накаладом 500 прим. німецькомовна газета «Wiedergeburt» («Відродження»), 

яку видавало «Закарпатське обласне громадсько-політичне та культурно-

просвітницьке товариство німців Закарпаття з однойменною назвою  

«Відродження». 

Критикуючи сучасні закарпатські часописи за їхню недосконалість, 

іноді беззубість, мусимо визнати, що більшість із них є лідерами в 

толерантній репрезентації державницької національної ідеї та етнокультури в 

інформаційному просторі не лише краю, але й держави загалом. На сторінках 

сучасних українськомовних видань Закарпаття спостерігаємо активне 

пропагування українських державотворчих ідей, звернення до проблем 

збереження національно-культурних традицій неукраїнських етносів у краї, 

питань національної ідентифікації та міжкультурної комунікації. 

 Проголошення Незалежності України стало також своєрідним 

поштовхом і до національно-мовного урізноманітнення інформаційної 

палітри краю: з’явилося чимало часописів мовами тих народів, які компактно 

проживають на Закарпатті. Значну кількість друкованих ЗМІ для 

національних меншин видають культурно-освітні товариства, благодійні 

фонди та окремі громадяни: «Kárpátalja» (засновник – ТОВ «Kárpátalja» – 

«Закарпаття»), «Bereg-info» (засновник-редактор – Степан Сабослай), 

«Nyomkereső» («Слідопит», журнал, заснований Закарпатською асоціацією 

угорських скаутів), «Hotármenti szociáldemokrata» («Прикордонний соціал-

демократ», заснований Закарпатським бюро обласного комітету СДПУ (о)), 

«Dôvera» («Довіра», журнал словацьких жінок України, засновник та 

видавець – Закарпатське культурно-просвітнє товариство словацьких жінок 

«Довіра»), «Романі Яг» («Ромська ватра», газета, заснована ромським 
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культурно-освітнім товариством «Романі Яг») та інші. За допомогою цих 

часописів формується та підтримується національна самосвідомість етнічних 

меншин. З огляду на вищесказане можемо стверджувати, що у період 

відродження на Закарпатті відбулася трансформація самої структури ЗМІ. 

Поняття національного ідеалу в цьому регіоні, який перебував менше під 

радянською владою, ніж інші території України, не так нівелювалося, хоч 

край і перебував під важким національним тиском інших держав. Соціально-

культурні інтерконтакти Закарпаття протягом багатьох століть і сьогодні 

накладають специфічний відбиток на національно-інформаційну політику в 

краї. Проблеми ж культурно-інформаційного становлення національних 

видань майже спільні – це переважно брак професійних кадрів: журналістів, 

верстальників, коректорів, перекладачів. 

Своєрідна екзотика й водночас дестабілізаційний фактор у мас-

медійному обширові Закарпаття – неорусинство. Політична вимога 

нинішнього русинства – повна автономія Закарпаття – не є новою. Щоправда, 

і в самому русинстві як течії немає одностайності: сьогодні існують 

щонайменше три русинські організації під виглядом культурно-освітніх 

товариств, які не можуть узгодити свої вимоги та дії. 

 Серед сучасних закарпатських ЗМІ на русинських позиціях стоять 

«Русинська газета» (Хустське товариство русинів, редактор Ю.  Думнич, 

зареєстрована 8 грудня 1994 р., наклад – 500 прим.), «Подкарпатська Русь» 

(зареєстрована 10 квітня 1997 р., наклад – 1000 прим.), «Русинська бесіда» 

(редактор І. Петровцій, зареєстрована 22 травня 1997 р.). Періодичність цих 

газет нерегулярна.  

Російськомовна газета «Единство», а згодом «Единство-плюс», яка  

сьогодні уже не друкується,  після проголошення Україною незалежності 

досить активно підтримала рух русинства на Закарпатті та їхню ідею щодо 

створення автономії. На її шпальтах активно та регулярно друкувалися 

найрізноманітніші резолюції про те, що треба «немедленно рассмотреть 

вопрос о возрождении исторического статуса – Подкарпатской республики» 
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(Единство. – 1991. – 7 сент.). Чи не найактивніша полеміка з русинством 

розгорнулася на сторінках газет «Карпатська Україна» (1992. – 6 лют., 15 

трав., 12 черв.) та «Срібна Земля», зокрема в гострих публікаціях журналіста 

В. Ільницького «Паскудна вдача гризунів» (Сріб. Земля. – 1993. – 16 лют.), 

«Я тебе породила, я тебе можливо, і…», – пригрозила обласна влада 

«Обществу русинув» (Сріб. Земля. – 1993. – 1 черв.). До цієї полеміки 

долучилися й українські та словацькі вчені й письменники [ 21; 23; 25; 90; 

129; 142; 249], серед яких член-кореспондент НАН України О. Мишанич 

[224; 225; 226], закордонний член-кореспондент НАН України, професор зі 

Словаччини М. Мушинка [ 231]. 

 Підтримку неорусинства спостерігаємо сьогодні на сторінках 

релігійного видання «Християнська родина» (орган Закарпатського 

православного товариства ім. Кирила і Мефодія, редактор о. Дмитрій Сидор, 

наклад від 4 000 до 8 000 прим.). Газета виходить двічі на місяць ніби 

українською мовою (згідно реєстраційного листа) та  щиро роздаровується 

мирянам, які приходять до Ужгородського Хрестовоздвиженського 

православного собору. Якщо пильно проаналізувати матеріали цього 

видання, то побачимо, що за своєю суттю воно не стільки релігійне, скільки 

політичне. До прикладу, в «Християнській родині» від 18 червня 1999 року 

знаходимо й матеріал «Олексій Кабалюк – непохитний захисник 

закарпатського православ’я», і одночасно публікації: «Мы, русины, 

сохраняєме святый церковнослов’янськый язык», «На Україні експерти 

ЄКРН виявили маціцько расизму и піціцько нетерпимості», «Вун быв 

Русином з великої буквы» (Християн. родина. – 1999. – 18 черв.) тощо. Як 

бачимо, матеріали, надруковані в цій газеті, далекі від власне релігійних. 

Незважаючи на те, що наклади згаданих видань не дуже великі, важко 

уявити, щоб ідеї роз’єднаності, які в кінцевому рахунку прямо чи дотично 

пропагуються й усе-таки доходять до читача із сторінок цих часописів, могли 

принести користь нашим краянам. 
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За тиражністю, вказаною у самих виданнях, та згідно із відомостями 

Управління у справах преси та інформації Закарпатської обласної державної 

адміністрації, рейтинг закарпатської періодики такий: «Новини Закарпаття» 

(від 4 590 до 43 477 прим.), «РІО (Реклама Інформація Оголошення)» (наклад 

– 20 000 прим.), «Старий замок» (19 200 прим.), «ФЕСТ» (10 110 прим.), 

«Трибуна» (7 500 прим.), «Срібна Земля» (7 000 прим.), «Європа-Центр» (від 

5 000 до 8 000 прим.). Донедавна серед лідерів можна було виокремити й 

газету «Ужгород», яка поширювалась у межах області на 16 стор. з накладом 

близько 5000 прим. Із 2001 року часопис реалізовується здебільшого у межах 

обласного центру та Ужгородського району. Відстежувати процес реалізації, 

поширення та списування нереалізованого накладу газет ми не ставили собі 

за мету, скориставшись офіційною статистикою. 

Зміна типології закарпатської періодики засвідчує зміну пріоритетів 

суспільства,  адже  ні культура, ні сам соціум ніколи не бувають статичними, 

нове покоління створює нові орієнтири та нові умови в інформаційному 

просторі. Новітній період друкованих закарпатських ЗМІ характеризується і 

тим, що в області зникають щоденні газети. За періодичністю місцеву пресу 

можна поділити на таку, що виходить тричі на тиждень («Новини 

Закарпаття», «РІО», «Kárpáti Igaz Szó»), двічі («Трибуна», «Старий замок», 

«Дружба», «Вісті Ужгородщини», «Новини Виноградівщини», «Панорама»), 

тижневики («Срібна земля», «Фест», «Слово», «Неділя», «Відомості міліції», 

«Чорна гора», «Берегово»), двотижневики («Синій вир», «Медична орбіта», 

«Романі Яг», «Apşa»), місячники («Погляд», «Служба 01», «Ром Сом», 

«Бóбіто», «Подкарпатскі слóвак»).  

Від проголошення незалежності на Закарпатті у різні роки, за нашими 

підрахунками, виходило 11 журналів: «Благовісник» (релігійно-

просвітницький місячник Ужгородсько-Мукачівської греко-католицької 

єпархії, заснований як газета (1991), виходить дотепер, з 2006 р. має інтернет-

версію [106]), «Карпатський край» (історико-краєзнавчий щоквартальник 

(1993), з 2000-х рр. друкується спорадично), «Тиса» (1993–1999, літературно-
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мистецький щоквартальник), «Екзиль» (1994–2008, науково-мистецький 

часопис закарпатського видавництва «Ґражда», 2015 р. поновив вихід [див.: 

92; 119]), «Nyomkereső» («Ньомкерешив» – «Слідопит», щоквартальник 

Закарпатської асоціації угорських скаутів (1995), з 2000-х рр. виходить 

нерегулярно), «Віночок» (1998–2000, щомісячник для дітей), «Айно» (1999–

2000, громадсько-політичне видання з нерегулярною періодичністю), «Наш 

рідний край» (1999 –2001, краєзнавчий щомісячник для молоді і всіх, хто 

хоче глибше пізнати народне й професійне мистецтво Закарпаття), «Dôvera» 

(«Довіра», 2000–2002, громадсько-політичний щоквартальник словацьких 

жінок Закарпаття), «Шефу на стіл» (2003, повноколірний інформаційно-

аналітичний щомісячник, який за рік зник з медійного поля краю), «Élet-jel» 

(«Серцебиття», 2008, науково-просвітницький угорськомовний місячник, 

друкується регулярно), «Журналіст Закарпаття» (2012 [77], щомісячник 

закарпатського осередку Спілки журналістів України, випускається 

регулярно).  

З огляду на засновника  закарпатські друковані ЗМІ, які відносно 

регулярно виходять, можна поділити на такі групи: 1) видання, засновниками 

яких є державні органи влади, установи, організації («Новини Закарпаття», 

«Кárpáti Іgаz Szó», «Молодь Закарпаття–реформа», «Закарпатський 

калейдоскоп», «Відомості міліції», «Голос воїна», «Вісті Ужгородщини», 

«Верховина», «Новини Виноградівщини» та ін., всього 26 видань);                         

2) періодика, засновниками  якої є політичні партії, громадські організації та 

творчі спілки («Соціал-демократ», «Карпатський голос» (Закарпатська 

крайова організація НРУ), «Карпатська правда», «Комуніст Ужгородщини» 

(обком та райком компартії), «Дзвін» (Українська республіканська партія), 

«Едельвейс Закарпаття» (газета Закарпатського осередку Спілки 

письменників України), всього 20 видань); 3) видання, засновниками яких є 

релігійні об’єднання («Благовісник», «Християнська родина», «Православна 

Іршавщина» та ін., всього 12 видань);  4) часописи, засновниками яких є 

редакції газет («Карпатська Україна», «Закарпатська правда», всього 7 
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видань); 5) видання, засновниками яких є комерційні структури («РІО», 

«Ратуша», «Орбіта-Логос», «Старий Замок» та ін., всього 35 видань);                      

6) видання, засновниками яких є приватні особи («Чорна гора», «Краянка», 

«Карпатська панорама» та ін., всього  18 видань).  

Що стосується аудиторії, то сучасна закарпатська періодика  

спрямована як на масового, так і на спеціалізованого читача. Відповідно 

серед масової знаходимо найбільшу кількість громадсько-політичних 

(«Карпатський об’єктив», «Неділя», «РІО», «Трибуна», «Фест» та ін.), 

культурно-просвітницьких («Екзиль», «Зелені Карпати», «Карпатський 

край», «Краянка», «Наш рідний край», «Тиса», «Таланти Свалявщини») та 

інформаційно-довідкових видань («Закарпатський калейдоскоп», «Афіша 

Закарпаття», «Комерсант», «Тячівський інформкур’єр», «ТУР-інформ», 

«Закарпатські оголошення»» та ін.). Значно менше соціальних видань 

(«Діалог різноманітностей», «Зайнятість населення», «Медична орбіта», 

«Служба 01»)  і зовсім невелика кількість періодики для дозвілля 

(«Газдинька», «Rock-солянка», «Ерос», «Спорт тайм», «Спортивне 

Закарпаття»). Серед спеціалізованих друкованих ЗМІ вирізняються ті, що 

спрямовані на професійну аудиторію («Будні юриста», «Вісник газовика», 

«Податкові новини», «Митний вісник», «Журналіст Закарпаття») та на 

релігійні громади, відповідно до світоглядної позиції читача («Православна 

Іршавщина», «Християнська родина» (газети для православних 

Московського патріархату), «Благовісник» (журнал місцевої греко-

католицької єпархії), «Путь к истине» (для об’єднання християн Суботнього 

дня), «Сходи» (для християн євангельської церкви живого Бога), «Дорога 

життя» (для християн-євангелістів), «Християнин Карпат» (для християн-

баптистів), «Új hojtás» – «Новий пагін» (для християн римо-католицької 

церкви) тощо). 

Таким чином, закарпатська преса від часу проголошення незалежності 

відіграла посильну роль у процесі зародження громадянського суспільства. 

Однак,   «говорячи про ЗМІ у контексті громадянського суспільства, усі 
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чомусь ведуть мову лише про необхідність створення громадського 

мовлення. Але роль мас-медіа у становленні громадянського суспільства не 

вичерпується лише цим. Вона передбачає дуже широкий спектр дій, 

починаючи від підняття правової та політичної культури населення, 

завершуючи усвідомленням самими журналістами цієї ролі» [149].                          

У контексті розбудови громадянського суспільства важливим для ЗМІ є 

зародження нових справжніх політичних партій, а не олігархічних кланів, 

створення громадських організацій, повернення  суспільству  об’єктивної 

інформації про національну історію та народні витоки, змагання мас-медіа за 

національно-культурні та інші права кожного громадянина, зокрема й 

національних меншин, підтримка розвитку підприємницьких ініціатив у 

суспільстві, спонукання кожного члена суспільства брати на себе обов’язки 

та відповідальність за стан справ. Усе це є паростками громадянського 

суспільства, яке починає будуватися і на Закарпатті, незважаючи на те, що 

державні органи в інформаційній ніші радше виконують функцію жорсткого 

адміністратора, ніж гнучкого регулятора. Періодика поліетнічного регіону, 

де формування громадянського суспільства відбувається на тлі відродження 

не лише українства, а й традицій національних меншин, мусить враховувати 

цей фактор, особливо в умовах інформаційної глобалізації, про що йтиметься 

в наступних частинах роботи.   

 

2.4.2. Закарпатська преса в умовах інформаційної глобалізації 

 

Останнім часом світова наукова спільнота все частіше звертається до 

проблем, пов’язаних із створенням сучасного глобалізованого 

інформаційного простору й утвердженням нових технологій, які 

характеризуються тим, що стрімко зростає обсяг інформаційних потоків, 

котрі людство не встигає одночасно не лише обробити, але й спожити. «Така 

ситуація кардинально змінює характер конкуренції держав на світовій арені» 

[128, с. 67], однак дехто вважає, що глобалізація, прискорене зростання 
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транснаціональних компаній загрожує національним державам не лише 

інформаційно, а й новітньою формою мобільного економічно-духовного 

імперіалізму, який дедалі впевненіше захоплює ринки збуту, через ЗМІ і 

культуру нав’язує свої правила гри, цінності та світогляд [див. дет.: 159,                 

с. 92]. 

В умовах інформаційної глобалізації, яка неминуче веде до 

взаємопроникнення та  часткового уподібнення культур, важливим й 

одночасно суперечливим питанням у процесі побудови відкритого 

громадянського суспільства постає симбіоз етносів, коли поруч із 

державотворчим народом, живуть інші етнонаціональні спільноти, що 

кількісно складають меншість. Тому важливо створити такі умови, у тому 

числі інформаційного забезпечення рідною мовою, за яких статус цих 

національних меншин дає змогу їм максимально включатися у сам процес 

побудови громадянського суспільства та  позитивно ідентифікувати себе з 

територією проживання. Експерти стверджують, що саме мирне 

співіснування різних національних меншин спричинює успішний розвиток 

держави, є джерелом політичної та соціальної стабільності. Інформаційно 

відкрите суспільство дає можливість як державотворчій нації, так і 

національним меншинам забезпечити свій культурний розвій, змогу 

отримати відповідний статус у суспільстві, вільний доступ до інформації та 

органів політичної влади. Світова практика вказує на те, що діяльність 

національних меншин не обмежується лише проблемами культури і мови. 

Рано чи пізно цей процес переходить в інформаційно-політичну площину, і 

тому національні меншини слід розглядати і як важливий політичний фактор.  

Проблеми закарпатських ЗМІ в Україні, зокрема й преси національних 

меншин,  в контексті інформаційної глобалізації варто вивчати крізь призму 

того, що утворення незалежної Української держави змінило соціальну 

свідомість колишньої республіки Радянського Союзу «з етнічно-

периферійної на національно-європейську» [72, с. 302]. Упродовж усіх років 

незалежності соціально-комунікаційній ідентифікації вітчизняного медійного 
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простору  заважало перебування в інформаційній залежності від системи 

«інформаційна свідомість Росії». Для регіонального закарпатського 

інформаційного континууму ще одним і ближчим еталоном  виступали медіа 

сусідніх європейських держав, які  через свої ЗМІ часто толерантно виявляли 

більше інтересу до своєї діаспори, ніж загальноукраїнські мас-медіа.  

В умовах інформаційної глобалізації перед мультикультурними 

регіонами України постає низка важливих проблем. З одного боку, перед 

інформаційною свідомістю України через її багатовікову залежність від 

інших етнічно-інформаційних центрів і політику «допінгування 

інформаційними модулями інших етносистем стоїть проблема не лише 

якісної ідентифікації інформаційної свідомості, а й формування власних 

модуль-особистостей, які могли б конкурувати в ЗМІ у «виготовленні» 

національної свідомісної інтелект-продукції» [72, с. 302]. З іншого боку, 

виходячи з найважливішого питання – які умови мусять виконуватися, аби 

національні меншини визнали державу проживання за свою, при цьому не 

втрачаючи власної етнічно-культурної автохтонності, більшість дослідників 

дають очевидну відповідь – слід віддати перевагу умові рівноправ’я, і всі 

проблеми будуть вирішені. Усунення бар’єрів, зокрема, надання можливості 

спільної участі у функціях влади на різних, не лише на місцевих рівнях, 

зміцнення співпраці з державами, які є рідними для національних спільнот, 

сприяє творенню громадянського суспільства.  

Інформаційно-глобалізаційні процеси, що дають змогу 

етнонаціональним спільнотам безперешкодно отримувати інформацію 

рідною мовою, зокрема з етнічної батьківщини, значною мірою утруднюють 

інтегрування національних меншин у громадське життя країни. В Україні цей 

процес відбувається динамічно, але спорадично та безсистемно, політики до 

цієї проблеми звертаються переважно в період передвиборчих кампаній з 

маніпулятивною метою, розглядаючи нацменшину як компактний електорат.  

 У нашій державі інформаційне споживання вже сьогодні 

характеризується очевидним розшаруванням аудиторії на тих, хто має 
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матеріальні можливості користуватися Інтернетом, і тих, хто не може цього 

собі дозволити. Специфіка впливу інформаційних глобалізаційних процесів 

на місцеву пресу в різних регіонах України, безумовно, неоднакова. 

Тотожним є хіба те, що всі українські видання, які мають на меті заробити 

гроші самостійно, стикаються сьогодні з однією великою проблемою: «у нас 

відсутня культура споживання інформації, нема культури спілкування між 

людьми… Чим більш розвинуте суспільство – тим більш значуща роль 

комунікацій»  [230, с. 20]. 

 Питання глобального інформаційного контексту, в якому 

розвиватиметься Україна, широко дискутуються в колі науковців та 

політиків. Це справді має велике значення саме в загальнонаціональному 

масштабі. З одного боку, глобалізація – це загальноцивілізаційний процес, 

який справляє величезний вплив на політичні, економічні й інші сфери 

людського буття. З іншого – процес «глобалізації розвивається сьогодні 

асиметрично і може призвести до непередбачуваних, а часом і протилежних, 

прогнозованих наслідків. Існує низка міжнародних структур, котрі 

займаються глобальними проблемами сучасності» [82, с. 96].  

Вітчизняні фахівці, аналізуючи закордонний досвід у сфері 

інформаційної глобалізації, визнають, що нині головними, пріоритетними 

напрямками інформаційної доби є: «конвергенція комунікаційних площин, 

створення глобальної інфраструктури, забезпечення права і технічного 

доступу до інформації всього населення, дотримання свободи слова, захист 

національної культурної спадщини та інтересів національних меншин, 

охорона приватної та інтелектуальної власності, боротьба з 

високотехнологічними злочинами та монополізмом»  [253, с. 38]. 

 У регіональних ЗМІ усе частіше використовується інформація з мережі 

Інтернет, і не тільки ті повідомлення, які стосуються подій далекого 

зарубіжжя, а й того, що відбувається в столиці та регіонах. Кореспонденти й 

дописувачі уже звично послуговуються електронною поштою (e-mail), яка 

швидше передає інформацію, ніж традиційна пошта, та дешевша за 
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телефонний зв’язок. Через електронну пошту провадяться інтерв’ю. Для 

преси уточнюються цитати до матеріалів, що певною мірою компенсує 

спонтанність відповідей, яке зазвичай дає журналістові «живе» інтерв’ю. 

Електронна пошта в пресі так само широко використовується, щоб отримати 

експертну оцінку фахівців [272, с.10;  346].  

 Спостерігаючи за входженням сучасних закарпатських періодичних 

видань в епоху інформаційної глобалізації, бачимо тут кілька парадоксів.                

З одного боку, цей процес розпочався дуже інтенсивно і став відчутно 

змінювати обличчя закарпатських газет, їхню інформаційну насиченість.                

З іншого, – у більшості часописів ми не можемо виявити більш-менш чіткої 

концепції чи системи використання інформації з мережі Інтернет. Наступний 

парадокс полягає в тому, що не лише у глибокій закарпатській провінції, але 

й  у багатьох редакціях районних газет журналісти досі не мають можливості 

вільно користуватися мережею та електронною поштою. Крім того, редакції 

райгазет донедавна не могли собі дозволити «навіть подумати про будь-яку 

альтернативу пропагандистському обслуговуванню держчиновництва, яке 

здійснює… газета. Бо в руках… влади знаходяться всі важелі впливу на 

діяльність газети: фінансові – через дотації, силові – через перевірки 

податковою інспекцією та розгляд не на користь редакційного колективу 

позовів до газети у суді, кадрові – через можливість замінити керівний склад 

редакції» [230, с. 36–37]. Парадоксальність цієї проблеми ще й у тім, що  

подеколи редактори районних газет і не потребують інформації з Інтернету 

на сучасному етапі. З одного боку, це зумовлено обмеженістю ареалу 

поширення районних ЗМІ, де споживача інформації у першу чергу цікавить 

те, що йому знайоме, і малотиражністю. З іншого, – фінансові труднощі не 

дають змоги журналістам районок не лише підключитися до Інтернету та 

користуватися сукупністю його інформаційних серверів, але й отримати 

елементарні знання щодо типів систем пошуку та методів пошуку в мережі.  

В умовах інформаційної глобалізації, пріоритету цифрового 

телебачення перед газетами, особливо регіональними, стоїть завдання 
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максимально зберегти читацьку аудиторію через вивчення смаків, уподобань 

та підримки перманентного інтересу до своїх матеріалів, при цьому розумно 

використовуючи інформацію із глобальної мережі. Орієнтовно з шести 

десятків періодичних видань, які друкуються на Закарпатті, міськрайгазети, 

які утримуються з державного бюджету, становлять 21% (14 видань міських 

та райдержадміністрацій і районних рад). Більшість із них дуже слабо 

використовують інформацію з мережі Інтернет. Винятком є хіба що 

ужгородська міська газета «Ужгород», міжрайонна газета «Старий замок», 

«Старий замок-Паланок», берегівська угорськомовна газета «Kárpátalja» 

(«Закарпаття»). Останні три, щоправда, не мають стабільного державного 

фінансування. Зовсім інакшою є картина в обласному центрі. Майже всі 

обласні газети активно друкують інформацію з мережі Інтернет, часто не 

покликуючись на першоджерело.  

Аналізуючи інформацію, яку використовують закарпатські періодичні 

ЗМІ з глобальної мережі з кінця 90-х і до 2000-х рр., бачимо певну 

однотипність щодо її тематики. Політичні новини з Інтернету найчастіше 

друкують такі закарпатські періодичні видання, як «Срібна Земля», «Фест», 

«РІО», «Старий замок», «ЕХО Карпат», частково «Новини Закарпаття», 

«Європа-центр», «Молодь Закарпаття–реформи». Усі згадані газети вже з 

середини 1990-х рр. активно користуються електронною поштою, а «РІО» 

«Трибуна», «Репортер», «Соціал-демократ» та «Kárpát info» мають свої web-

сторінки.  

Здебільшого газети Закарпаття використовують із глобальної мережі 

інформацію розважального характеру, різноманітні астрологічні прогнози, 

зведення синоптиків тощо. Подібним матеріалом тією чи іншою мірою 

послуговуються, за нашими спостереженнями, усі обласні видання. Нерідко в 

номері часопису серед розважальної інформації, яка «запозичена» 

закарпатськими періодичними виданнями з Інтернету, переважають 

спортивні новини, гороскопи, анекдоти та еротичні розповіді. Зокрема, 

упродовж 1999–2002 рр. таку тенденцію спостерігаємо на сторінках «РІО», 
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«Вістей тижня», «Європи-центр», «Трибуни» та молодіжної газети «Молодь 

Закарпаття-реформи», яка кілька років тому майже зникла з інформаційного 

простору краю. Останній часопис, на нашу думку, не має чіткої 

інформаційної концепції, проте відводить цілу сторінку для так званих 

«хайок молоді» (форма вітання – Ю.Б.). Здавалося б, що у цьому  немає 

нічого поганого, адже газета адаптує і готує молоду людину до  

інтерактивного спілкування, подібно до того, як це робиться за кордоном 

через мережу Інтернет. Проте орієнтувалося видання на найнижчий рівень 

спілкування, як це можемо спостерігати на деяких еротичних сайтах. На 

нашу думку, із поля зору газети випадає те, що «сучасна журналістика – це 

насамперед новини… І її наріжний камінь – оперативність. Цьому сприяє 

сучасна техніка і технологія… Це має не тільки суто професійне, а глобальне 

політичне стратегічне значення» [146, с. 12]. Навіть у контексті 

інформаційної глобалізації, коли цивілізований світ, за канадським 

дослідником Маршалом Маклюеном, став «великим селом», і подія, що 

трапилася в одному його кінці, швидко стає відомою в іншому [209; 210], що 

інформація буває цікавою, але патогенною [272], першочерговою, 

стратегічно важливою і другорядною [101]. Сьогодні фахівці усе більше 

говорять про те, що в наших мас-медіа друкується значна частина інформації, 

яка є шкідливою для певних категорій населення [див.: 6, 22;  242]. 

 Для молодіжної преси  в контексті інформаційної глобалізації 

окремою проблемою постає виховання читача: не в розумінні ідеологічного 

зашорювання, а виховання читацького смаку, культури споживання 

інформаційного продукту, культури соціальної поведінки, етичних та 

естетичних норм.  Своєрідне зомбування «хайками», що репрезентувалося  в 

той час як  модерне інформаційне комунікування молоді в умовах 

глобалізації, призвело до того, що газета «Молодь Закарпаття-реформи» 

втратила значну частину серйозної читацької аудиторії, особливо серед 

студентства. До прикладу, в одному з  номерів цього часопису (23 груд.                

2000 р.) спостерігаємо відсутність будь-якого смаку в оформленні першої 
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сторінки: під колажем, де зображено народження Ісуса Христа, розміщено 

«хайку номера», так звані «хіт-події», крайовини. З анонсу на цій сторінці 

читач навряд чи  може з’ясувати,  що ж друкується на наступних сторінках: 

«…далі в номері стор. 2, 3; стор. 4 –   телебачення…; стор. 5 – і також ТБ; 

стор. 6 – Хайки; стор. 14 – немає». «Крайовини» видання подає нібито 

розмовною мовою, порушуючи діалектні фонетичні норми та змішуючи 

офіційну інформацію з дивацькими вульгарними жартами: «У понеділок 

(18.12.) – приїхав Президент. Ушитку дорогу перекрили міліцішти. У віторок 

(19.12.) прийшов Мікулаш. Приніс чоколаду і ще много чоколад. Середа 

(20.12.) – началися екзамени і заліки. Майже скоро прийдуть перездачі… 

П’ятниця (22.12.) – била довга нуч ай куртий динь. Началася зима». 

Сьогодні, коли ми відзначаємо, що у  значної кількості закарпатської 

молоді відсутня культура як усного, так і письмового спілкування, то однією 

з причин цього можемо означити те, що періодика за якийсь десяток років 

практично втратила декілька важливих функцій – просвітницьку, виховну, 

естетичну, а часом і етичну. На сторінках усе тієї ж «Молоді Закарпаття-

реформи» (30 груд., 2000 р.) читаємо малограмотні й вульгарні оголошення: 

«Привіт усім чувакам, які хочуть познайомитися з кльовою дівчиною. Мене 

звати Мар’яна, мені 14 років, я професіонально співаю…; я хочу, щоб 

подруга (не знаю чия, 100% не моя)  не лізла в чужі справи… на рахунок 

македонського я вже все сказала. І твоїх порад мені не треба!!! Дурниці 

пишеш ти. Ксюта» (правопис та орфографію збережено авторську). 

Аналізуючи закарпатську періодику часу незалежності, можемо 

констатувати, що більшість громадсько-політичних газет і зараз дуже слабко 

використовують з мережі Інтернет  матеріали просвітницького та навчально-

освітнього характеру.  

В сучасному інформаційному просторі Закарпаття так і залишилася 

пустою ніша, у якій колись перебувало молодіжне періодичне видання. Тому 

наш регіон випадає з тієї стрункої системи, про яку говорить проф.                         

Г. Почепцов, ставлячи завдання для різних рівнів функціонування 
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інформаційного простору: «Для індивіда – мова має йти про максимально 

відкритий доступ до джерел інформації, до знань у широкому розумінні 

цього слова. Для суспільства – мова має йти про можливості для кожної з 

політичної чи будь-якої іншої сили (наприклад суспільної групи) мати 

можливість висловити свою точку зору. Для держави – залишається 

забезпечення функціонування всієї інформаційної інфраструктури, захист її 

від інформаційних атак» [273]. «Перетікання» закарпатської молодіжної 

читацької аудиторії в спільноту інтернет-публіки в межах регіону не 

виправила ситуацію на краще, оскільки в області не існує молодіжного 

інтернет-ресурсу. 

 Лідерами у використанні політичних новинок з Інтернету серед 

закарпатських видань є «Європа-центр», «РІО», «Трибуна» та «Фест». Для 

останнього часопису характерне творче осмислення матеріалу з глобальної 

мережі, спроба спроектувати його на місцеві проблеми або дати своє 

трактування вже частково відомої читачам інформації. До прикладу, в газеті 

«Фест» на постійній сторінці «Маніфестація» під рубрикою «Політичний 

театр» журналіст-аналітик В. Пащенко, регулярно використовуючи значну 

частину інформації з Інтеренет, повідомлення телебачення та радіо, дає 

глибокі аналітичні огляди подій, що складаються у верхніх ешелонах 

української влади: «Фактично весь цей рік наша влада витратила на те, щоб 

перевернути вибудувану виборцями піраміду з ніг на голову» (Фест. – 2003. –  

26 груд. – 1 січ.), «Якщо ми не попіклуємося про свою репутацію, то за нас це 

зроблять інші…» (Фест. – 2005. – 17 – 23 берез.). Політичний аналіз на 

сторінках «Фесту» – явище традиційне. Останнім часом матеріали стали ще й 

яскраво критичними та відвертими. Намагаючись бути над політикою, газета 

так використовує матеріали з мережі, щоб довести свою об’єктивність та 

аналітичність, не заграючи з жодною новою владою. Натомість найбільш 

тиражне видання обласної ради та обласної адміністрації «Новини 

Закарпаття» традиційно «позичає» з Інтернету новини шоу-бізнесу та поради 
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господиням: «Солодке диво – сливи», «Таємна подруга Максима Галкіна» 

(2005. – 22 верес.). 

 Газети «Трибуна», «Європа-центр» виробили дещо іншу тактику 

використання інформації з мережі, ніж «Фест». Тут подають не тільки власні 

аналітичні матеріали політологічного та соціологічного характеру, а й досить 

часто передруковують статті з інтернет-сторінок газет «Грані», «Українська 

правда», «Товариш», «Дзеркало тижня». Однак популяризація актуальних 

матеріалів із  сайтів загальнонаціональних видань не стільки засвідчує 

бажання донести інформацію до широкого загалу, як підтверджує брак 

кваліфікованих журналістських кадрів.  

Процес інформаційної глобалізації та модернізації в Україні, як і в 

більшості пострадянських країн,  іде паралельно з такими негативними і 

національно шкідливими явищами, як скорочення українського 

книгодрукування, бібліотечних комплексів, національного кінематографа 

тощо. Ще на початку 2000-х рр. аналітики зауважили, що в Україні за період 

з «1985 р. по 1999 р. кількість найменувань виданих книг зменшилась більш 

ніж на 2000 одиниць, а їх тираж у сім разів. Кількість виданих книг, у 

розрахунку на одного жителя України, зменшилася за вказаний період у вісім 

разів (з 3,2 до 0,4 книги)» [3, с. 9]. Для порівняння: в Росії цей показник 

складає 3,2 книги, у Польщі – 9,5, у Німеччині – 12. Зменшується й видання 

підручників: «Якщо в 1989–1990 рр. щорічний тираж підручників становив 

40–46 млн., то в 1997–1999 рр. їх було видано не більше 28 млн. примірників. 

Система книготоргівлі в Україні практично зруйнована. За даними 

соціологічного опитування, проведеного УЦЕПД у грудні 2000 р. половина 

громадян України (49,8%) протягом року взагалі не купували книг                       

(за винятком підручників)» [3, с. 9].  

На Закарпатті ці цифри, особливо закупівлі книг та передплати газет 

для національних меншин, ще більш промовисті. У бібліотеках та архівах 

Закарпатської області не тільки майже не використовувалися новітні 

інформаційні технології, зокрема електронний пошук інформації у мережі 
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Інтернет, а навіть й не було можливості передплатити періодичні видання 

обласного та загальнодержавного рівня. Завдяки американській підтримці та 

зусиллям директора Закарпатської обласної наукової бібліотеки ім. Федора 

Потушняка В. Григаш, незначний прогрес спостерігаємо лише в Ужгороді. 

Проте навіть районні бібліотеки ледве животіють, а фонди відомчих та 

сільських книгозбірень майже повністю знищено. Сучасна «українська 

книжка дорога, її видається мало. Роками сільські бібліотеки не отримували 

жодної копійки на придбання літератури», не виділялися кошти на 

передплату періодики… 2005 р. Свалявська райдержадміністрація  виділила 

на придбання дитячої літератури аж 90 копійок на кожну бібліотеку» (Нов. 

Закарп. – 2005.–  9 квіт.) .  

 Нині, коли Україна практично увійшла в період, якому притаманні 

нові пріоритети, нова проблематика в інформаційній галузі, роль 

регіональної преси у формуванні відкритого громадянського суспільства 

надзвичайно велика. У той же час думки фахівців щодо цієї проблеми 

неоднозначні. Так, С. Квіт, стверджуючи, що не існує якогось  глобального 

абстрактного громадянського суспільства, що «ідеї європейської інтеграції 

можуть здійснюватися тільки в конкретних незалежних державах, нації яких 

змогли реалізувати у себе… права, щоб потім на основі спільних правил гри, 

створити об’єднану Європу», доходить висновку, що в Україні «відбулася 

комунікативна інтеграція всієї нації» (Телерадіокур’єр. –  2005. – № 1 (42),             

а  «громадянське суспільство тому і є громадянським, що воно не може 

існувати поза правовим полем» [107]. Воднораз президент Полтавського 

медіаклубу Л. Кучеренко дуже песимістично дивиться на побудову 

громадянського суспільства у віддалених регіонах і твердить, що «немає 

жодних ілюзій…, що у регіональних ЗМІ ніяких змін, практично, не 

відбулося» (Телерадіокур’єр. –  2005. –   № 1 (42). 

Спроба українського суспільства після  трьох революцій (гранітної, 

помаранчевої та гідності) трансформуватися від ідеологічної системи 

зашореності та одностайного погляду на життя у країні й світі до 
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демократизму й мас-медійного плюралізму, прагнення побудувати відкрите 

інформаційне суспільство активізували національну самосвідомість не лише 

українців, а й представників національних меншин, викликали жвавий 

інтерес до проблем «нового» відродження Української держави у світі.  

Наміри України інтегруватися, зокрема інформаційно, в Європу з її 

демократичними атрибутами вимагає й вельми толерантного ставлення до 

проблем національних меншин. Значну роль у формуванні сприятливої 

етнополітичної ситуації відіграє періодика. Саме через друковані медіа, як 

одне з найактивніших і найвпливовіших джерел людської комунікації, 

репрезентується культурно-історична, соціально-економічна, політична та 

інші площини української реальності, пов’язані зі способами вирішення 

суспільних проблем у типових ситуаціях, суб’єктом яких є весь народ-

поліетнос, як органічна цілісність держави, а не лише його певна частина. 

Нинішня українська преса, як загальнодержавна, так і регіональна, 

аналізуючи буття етносу, усе частіше сприймає його «під кутом зору 

екзистенційності, розмаїття виявів, кожен з яких розглядається як 

самоцінність» [314, с. 13,  44].  

Аналіз  закарпатської періодики засвідчує, що на її сторінках в 

останній час активно дискутуються думки не лише про інформаційну 

глобалізацію, а й про політичну національну ідею як консолідуючий 

механізм суспільства, який об’єднав би людей різних національностей, що 

проживають на території нашої держави. Етнополітичні події кінця ХХ – 

початку ХХІ ст. у світі та в Україні («оксамитове розлучення» Чехії та 

Словаччини, кровопролитний розпад Югославії, війна у Чечні, Афганістані, 

Іраку, анексія АР Крим, війна на Донеччині та Луганщині) засвідчують, що 

питання розумного балансу в поліетнічному середовищі, особливо в умовах 

інформаційної глобалізації, є одним із найактуальніших питань сьогодення й 

для України. 

Таким чином, аналіз закарпатської періодики в умовах інформаційної 

глобалізації дозволяє відзначити, з одного боку, непослідовне та безсистемне 
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прикладне використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

можливостей, одноманітність у тематичному відборі інтернет-матеріалів,                

з іншого –  демонстрування більшістю закарпатських часописів етнічної 

толерантності, сприяння комунікації різних етносів краю, порушення питань 

взаємостосунків між державотворчим етносом і тими, які компактно 

проживають на території Закарпаття. Зауважимо, що, незважаючи на 

загальну позитивну інформаційну ситуацію на Закарпатті, існує й проблема 

використання «мови ворожнечі» стосовно представників окремих етносів 

[174], прагнення до регіоналізації та автономізації [326]. Однак, на нашу 

думку, за умови доброї державної регулятивної політики, однак без 

адміністративного тиску, друковані ЗМІ області зможуть відіграти 

пріоритетну роль у побудові громадянського суспільства, бо в період 

активних глобалізаційних процесів Україна зможе інтегруватися в Європу 

лише тоді, коли народ об’єднається довкола консолідуючої 

загальногромадянської ідеї побудови економічно міцної та інформаційно 

відкритої держави. 

 

2.4.3. Роль крайової періодики в процесі формування та 

збереження національної ідентичності 

 

 Сьогодні вплив ЗМІ  на кожного громадянина і суспільство загалом 

уже не піддається сумніву. Технологічні досягнення останніх десятиліть у 

галузі медіакомунікації, які спричинили кардинальні зміни в суспільній 

свідомості, змусили науковців активно досліджувати ці процеси. 

Незважаючи на те, що скептики прогнозують чи не зникнення друкованих 

медіа, саме вони сприяють формуванню аналітичного читацького мислення, 

суспільної активності, а найперше – етнічної ідентифікації  та громадянської 

позиції, асоціюючи себе з державою, де вони проживають. Особливо цей 

процес актуальний серед осіб старшого та середнього віку на території 

пострадянських держав. Навіть більше, населення, яке світоглядно 
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сформувалося в так званих соціалістичних умовах, звикло беззастережно 

вірити тому, що друкується в газетах, і цей стереотип навряд чи вдасться 

подолати у найближчій перспективі. 

Хоч в останній час значна кількість вітчизняних науковців вивчає 

вплив саме новітніх медіа на аудиторію, не слід ігнорувати, недооцінювати 

друковані ЗМІ, які теж мають колосальну вагу в українському 

інформаційному просторі і відіграють неабияку роль у формуванні 

інформаційної ідентичності та національної безпеки в суспільстві.  

Погоджуємося, що «певні ідеї, судження, концепції, тобто пропагандистська 

інформація, знаходять своє втілення у відповідних журналістських формах. 

Їх засвоює аудиторія, внаслідок чого ми досягаємо певного духовного ефекту 

у вигляді зміни чи посилення відповідних поглядів, думок, настроїв і 

психологічних установок, тобто готовності діяти відповідно до 

проповідуваних ідей. І як результат – відповідний «поведінський» ефект, 

тобто зміна поведінки конкретної людини чи групи людей. Отож, журналіст 

впливає на стан конкретних справ шляхом впливу на свідомість, на 

переконання аудиторії» [147, с. 19–20]. У цьому контексті видається 

слушною думка науковця В. Різуна про те, що «індивідуальна поведінка 

людини детермінована позиціями певних соціальних груп, масовою 

свідомістю та культурою. Плюралістична система ЗМК лише варіює цю 

детермінованість, а не відміняє її. Ця система замінює одну масу лише 

багатьма масами (масовими рухами і на її основі різними партіями, групами, 

організаціями), роздрібнює суспільство на різні соціальні групи, створюючи 

ілюзію повної індивідуальної свободи та індивідуального вибору людини. 

Але існування багатьох мас і є відносно демократичною основою життя 

суспільства та людини. Правда, й тут є певна критична межа цього процесу: 

чим більша суспільна роздрібненість – тим ближча деградація суспільства як 

єдиного організму» [283, с. 16]. 

Проте якщо вплив друкованих медіа на політичні, економічні процеси в 

суспільстві достатньо часто стають предметом наукових студій, то роль 
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комунікації й самих ЗМІ у формуванні етноідентичності громадян  і впливі 

на неї залишаються на периферії журналістикознавчих досліджень. Ця тема 

злободенна ще й з огляду на три важливі аспекти: 1) у новітніх медіа етнічна 

тематика дедалі більше набуває домінантного, однак часто 

неконструктивного характеру; 2) зацікавлення ЗМІ згаданою проблемою 

здебільшого спричинене не глибоким інтересом до специфіки культури 

народів, що проживають поруч, а виникненням локальних міжетнічних 

конфліктів або їх латентною стадією; 3) зростання впливу ЗМІ на суспільство 

в умовах глобалізації – з одного боку, та етнонаціональний ренесанс – з 

іншого,  ставить перед владою завдання вчасно й виважено реагувати на 

потреби суспільства в коригуванні інформаційної й  етнонаціональної 

політики держави та управлінні нею.  

Проблеми національної ідентичності в наукових колах України активно 

почали обговорюватися після проголошення незалежності. Останнім часом 

до цієї тематики звертаються авторитетні вітчизняні (Т. Воропай, А. 

Гальчинський, П. Гнатенко, О. Зернецька, М. Касьянов, М. Козловець,  Л. 

Нагорна, Ю. Римаренко, М. Степико, Г. Яворська та ін.) та закордонні  (Ф. 

Бенгофер, Д. Маккрон, П. Сімон, Е. Сміт, Б. Дар, І. Мурані, Д. Цепелі,  Я. 

Поур,  Р. Нікішер, М. Секелі, Я. Фаркаш, М. Сабо, С. Караганов, В. Лазарєв, 

М. Злобін та ін.) науковці. Серед українських дослідників питаннями впливу 

мас-медіа на формування національної ідентичності займаються В. Лизанчук, 

В. Кулик, Ю. Волощук, Л. Василик, С. Гнатюк,   Ю. Колісник та інші. 

 Однак погоджуємося, що «дослідники медійного творення 

національної ідентичності звертали увагу насамперед на утвердження 

чільного місця національної ідентичності в структурі ідентифікацій членів 

авдиторії та суспільства, здійснюване за допомогою тематичних пріоритетів 

медійного дискурсу й способів представлення нації та її членів. Проте 

водночас із таким утвердженням медіа активно впливають на, так би мовити, 

наповнення цієї ідентичності, тобто уявлення її носіїв про те, що саме 

означає членство в нації, чим вона є та чим не є. Одним з аспектів цього 
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наповнювання є асиметрія частоти та способу представлення інших 

країн/націй, яка пов’язує деякі з них зі своєю міцніше, ніж інші, вказуючи 

таким чином місце своєї країни в світі» [189, с. 209].  

 Серед багатьох авторитетних закордонних учених побутує думка, що 

друковані ЗМІ, порівняно з електронними медіа, здатні більше сприяти 

утвердженню національної ідентичності. Натомість  у зв’язку із зростанням 

ролі телебачення та Інтернету, нові й новітні «засоби масової інформації в 

останні роки часто характеризуються як сили, що працюють проти 

монолітних національних ідентичностей, на сегментацію особистостей, 

породжуючи менше національні, але більше космополітичні ідентичності» 

[див.: 194, с. 4]. З іншого боку, «інтелектуально-інформаційна диверсія, яка 

начебто демократично пропонується як альтернативність поглядів, насправді 

реанімує ортодоксальні ідеологеми російсько-радянської епохи, сповільнює 

процес суспільної консолідації, дещо драматизуючи етноідентифікаційний 

перебіг»  [246, с. 10]. 

 Як засвідчує практика, в Україні ЗМІ швидше відгукуються на 

проблеми загострення міжетнічних взаємин, ніж спеціальні органи державної 

влади з питань міжнаціональних відносин та прав національних меншин. 

Навіть гірше, чиновники не встигають вчасно реагувати на гострі 

етнополітичні ситуації, інформація про які уже оприлюднена в  

українськомовних медіа, не кажучи вже про реляції, що з’являються в 

етнічних ЗМІ нашої країни та в закордонних мас-медіа. 

 У державах, де існують навіть невеликі іноетнічні спільноти, важливе 

значення має не лише збереження національної, а й формування 

громадянської (державної) ідентичності як категорії суспільної 

відповідальності за країну, в якій проживає представник цього етносу. Однак 

в Україні ситуація з національною ідентичністю залишається складною і в 

титульної нації. Однією з головних причин цього є інформаційна колонізація. 

«Надзвичайно залежний  від стандартів і звичаїв медіасфери колишньої 

метрополії інформаційний простір України постійно відтворює питомі риси 
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культурно-політичної  Євразії  в українській повсякденності, руйнуючи 

процес «зцілення» національної ідентичності українців. Більшість ЗМІ 

України, насамперед телевізійні, виконують не націєтворчі, а націєруйнівні 

функції. Тож не лише формування єдиної національної ідентичності, але й 

нормальний розвиток України як суспільства і держави неможливий без 

виправлення ситуації» [105].  

  Особливо вагому роль у формуванні етнічної й громадянської 

ідентичності в мультинаціональному регіоні друковані медіа відіграють під 

час прийняття серйозних політичних рішень. А в  нинішніх умовах 

обставини складаються таким чином, що процес підтримки, а часто й 

формування етнічної та громадянської ідентичності через ЗМІ нерідко прямо 

чи опосередковано впливає на політичні симпатії та поведінку людей, 

спонукуючи їх до певних дій.  

 Так, після проголошення незалежності України кардинальну роль у 

зміні ставлення закарпатських угорців не лише до своєї національної 

ідентичності, але й посилення інтересу до політичної ситуації в регіоні та до 

влади у державі загалом відіграли місцеві угорськомовні газети «Kárpátaloi 

szémle» («Карпатолої сиймле»), «Kárpáti Magyar kronika» («Карпаті модьор 

кроніко»), «Kárpát-info» («Káрпат-інфо»). Зауважимо, що ці видання не лише 

подавали  актуальні матеріали з національно-культурною тематикою, а й 

активно публікували гостру суспільно-політичну інформацію, на відміну від 

державних «Beregi hirlap» («Вісник Берегівщини»), «Nagyszőlős-vidéki hirek» 

(«Новини Виноградівщини»), «Ungvári vidéki hirek» («Вісті Ужгородщини»). 

Достатньо суперечлива роль в інформаційному обширі краю газети 

«Hotármenti szociáldemokrata» («Готарменті соціалдемокрото» – 

«Прикордонний соціал-демократ», орган закарпатського бюро СДПУ(о)), що 

публікувала тенденційні провладні матеріали та переймалася більше 

поповненням лав новими членами партії, ніж об’єктивністю інформації. 

Відзначимо, що угорськомовні газети Закарпаття й сьогодні 

демонструють уболівання за ситуацію в країні, регулярно вміщуючи 
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повідомлення про воєнні події на сході України. До прикладу,  газета 

«Kárpát-info» друкує матеріал «Російські солдати та зброя продовжують 

прибувати на схід України» (2014. – 6 листоп.), в якому йдеться про 

гуманітарні конвої з Росії, після яких на територіях, підконтрольних 

бойовикам, з’являється зброя російського виробництва та російські військові. 

Друковані медіа інших етнонаціональних груп Закарпаття не мають 

такого потужного впливу на формування політичних симпатій серед своїх 

читачів, як угорськомовні, що зумовлено періодичністю (здебільшого 

двотижневики та місячники) та невеликими накладами, однак компенсують 

цю прогалину аналітичними  матеріалами суспільно-культурницької 

тематики. Скажімо, газета «Apşa» («Апша») хоч і не втручалася активно в 

державні політичні процеси, а подавала події в дусі західного репортерства, 

проте завзято друкувала матеріали національно-історичного та 

культурницького характеру, що стосувалися румунського етносу Закарпаття, 

уривки художньої літератури тощо.  

Активна діяльність періодики употужнювала в угорців, румунів, 

словаків, німців та ромів розуміння своєї автохтонності в цьому регіоні та 

формувала усвідомлення не лише національної, але й суспільної  

ідентичності як громадян України. Якщо в угорців відчуття своєї етнічної 

належності зберігалося упродовж усього часу їхнього перебування в регіоні 

як на соціально-побутовому, так і на інформаційному рівні (позаяк все-таки і 

в радянський час існували угорськомовні медіа, функціонували рідномовні 

школи), то для словаків, етнічні потреби яких у радянську добу абсолютно 

нехтувалися, поява словацькомовних газет стала етапом національного 

відродження. Подібною була ситуація і з румунською меншиною краю, для 

якої дубляж тячівської  районної газети «Дружба» («Prietenie») та підручники 

друкувалися в радянський час не румунською, а молдавською мовою. Однак, 

аналізуючи друковані ЗМІ згаданих етнічних меншин Закарпаття з часу 

проголошення Україною незалежності, виявляємо, що вироблення активної 
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громадянської ідентичності найактивніше здійснюється в угорськомовній 

періодиці. 

Проведені у різні роки (2006, 2010, 2012, 2014) опитування серед 200 

представників різних національностей Закарпаття віком від 18 до 70 років 

кардинальних змін в оцінці реципієнтами етнонаціональної ситуації та її 

висвітлення в друкованих ЗМІ ми не зафіксували. Цікавими виявилися 

результати останнього опитування щодо національної символіки. Так, всі 

опитані нами представники румунського (10 осіб) та словацького (5 осіб)  

етносів  вважають, що над будівлями місцевих рад, де компактно 

проживають їхні меншини, повинен підніматися лише державний прапор 

України як символ країни, де вони мешкають, але назви установ та вулиць 

повинні значитися двома мовами. Натомість закарпатські угорці (15 осіб), 

крім двомовності на офіційних установах, поруч зі стягом України хочуть 

також бачити й державний прапор Угорщини.  

Характерним є той факт, що більшість опитаних (193) не вважають 

країни СНД, у тому числі й Росію, близьким зарубіжжям для Закарпаття, 

незважаючи на можливість безвізового в’їзду. І тут спостерігаємо 

кардинальну різницю в етнічній та громадянській ідентичності, зокрема в її 

територіальному сегменті, у громадян України та мешканців Росії. Про це 

свідчать соціологічні відомості, наведені в доповіді міжнародного 

дискусійного клубу «Валдай» – «Національна ідентичність і майбутнє Росії» 

(лютий, 2014 р.). Наприклад, 29 % росіян, «за великим рахунком»,  вважають 

Україну російською територією, 67 %  – так не вважають, 4% – важко 

відповісти; 56% опитаних переконані, що Крим –  російська земля, 39% –  так 

не вважають і 5% –  важко відповісти [241, с.23]. Одночасно 29 % росіян 

упевнені, що в їхньому регіоні можуть проживати лише росіяни, 12 % –  

тільки ті, що вільно володіють російською мовою, 4% – лишень «люди моєї 

національності» [241, с.46]. Така ситуація склалася в Росії не без допомоги 

медіа та агресивної інформаційної політики сусідньої держави. Ще дивнішим 

видаються погляди авторів доповіді про чинники, що сприяють посиленню 
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національної ідентичності, та й саме їх розуміння: «національна ідентичність 

– почуття приналежності людини до певної держави або нації, що 

поділяється з групою людей незалежно від громадянства індивіда. Зовнішня 

загроза – надпотужний «сплачиватель» народу [241, с. 49].   

З іншого боку, в Україні, не без допомоги ЗМІ та інформаційної 

політики держави, відбувалося «постійне апробування суспільно необхідних 

змін за схемою, – а що на це скажуть в Росії і як це відгукнеться на 

міждержавних  взаєминах, –  пригальмувало реальну ревізію національних 

цінностей, зокрема мовного питання, стало стилевою прикметою політичного 

життя в Україні» [246]. У свою чергу це інспірувало виникнення в нашій 

державі російського етнічного націоналізму, коли національна меншина 

усіляко намагається зберегти своє домінуюче становище у різних сферах 

суспільного процесу. Благородне гасло збереження громадянського миру 

набрало спекулятивного характеру як для суб’єкта верховної влади, так і для 

російської меншини, з метою залишити за собою набутий соціальний та 

політичний статус. Наполегливим насаджуванням політики 

бікультуральності, двомовності в Україні відверто демонструється реалізація 

програми російського етнонаціоналізму, у якому гаряче зацікавлена Росія, 

здійснюючи масовану підтримку культурною, інформаційною експансією. 

Впевнено відбувається трансформація відкритої російської великодержавної 

ідеї у легалізований процес російського етнонаціоналізму в українському 

суспільстві. Геополітичним виявом такого етнонаціоналізму в Україні стала 

політична доктрина слов’янофільства, інтеграція східних слов’ян, 

«відбувається етнізація великодержавної ідеї у формі апеляції до 

слов’янської єдності», «русского міра». Погоджуємося з думкою науковців, 

що допоки Росія не готова діяти за цивілізованими принципами деяких 

європейських держав, які втративши свої колонії, підтримали їх» [див. дет. : 

246, с. 9]. 

 Незважаючи на інформаційні зусилля Росії щодо реалізації міфологеми 

«обустройства русского міра» на пострадянському просторі, в західному 
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регіоні України вона не набула, ані достанього поширення, ані масової 

підтримки, на відміну від східних територій. Тривала політика регіоналізації, 

відсутність державної інформаційної стратегії вилилися у складні проблеми 

регіонального сепаратизму,  приміром, русинського –  на Закарпатті.  

Однак позитивною, за нашими спостереженнями, є тенденція до 

розважливого підходу аудиторії до етнонаціональних питань і бажання  мати 

більше інформації про культуру всіх жителів краю. Це засвідчило проведене 

нами опитування, яке з огляду на низку факторів, зокрема, незначну кількість 

опитаних, у жодному разі не може претендувати на репрезентативність або 

порівнюватися з доповіддю дискусійного клубу «Валдай», де було залучено 

величезну кількість фахівців. Проте показовим є те, що більшість опитаних  

представників молодого покоління (182 особи з 200, віком від 18 до 30 років) 

хотіли б через медіа більше дізнаватися про історію, культуру й традиції 

інших етносів, які живуть на Закарпатті та в Україні загалом. Усі реципієнти 

одностайні в тому, що в останні роки такої інформації як у регіональних, так 

і в загальнодержавних часописах подається обмаль.  

 Тому поділяємо думку, що медіа, безпосередньо впливаючи на 

змістову наповнюваність та спрямованість комунікації, здатні впливати на 

поведінку людей, «замовчувати факти, применшувати їх значення, 

відволікати людей від тих чи інших подій за допомогою різного роду 

сенсацій, скандалів, шоу і т.п.»,  виключаючи зі сфери суспільних дискусій і 

політичних рішень певні теми, події та дії, тим самим не допускати їх 

адекватного усвідомлення масами» [164, с. 324]. Інформаційний вплив медіа 

на життя етнічних спільнот з розвитком суспільних відносин, посиленням 

тенденцій медійної глобалізаціїї лише употужнюється.  

  Науковці погоджуються, що більшість етносів пережили період (ми б 

уточнили – живуть) в умовах інформаційного суспільства. В багатьох 

західних концепціях інформаційне суспільство розглядається головним 

чином як антитеза трудового суспільства, як його заперечення і зовсім новий 

етап у соціально-економічному розвитку суспільства [314, с. 97], однак існує 
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й думка про те, що етноси зі своєю національною ідентичністю не є ні 

рештками попередніх епох, «ні навіть прикрими результатами модернізації. 

Навпаки, це модернізація і так звана «постмодерна» епоха минуть, натомість 

нації залишаться фундаментом людського суспільства. Нації і націоналізм – 

основні сили й процеси модерної та домодерної епох, а модернізація і 

модерність – насправді лише шляхи, через які нації реалізовані в сучасному 

світі» [306, с.19]. Поєднання постмодерного та етнонаціонального дискурсу 

достатньо яскраво виявилося і в сучасних українських медіа [55, с. 743– 750].  

 Важливо пам’ятати, що в «контексті інформатизації українського 

суспільства окремих досліджень потребують існуючі механізми впливу 

друкованих ЗМІ розвинених країн Заходу на український політичний процес, 

походження антиукраїнських акцій, що мали місце у новітній історії 

України» [128, с. 21; 235, с. 7-10 ].   

Однак навряд чи може бути виправдана навіть у подібних умовах 

реакція ВО «Свобода» на заворушення  з етнонаціональним відтінком восени 

2005 року у Франції. Не вигороджуючи насилля та погроми, що чинилися 

заколотниками, зауважимо, що  деякі частини Заяви видаються далекими не 

лише від толерантності, але й від офіційно-ділового стилю: «сьогодні 

французи та європейці мають побачити справи так, як вони є, без фальші, без 

ретуші ліберальних ЗМІ, без заколисуючого натякання про «гармонійне 

співжиття» та «взаємне культурне збагачення» – із злочинцями, 

наркодилерами, сутенерами та терористами… Сьогодні Франція має змогу 

«по ділах пізнати їх – усіх солодкоголосих співців «толерантності» до 

етнічної мафії, усіх маніяків «відкритості» та «багатоманітності» – за 

рахунок відмови від власної національної ідентичності. Сьогодні Європа 

почула перші постріли расово-етнічної війни» [323]. Звинувачення десятків 

тисяч «арабів з Алжиру, Тунісу, Марокко та чорношкірих з держав 

Центральної Африки» у тому, що «всі вони створили у французьких 

передмістях величезні етнічні гетто», що «багаточисленні клани 

африканських мігрантів складають десяту частину населення Франції» [323], 
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суперечать усім міжнародним деклараціям та конвенціям щодо расової 

неупередженості й етнічної  рівності в національній політиці. 

Легковажні, необдумані  заяви високопосадовців, зокрема  через медіа, 

щодо етнонаціональних зносин можуть  спричинити серйозні наслідки в цій 

царині. Толерантне міжнаціональне комунікування, що склалося на 

Закарпатті між представниками різних етносів, зокрема й завдяки медійній 

традиції, має в своїй основі глибокі історичні корені.  На державному ж рівні 

інтолерантність як терпимість до представників інших етносів задекларована 

в  законодавчих актах,  проте не має вироблених механізмів їх  застосування 

в залежності від особливостей регіону. Хоча  про Закарпаття часто говорять 

як зразок мирного співіснування в краї представників різних 

національностей, чіткої загальнодержавної концепції провадження тут 

інформаційної політики  з урахуванням особливостей регіону не існує. 

Бракує й державної стратегії щодо розвитку етнонаціональної ідентичності та 

міжкультурної комунікації, а тематичні сторінки і рубрики, актуальні 

дискусії з етнонаціональних проблем на шпальтах тих видань національних 

меншин, що виходять за підтримки обласного бюджету (угорськомовна 

газета «Kárpáti Igaz Szó» та румунськомовна «Maramureşenii»), радше 

ініціатива самих редакцій, ніж цілеспрямовані державні заходи. Активніше ці 

проблеми порушують періодичні видання, засновниками яких є національно-

культурні товариства.  

Закарпаттю як поліетнічному регіону недостатньо  приділяється увага 

й на рівні загальнодержавної преси. На це вказує аналіз підшивки 141 

періодичного видання за 2004 рік, що зберігаються в Закарпатській 

універсальній науковій бібліотеці ім. Федора Потушняка. Серед них: 30 – 

обласні, що виходили на Закарпатті, 89 – загальноукраїнські («Армія 

України», «Аспекты», «Буржуй», «Виноград. Вино», «Високий замок», 

«Вісник книжкової палати», «Вісник Чорнобиля», «Вітчизна», «Віче», 

«Власть и политика», «Вопросы философии», «Географія та основи 

економіки у школі», «Голос України», «2000», «Демократична Україна», 
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«День Украины», «Держава», «Дзвін», «Дзеркало тижня», «Дошкільне 

виховання», «Економіст», «Жіночий світ», «Заграница», «Киевские 

ведомости», «Книжник», «Книжник-review», «Літературна Україна», 

«Міжнародний туризм», «Молодь України», «Моя Батьківщина», «Народна 

газета», «Натали», «Наука і суспільство», «ПіК» та ін.), 1 – чеське («Пороги», 

Прага), 1 –  словацьке («Русин», Пряшів), 1 –  угорське («Русинськый світ», 

Будапешт).  

Серед великого масиву інформації ми виявили 3082 публікації, що так 

чи інакше торкаються проблем Закарпаття. Однак зауважимо, що 

загальнодержавні газети публікують здебільшого екстраординарну 

інформацію, яка трапилася в області, натомість культурницької, що була б 

спрямована на посилення чи підтримання етноідентичності, особливо серед 

національних меншин краю,  – незначна кількість. Виняток становить хіба 

що екзотичне «русинське питання» та повідомлення про офіційні міжнародні 

зустрічі на Закарпатті: С. Жадан «Петро Мідянка – русин чи хохол?» 

(Столичные новости. – 2004. –  20–26 янв.), В. Зубач «Дни венгерской 

культуры в Закарпатье» (День. – 2004. – 4 февр.),  В. Шевченко «Герои 

Серебряной Земли: в марте 2004 г. исполняентся 65 лет героической обороны 

Закарпатья от нашествия фашистских агрессоров» (День. – 2004. – 19 март.).  

Деякі ж публікації, хоч і присвячені безпосередньо етнічним проблемам, 

проте розглядають їх занадто затеоретизовано й узагальнено. Так, О. Гусак у 

статті «Вічно живе національне питання» (Культура і життя. – 2004. – 21 січ.) 

аналізує регіональне співробітництво із закордонним українством, у тому 

числі в публікації побіжно йдеться й про Закарпатську область; В. Зубач 

повідомляє про «Дні угорської культури на Закарпатті» (День. – 2004. –                  

4 лют.), І. Гудзуватий – про «Унікальні ікони» Закарпаття (Голос України. – 

2004. – 16 січ.), В. Карпій – про «селянського академіка», двічі героя 

соціалістичної праці Ю. Пітру (Сіл. вісті. – 2004. – 9 квіт.), А. Гопко про 

«Нарцисовий рай поблизу Хуста» (День. – 2004. –  18 трав.). Натомість 

загальнодержавні газети частіше друкують інформацію, близьку до 
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сенсаційної, яка стосується економіки області, державного управління, 

виборів, охорони кордонів, злочинів, митниці, туризму, театрального дебюту, 

або вихідців із Срібної землі, що досягли успіху в інших країнах.  

В умовах, коли Україна зазнає інформаційної агресії від якої найбільше 

страждають прикордонні території, важливо проаналізувати газетні 

матеріали в історичному розрізі. Для аналізу ми обрали 2004 рік як свого 

роду поворотний і у свідомості українського суспільства, і в діяльності 

журналістів, коли на кону стояла репутація професійної діяльності: або 

обслуговувати владу, або об’єктивного висвітлювати події. Проте і в такі 

буремні часи важливо дотримуватися паритету і  в процесі пошуку гарячої 

новини не скочуватися до патогенної інформації. Однак і в 

ретроспективному розрізі виявляємо інформаційні перекоси.  Більшість 

інформації про Закарпаття  у всеукраїнській пресі за 2004 рік присвячена 

скандальним виборам міського голови у Мукачеві. Складається враження, що 

інше життя в регіоні зупинилося. Такими, до прикладу, є публікації  В. 

Мартина «Судний час мукачівської кампанії» (Дзерк. тиж. – 2004. – 10 ківт.), 

І. Бекешкіної «Мукачево: Оурел – «2004» (Стар. замок. –2004. – 22 – 28 квіт.), 

А. Артеменко «Телесериал: Предвыборные страсти в Мукачеве» (Известия – 

2004. –  3 июня), І. Волинко «Шу-шу по-закарпатськи» (ПіК. – 2004. – 23–29 

квіт.),  О. Горбунової «Події 18 квітня у Мукачевому: Переплетіння влади, 

силовиків і криміналітету» (Голос України. – 2004. – 22 квіт.), О. Зінченко «У 

Мукачеві наші доморощені генії «чорних» технологій пішли ще далі Сталіна 

і Сомоси» (Укр. молода. – 2004. – 22 квіт.), О. Андрейченко «Мукачевский 

синдром, или Новая спецоперация» (Прав. Украины. – 2004. – 3 июня), Я. 

Галата «Резонанс на «Мукачівський резонанс» (Демокр. Україна. – 2004. – 24 

квіт.), А. Галух «В Мукачево избили народных депутатов» (Факты. – 2004. – 

20 апр.), «Гірка правда про вибори в Мукачевому» (Персонал-плюс. – 2004. – 

26 квіт. – 2 трав.), Я. Городчук «Планова відставка?: Після всіх баталій 

виборів у Мукачевому відставка Нусера може здатися «елементом сценарію» 

(Львів. газ. – 2004. – 1 черв.), І. Коляка «Як «мочили» Мукачеве» (Слово 
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Просвіти. – 2004. – 22 – 28 квіт.), І. Королович «У Мукачеві конституційне 

право бути обраним діє не для всіх?» (Укр. молода. – 2004. – 17 квіт.), Л. 

Коханець «Хоч печерські пагорби і не лиса гора, але на Банковій люблять 

«шабаші» (Шлях премоги. – 2004. – 19 трав.), А. Кривцун «Вымученные 

выборы в Мукачево» (Труд. – 2004. – 23 апр.), «Кому Мукачево выйдет 

боком?» (Труд. – 2004. – 28 апр.), З. Кріт «Звільнення Мукачева» (Укр. 

молода. – 2004. – 14 черв.), «Мер Мукачевого подав у відставку» (Уряд. 

кур’єр. – 2004. – 2 черв.), А. Мисельский «Выборы в Мукачево: второй 

раунд» (Комсом. правда. – 2004. – 16 апр.), «Выборы в Мукачево: маневры 

«нашеукраинцев» (Киев. ведомости. – 2004. – 16 апр.), В. Мойсик 

«Мукачівські події: урок чи застереження?» (Голос України. – 2004. – 20 

трав.), «Мукачеве: хроніка подій» (Самостійна Україна. –  2004. – 19–25 

квіт.), В. Сонюк «Мукачево, «Сталінград» і «Ватерлоо» (День. 2004. – 29 

квіт.) та ін., всього, за нашими підрахунками, близько 70 публікацій. Як 

правило, виборча тематика у всеукраїнських виданнях не має 

етнонаціонального спрямування, якщо  стосується  конкретних регіонів. 

У цьому контексті жодним чином не применшуємо актуальність та 

важливість публікацій про вибори, однак перенасиченість такими новинами 

спонукає читача шукати інші тематичні шари. Редакційна політика 

нав’язування порядку денного, коли бракує культурницької інформації, 

спонукає реципієнта звертатися до інших джерел. Умови транскордоння 

легко надають таку змогу через закордонні ЗМІ та ще й рідною мовою. 

Однак сучасна українська журналістика, на нашу думку, слабо 

усвідомлює свою роль у формуванні української громадянської ідентичності, 

«як болісно й непросто ішов процес переростання локальних, місцевих 

ідентичностей, сформованих за умов бездержавності й розчленованості, у 

загальнонаціональну ідентичність, і як уже після здобуття незалежності 

набув незворотної динаміки рух у протилежному напрямі – оформлення 

регіональних самоідентифікацій. Пошук ідентифікаційних моделей виявився 

складним і до сьогодні не завершений» [234, с. 39].  
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Специфіка подачі матеріалів у  місцевій пресі  та орієнтація 

регіонального журналіста в етнокультурній ситуації має надзвичайне 

значення в такому поліетнічному регіоні, як Закарпаття, котре тривалий час 

було відірване від великої України. Інформаційна периферійність області в 

загальнодержавній медійній картині посилює регіональну ідентичність, 

створює інструментарій для конструювання регіону як окремого 

інформаційного, чи навіть соціально-політичного, та інституційного 

простору. На наше переконання, тенденції до регіональної ідентичності 

употужнюються, по-перше, через цілеспрямоване культивування в місцевій 

пресі регіональних проблем, які не вирішує столиця, хоч деякі з них можливо 

вирішити й самостійно; по-друге, коли загальнодержавна періодика 

демонструє поверховий підхід до проблем області і, відповідно,  формує 

однобокий медіаобраз Закарпаття. Подібна інформаційна політика створює 

враження байдужості столичної влади до інтересів місцевих громад, формує 

уявлення про виключно корисливе  використання місцевих ресурсів для 

блага інших. При цьому такі питання мають, як реальне підґрунтя 

(недофінансування Києвом освіти, медицини, протипаводкової програми в 

області, відтік у столицю коштів за митний збір, неконтрольована вирубка 

закарпатських лісів, що знаходяться під охороною ЮНЕСКО, непрозора 

приватизація місцевих об’єктів, довгострокова оренда земельних угідь 

олігархами, нерозважлива інформаційна стратегія стосовно етнічних медіа та 

освіти національних меншостей, непродумана політика щодо створення 

робочих місць і подолання безробіття), так і надумані теми (геноцид 

закарпатських «русинів», територіальна реформа з приєднання Закарпаття до 

Львівщини, дискримінація угорців, росіян, румунів за національною 

ознакою). 

Відсутність державної  інформаційної стратегії щодо гармонізації 

етнічної та громадянської ідентичності не тільки посилює на Закарпатті 

тенденції до локального місцевого патріотизму, що загалом  не має нічого 

негативного, але, не без зовнішнього інформаційного впливу, породжує 
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автономістські та сепаратистські прагнення. Недопрацювання в цій сфері 

генерують в інформаційному полі Закарпаття не лише матеріали про 

етнонаціональну унікальність краю, а й звинувачення України в «геноциді, 

коли роками не платили зарплату, коли не пускали русинську мову у школу й 

на телебачення, не давали народу піднятися» та вимоги, аби Україна 

імплементувала закон про Закарпатську Україну 1945 року «і сіла… за стіл 

переговорів, аби русинське питання вирішували не придуркуваті журналісти 

за 1000 гривень у місяць, котрі пишуть, що пани кажуть» [129]. 

Аналіз загальнодержавної та регіональної закарпатської періодики  

підтверджує думки дослідниці Л. Нагорної, що «недосформовані 

ідентичності (а вітчизняна національно-громадянська є саме такою) 

насамперед вразливі перед натиском нових глобалізаційних викликів» [234, 

с. 6]. За умов відсутності цілісного бачення національних інтересів і 

пріоритетних стратегічних цілей індивідуальні, групові, професійні, етнічні 

та інші різновиди ідентифікаційних настанов перебувають у стані 

конфліктної взаємодії та створюють критичний рівень аксіологічної 

демаркації із взаємонакладанням справжніх та уявних деформацій. 

Парадокси запізнілого націєтворення обертаються відродженням 

етноцентризму, який руйнує суспільну тканину, продукує конфлікти 

цінностей і викривлені гетеростереотипи. Полярні ідентифікації створюють 

феномен суспільного розмежування, яке в соціумі часто сприймається як 

розкол [див. дет.: 234]. 

Поверховий  підхід до етнонаціональної специфіки краю, примітивне 

розуміння проблем, спрощена репрезентація регіону у висвітленні його 

проблем  на сторінках періодики  можуть не лише посилити дистанцію між 

Закарпаттям та іншими регіонами, але й утруднити його  комунікацію зі 

столицею. З іншого боку, однобічний підхід у подачі матеріалів та методичне 

повторювання проблем без їх вирішення (політичне «русинство», 

автономістські прагнення лідерів окремих угорських партій, контрабанда)  

створюють в інших регіонах стереотипне уявлення  про Закарпаття як про 
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поголовну «територію  проугорських сепаратистів», що живуть за рахунок 

контрабанди. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Етапи формування закарпатського інформаційного континууму щільно 

пов’язані з процесом становлення національної ідентичності етносів, що 

проживають у краї. Утвердження та розвиток української преси на Закарпатті 

відбувався в складних суспільно-історичних умовах, а тривала відсутність 

видань рідною мовою значним чином ускладнили процес етнічної 

самоідентифікації закарпатських українців. Цьому сприяла й агресивна 

інформаційна політика країн, до складу яких уходив регіон у різні історичні 

періоди. Культивування через періодику тогочасних держав думок, що 

територія Закарпаття та його слов’янське населення  не мають нічого 

спільного з українцями по той бік Карпат, уведення в дію законів, 

спрямованих на асиміляцію «руського» населення краю, перешкоджали 

формуванню повносправної національно зорієнтованої преси й тим самим 

послаблювали процес усвідомлення української ідентичності. Наслідки такої 

інформаційної політики із зумисного розмивання та гальмування 

національної ідентичності закарпатських українців виявляються й нині, коли  

її відголоски спливають у вигляді політичного русинства, автономістських 

прагнень, що підтримуються як окремими особами всередині регіону, так і 

закордонними державами (фінансово та інформаційно). 

Значну роль у зародженні та розвитку національної свідомості на 

Закарпатті відіграли «інформаційні будителі» краю: О. Духнович,                           

О. Павлович, І. Раковський, О. Митрак, Є. Сабов, Ю. Ставровський-

Попрадов, А. Добрянський, Є. Фенцик, О. Маркуш, А. Волошин. Більшість із 

них, як свідчать їхні публікації, усвідомлювала, що брак періодики рідною 

мовою гальмує процес усвідомлення національної ідентичності. О. Духнович 

та А. Волошин постають ключовими особистостями в утвердженні через 
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місцеву періодику приналежності закарпатців до українства. Так,                              

О. Духнович, незважаючи на заплутаність суспільно-філософських поглядів, 

обстоював  ідею рідності та  закономірності територіального об’єднання 

закарпатських та галицьких русинів, які є єдиним народом. А. Волошин 

першим  на Закарпатті як редактор і публіцист системно утверджував рідну 

мову та національну символіку українського народу: синьо-жовтого прапора, 

державного герба Тризуба, гімну «Ще не вмерли в Україні...». Статті на цю 

тему регулярно друкувалися в газеті «Свобода» та  в інших періодичних 

виданнях Карпатської України. 

Роль закарпатської преси  як  чинника національної ідентичності після 

приєднання краю до Радянського Союзу має суперечливий характер.                         

З одного боку, декларувалася гарантія  рівності всіх націй і народностей, з 

іншого –  через медіа та регулярні інформаційно-пропагандистські заходи 

впроваджувався радянський спосіб життя, переслідувалися вороги народу, 

українські та інші буржуазні націоналісти. Завдання періодики полягало у 

формуванні не національно свідомої, а інтернаціональної людини. 

Цілеспрямована підтримка й насильницьке впровадження російської мови та 

ідей радянського інтернаціоналізму в усі сфери сусільно-культурного життя 

краю, разом з ігноруванням культури невеликих етнічних громад, призвели 

не лише до зникнення рідномовної періодики деяких етносів (словаків, 

німців, румунів, євреїв), а й до їх значної асиміляції. 

Процес чергового національного відродження преси етносів, що 

мешкають на Закарпатті, розпочався після проголошення незалежності 

України. І в контексті цих позитивних змін найбільш важливою для 

конструктивної комунікації в інформаційному полі регіону є етнічна 

толерантність та сприяння виробленню громадянської ідентичності. Нинішня 

інформаційна ситуація засвідчує, що проблема розвитку культури народів в 

поліетнічному середовищі має безперервно бути в центрі уваги мас-медіа, 

зокрема друкованих ЗМІ, що вирізняються аналітичною складовою.  
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У контексті збереження стійкої національної ідентичності та 

формування ідентичності громадянина, захисту інформаційної та 

національної безпеки країни журналістам, керівникам ЗМІ та чиновникам, 

що відповідають за регулювання медійного простору, варто не забувати таке: 

1) місцева періодика в регіонах, де компактно проживають національні 

меншини, мусить приділяти особливу увагу не лише формуванню 

національної, але й громадянської (державної) ідентичності; 

2) особливої уваги потребують питання інтеркультурної комунікації як 

між регіонами України, так і всередині поліетнічних територій; 

3) довільне трактування в медіа національної ідеї та  нігілістичні 

способи досягнення консолідації українського суспільства призводять до 

протилежного ефекту (сепаратизм на Донбасі, гіпотези про створення 

автономного угорського округу на Закарпатті); 

4) захоплення ЗМІ політичними гіпотезами, теоріями про виняткову  

своєрідність окремих територій України, унікальність поодиноких субетносів 

породжують нестабільність у карпатському єврорегіоні («русинське 

питання» на Закарпатті, Пряшівщині, Мараморощині; визнання гуцулів 

окремим етносом у Румунії тощо); 

5) слабка реакція українських медіа, дипломатії та політиків на 

радикальні декларації вороже налаштованих закордонних політиків може 

призвести до втрати територіальної цілісності держави (АР Крим, події на 

Донбасі, агресивна політика угорської партії Йоббік тощо). 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАКАРПАТСЬКІ  ЧАСОПИСИ РІЗНИХ  ЕТНІЧНИХ ГРУП                      

КРІЗЬ ПРИЗМУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ   

 

Друковані засоби масової інформації національних меншин, так само, 

як і українськомовні видання, переживають сьогодні далеко не фазу 

піднесення чи розквіту. Незважаючи на оптимістичну офіційну статистику та 

достатньо досконалу законодавчу базу України в галузі національно-

інформаційної політики, питання конструктивного стратегічного розвою 

преси національних меншин залишається проблемою архівисокого рівня 

складності, особливо в умовах прямої агресії, тривалої інформаційної 

інтервенції Російської Федерації. Вирішення низки подібних проблем 

вимагає не стільки збільшення кількості видань національних меншин, 

скільки вироблення умов та механізмів забезпечення їхньої  активної участі в 

супільно-політичному житті України та у виробленні принципів їхнього 

паритетного й комфортного існування в інформаційному полі держави. 

  За відомостями Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України, станом на 8 червня 2004 року в Україні було зареєстровано 197 

видань мовами національних меншин та народів, з яких 57 віднесено до 

загальнодержавної сфери поширення (станом на 18 лютого 2002 року 

Державним комітетом інформаційної політики було зареєстровано 169 

видань для національних меншин, з яких на загальнодержавний рівень 

виходило 46). Однак здебільшого ці часописи навряд чи можуть 

розраховувати на поширення хоча б серед представників самої національної 

меншини. За окремими винятками, обсяг тиражів названих видань 

коливається в основному в межах від 500 до 2000 примірників. Періодичність 

друкованих медіа національних меншин України дуже різна: від щорічних 

випусків журналів та альманахів до газет із щоденною періодичністю 

видання. На 8 червня 2004 року в Україні нараховувалося 64 щомісячних 

видань національних меншин. Часописів, які друкуються частіше, аніж раз на 
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місяць, – 111. Щотижневих видань – 52. Друкованих ЗМІ, що виходять 

частіше, ніж раз на тиждень, – 21 (6 з яких належать до загальнодержавної 

сфери поширення). Відповідно до статті 3 Закону України «Про державну 

підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»                

(№ 2680-III від 13 вересня 2001 року) держава взяла на себе зобов’язання 

підтримувати засоби масової інформації, які цілеспрямовано сприяють 

розвитку мов та культур національних меншин України. Відповідно до цих 

зобов’язань здійснюється виділення бюджетних коштів на підтримку і 

розвиток преси національних меншин та народів. 

За фінансового сприяння держави виходить низка видань для 

національних громад, зокрема для болгарської («Роден край»), польської 

(«Дзеннік кійовський»), єврейської («Єврейські вісті»), вірменської 

(«Араґац»), румунської («Конкордія»), кримськотатарської («Голос Криму»). 

Проте не кожен із цих часописів публікується мовами цільових національних 

меншин та народів (зокрема, «Голос Криму» друкується російською мовою). 

Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про державну підтримку 

газет, що видаються мовами національних меншин» (ухвалена 6 лютого 2003 

року), з 1 січня 2004 року загальноукраїнськими виданнями мовами 

національних меншин опікується Державний комітет України у справах 

національностей та міграції. За його підтримки виходить 7 засобів масової 

інформації мовами національних меншин та народів, зокрема й названі вище 

видання [див. дет.: 215].  Однак  серед тих газет, що отримують державну 

підтримку, не знаходимо загальноукраїнської угорськомовної газети «Kárpáti 

igaz szó» («Карпаті Ігоз Со»). На жаль, і найновіша офіційна статистика щодо 

кількості періодичних видань національних меншин на Закарпатті на 

сторінці Державного комітету телебачення і радіомовлення України не 

відповідає дійсності. Так, в офіційному документі ДКТРКУ «Випуск 

періодичних та продовжуваних видань мовами національних меншин у 2009 

– 2014 роках» [79]  вказано, що угорською мовою друкується 4 (2009, 2011, 

2014 рр.) або 5 (2010, 2012, 2013 рр.)  газет, хоча, за нашими підрахунками, 
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на Закарпатті фактично виходить не менше 15 одиниць угорськомовної 

періодики, серед яких 5 видаються регулярно за кошти районних та міських 

державних рад і адміністрацій.  Прикро, що і в сучасних умовах 

етнонаціональний контекст у виробленні інформаційної політики 

державними установами України, що відповідають за її формування,  слабо 

враховується. Про це свідчить і «План заходів Держкомтелерадіо України 

щодо виконання завдань, визначених протоколом наради «Про координацію 

інформаційної діяльності та захист інформаційної безпеки», затверджений 

Держкомтелерадіо України (Наказ № 42, від   15 квітня 2014 р.).  

 

 

3.1. Угорськомовна  періодика: типологічні особливості  

                    та її роль у задоволенні інформаційно-комунікаційних потреб  

 

Українське журналістикознавство вже давно потребує ґрунтовного 

аналізу угорськомовної преси, яка практично не вивчалася ні в радянський 

період, ні після отримання Україною незалежності. Що стосується ролі, яку  

відіграли угорськомовні засоби масової інформації Закарпаття в сенсі 

вибудовування етнічної свідомості окремого індивідуума в іншомовному 

середовищі та збереженні національної ідентичності цілої громади в умовах 

денаціоналізаторського пресу радянської асиміляційної машини, то 

угорськомовна преса постає своєрідним феноменом. Вона в розрізі цього 

питання слугує системним емпіричним доказом, що засоби масової 

інформації постають як сила, яка формує монолітну національну 

ідентичність у складних соціально-політичних та національно-культурних 

умовах. Загальні результати, представлені далі, доводять, що друковані медіа 

не тільки служать для зміцнення національної ідентичності громади та 

індивіда, але й формують зміст його етнічної тотожності та сприяють 

збереженню культурних традицій і материнської мови в іншомовному 

середовищі. Водночас важливо пам’ятати, що угорськомовний сегмент в 
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інформаційно-комунікаційному просторі Закарпаття був і під протекторатом 

різних державних органів, і, навпаки, знаходився під їхнім пресом. Залежно 

від суспільно-політичної ситуації та історичних обставин у краї кількість 

угорськомовних медіа на Закарпатті то збільшувалася, то зменшувалася, а 

відповідно – змінювалася й їхня типологія. 

Із 1991 року кількість угорськомовних періодичних видань на 

Закарпатті збільшилась у кілька разів, що є свідченням справжньої свободи 

слова в державі (зокрема й для національних меншин), а також проявом 

надзвичайної громадсько-культурної активності угорського етносу в регіоні 

та Україні загалом. Оскільки медіа сьогодні не керує єдина партія, як це було 

за часів СРСР, то саме  через пресу можна достатньо повно осмислити й 

проаналізувати суспільно-політичне становище, культурний розвиток угорців 

Закарпаття упродовж періоду незалежності й зліквідувати прогалини в історії 

розвитку найбільш чисельної національної меншини та її стосунків з іншими 

національностями регіону. Одночасно вивчення специфіки функціонування 

угорськомовної преси в поліетнічному середовищі є білою плямою для 

журналістики  як науки і в Україні, і в Угорщині. Тривалий час після 

встановлення радянської влади на Закарпатті в наукових працях про угорську 

національну меншину майже не згадувалося. 

Згодом процес дослідження українсько-угорських та угорсько-

українських взаємин активізувався. Зачинателем цієї справи була кафедра 

угорської філології, створена в Ужгородському університеті 1964 року, 

згодом – і Центр гунґарології (1988 р.). Найбільш вагомі їхні праці 

присвячені лінгвістичним проблемам: монографія «Українсько-угорські 

міжмовні контакти» (1970–1976 рр.), тритомний «Атлас угорських говорів 

Закарпаття» (1992–2003 рр.) та семитомний «Загальнокарпатський 

діалектологічний атлас» (1989–2003) за редакцією завідувача кафедри й 

директора Центру гунґарології проф. П. Лизанця. Регулярно з’являються 

актуальні розвідки в науковому періодичному виданні «Acta Hungarica».            

Все ж тодішні дослідження, особливо історико-літературні, часто були 
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заідеологізовані й притягували в гунґаристику «тему радянського способу 

життя», «вплив великої жовтневої революції», «образ В. І. Леніна», 

«ленінські квітневі тези», «історію боротьби угорської комуністичної партії», 

«питання про перемогу соціалістичної революції в Угорщині» тощо [див: 

345, сс. 24, 28, 29, 30, 31, 81, 134]. 

Після проголошення Україною незалежності серед науковців-істориків 

пожвавилося дослідження проблем угорського етносу. Заслуговує на увагу 

угорськомовна історіографія Закарпаття (Д. Дупко, І. Орос, А. Береґсасі,                  

С. Черничко та ін.): наукові студії тут подано крізь призму українсько-

угорських  взаємин та суспільного становища угорської національної 

спільноти області. В останній час з’явилися наукові праці, присвячені 

новітньому періоду стосунків між Україною та Угорщиною. Зокрема, 

ґрунтовно проаналізовано процес становлення українсько-угорських 

міждержавних відносин у перші роки після проголошення нашою країною 

незалежності [15], зроблено спробу визначити місце Закарпаття в системі 

міждержавних відносин України та Угорської республіки в сучасних 

геополітичних  умовах [16],  представлено  в  історичному  розрізі  політичну 

активність угорськомовного населення Закарпаття під час проведення 

виборів різного рівня [244], розглянуто сучасне суспільно-політичне 

становище  та  культурний  розвиток  угорської  національної  меншини [27]. 

Угорський   етнос в   Україні   належить   до   тих,   що територіально 

проживає найбільш компактно. За даними перепису 2001 року, основна 

частина українських громадян угорської національності мешкає на 

Закарпатті (здебільшого в Берегівському, Виноградівському, Мукачівському, 

Ужгородському районах)  і  складає 96,7%. Історики й етнографи 

зауважують, що угорці Закарпаття опинилися на території України не 

внаслідок недавніх міграцій чи переселень, а через історико-політичні 

трансформації. Ця подія сталася порівняно недавно – після возз’єднання 

Закарпатської України з Радянською Україною у 1945 році. 
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Роль угорськомовної преси у питанні збереження національної 

ідентичності не може бути достатньо повно представлена без загального 

огляду проблем угорського етносу Закарпаття в історико-культурному 

розрізі. Упродовж ХІХ–XX століть політичне, правове, національно-

культурне, а відповідно й інформаційно-комунікаційне становище 

угорськомовного населення Закарпаття постійно змінювалося.  

У період існування дуалістичної монархії (з 1867 року), до складу якої 

належало і Закарпаття, центральна угорська влада намагалася контролювати 

всі політичні й економічні процеси. Угорський етнос хоч чисельно і не 

переважав у краї, але мав привілейоване становище, бо належав до 

державотворчої нації. Одночасно внаслідок піднесення національно-

визвольного руху, посилення боротьби проти війни відбувалося поетапне 

зростання національної самосвідомості українців Закарпаття. З іншого боку, 

посилився процес мадяризації та «політичного терору» щодо місцевого 

населення. Кажучи іншими словами, проходив офіційний процес зміцнення 

угорської гегемонії щодо інших, поневолених етносів. Одним із яскравих 

прикладів посилення політичного гніту стало обмеження виборчих прав 

громадян, внаслідок чого закарпатоукраїнське населення мало обмежений 

доступ до політичного життя, обмежувалися свободи друку, зборів, спілок, 

народних виступів тощо. «Чітко встановлювався високий майновий і освітній 

ценз (закони 1913 і 1914 років). Крім того, виборчий процес проходив в 

умовах переслідувань, репресій, вуличних сутичок, що вказувало на складну 

соціально-політичну кризу суспільства» [244, с. 68]. 

 Усі тогочасні політичні партії Угорщини (як провладні, так і 

опозиційні) не мали особливої популярності на Закарпатті й виступали за 

жорстко централізовану владу, «за різні переваги титульної (угорської) нації 

та безапеляційну ідеологічну основу монархії» [244, с. 68]. Однак владна 

політика, всіляко нехтуючи елементами наростаючого національного 

«ренесансу», призвела до посилення внутрішньополітичної кризи в державі. 
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Дедалі гострішими ставали відносини угорців із чехами, поляками, 

словенцями, хорватами, українцями.  

Після розпаду Австро-Угорщини, за Сен-Жерменською угодою, 

Закарпаття разом із Пряшівщиною відійшло до Чехословаччини, а угорці з 

титульної нації й політично домінантної групи населення перетворилися в 

національну меншину. Слід зауважити, що тогочасний чехословацький уряд, 

особливо в перші роки після Сен-Жерменської угоди (1919), проводив доволі 

лояльну політику щодо національних меншин. Великою мірою це торкнулося 

українськомовного населення Закарпаття, його національної освіти, яка до 

цього часу була в найбільш безправному стані. Угорський етнос у складі 

нового державного утворення мав усі права нарівні з іншими народами. 

Політичний розвиток Чехословацької Республіки, створеної у 1919 році, мав 

усі характерні риси демократичного суспільства, що перш за все виявлялося 

в дієвості плюралізму, базуванні на законодавчих ініціативах, практиці 

політичного рівноправ’я. «Упродовж 20–30-х років XX століття прояви 

політичного плюралізму набули ефекту безпосередньої участі в політичній 

еволюції держави її громадян» [244, с.75]. Політика щодо національних 

меншин в тодішній Чехословаччині була надзвичайно лояльною.                           

«У парламенті кожен депутат мав право виголошувати промови рідною 

мовою. Оскільки Чехословаччина вважалася багатонаціональною 

демократичною державою, навіть офіційна присяга виголошувалася сімома 

різними мовами» [244, с. 76]. 

Криза 30-х років ХХ століття значною мірою вплинула на етнічні 

процеси в краї. У цей період серед угорського населення Закарпаття через 

пресу активізувалася пропаганда реваншизму, зокрема партія А. Акоша, 

Автономна партія автохтонів. В усній і письмовій пропаганді доводилося, що 

причиною всіх лих, тяжких наслідків кризи є Версальська система, яка 

поділила угорський народ між різними державами Центральної Європи. 

Зміна кордонів Чехословаччини, повернення Закарпаття в лоно «історичної» 

батьківщини – Угорщини – відновить гармонію розвитку економіки краю.             



 

 

199  

 

В роки кризи зросла кількість угорської молоді, яка таємно направлялася на 

двомісячні політичні навчання в Угорщину. Повернувшись у Закарпаття, 

молодь ставала активом партії А. Акоша, включалася в пропаганду 

реваншизму, у суспільстві почали з’являтися прогітлерівські настрої [238,              

с. 217].  

Навесні 1939 року Угорщина окупувала Карпатську Україну. Політичні 

катаклізми внесли серйозні корективи в політичне життя краю. Повністю 

окупувавши Закарпаття, гортіївці приступили до чистки території від 

«небажаних» елементів, яка проходила паралельно з діями армії. Масові 

арешти русинів-українців набули таких масштабів, що уряд змушений був 

вислати сюди свого представника Т. Патакі для приборкання  місцевих 

керівників, які надто порушували закони. Така політика угорського уряду на 

території Закарпаття згодом зробить угорськомовне населення краю 

заручником нових (радянських) політичних обставин, коли мало не кожен 

угорець буде вважатися неблагонадійним. 

  Упродовж 1939–1944 років угорці в регіоні знову займають 

домінантне політично-правове становище. Проблемам національно-

патріотичних рухів усіх етносів Закарпаття (у тому числі й угорського) цього 

періоду присвячено чимало наукових розвідок [див.: 345], однак дослідження 

тогочасної преси, зокрема й угорськомовної, залишилися на маргінесі 

наукових інтересів. 

Після визволення Закарпаття в 1945 році й возз’єднання його з 

Радянською Україною становище угорців краю змінилося: вони стали 

національною меншиною. Органи нової – радянської – влади поставилися до 

угорців двояко. З одного боку, їх прагнули якнайшвидше радянізувати та 

русифікувати, з іншого, –  угорці, так само, як і закарпатські німці, були 

віднесені до політично ворожих націй. Уже з жовтня 1944 року радянська 

влада починає активно проводити репресії угорськомовного населення 

Закарпаття. Науковці зазначають, що в цей період «угорці-комуністи та 

нечисленні прорадянсько налаштовані групи угорського населення краю, хто 
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з переконань, а хто з ілюзій чи меркантильних інтересів, підтримали 

включення Закарпаття до складу Радянського Союзу» [див. дет.: 212, с. 122]. 

Більше десяти угорців були делегатами з’їзду Народних комітетів 26 

листопада 1926 року в місті Мукачеві та підтримали возз’єднання Закарпаття 

з радянською Україною. У багатьох угорських селах навіть було проведено 

збір підписів на підтримку Маніфесту про возз’єднання. Однак невідомо, 

скільки угорців щиросердно підтримали Маніфест, а скільки з них просто 

поставили свої підписи під політичним і юридичним тиском. 

Проте демонстрація прихильності до нової влади на Закарпатті не 

вберегла угорськомовне населення краю від репресій. Восени 1944 та на 

початку 1945 років почалися масові арешти й депортація угорців Закарпаття. 

«У відповідності до... розпорядження військової ради 4-го українського 

фронту від 13.XI. 1944 р. всі угорці-чоловіки віком від 18 до 55 років 

прирівнювались до військовополонених. На підставі цього розпорядження до 

таборів було відправлено близько 70 тис. угорців, з них 25 тис. були 

вихідцями із Закарпаття» [212, с. 122]. 

У кінці 40-х – на початку 50-х років переслідування угорців силовими 

органами СРСР продовжувалося. Особливо активно в цьому напрямі НКВС 

працювало впродовж 1946–1950 pp. Зауважимо, що переслідували як 

угорськомовну інтелігенцію, так і просте селянство. Дослідники зазначають, 

що за цей період без суду й слідства репресовано понад 10 000 угорців. 

Більшість із них були звичайними селянами, які не виявляли особливого 

бажання вступати до новостворених колгоспів. «1029 приватних господарств 

угорськомовних селян (51,5% від усіх господарств) було кваліфіковано як 

куркульські», які підлягали ліквідації. Це дало підстави науковцям говорити 

про «політику дискримінації угорців Закарпаття за етнічною ознакою» [див. 

дет.: 196, с. 102 –104]. Лише в останній рік життя Й. Сталіна масові репресії 

щодо угорців Закарпаття послабилися, а після смерті «вождя народів», коли 

почалася відлига й десталінізація в усіх сферах, угорців почали звільняти з 

концтаборів і частково реабілітовувати як незаконно репресованих.                          
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В інформаційно-комунікаційному просторі цілеспрямовано формується 

думка про неблагонадійність угорців. 

Упродовж усього періоду існування радянської влади на Закарпатті 

угорці проживають компактно переважно в Притисянській низовині, 

здебільшого в сільській місцевості. За даними перепису 1989 року, найбільша  

кількість угорців зосереджена в Берегівському районі. Відповідно до 

офіційних даних, на Берегівщині з 85,1 тис. осіб угорці складали 57 тис. 

(майже 67% усього населення району). У 25 селах Берегівського району 

угорці складали абсолютну більшість жителів. Фахівці-етнологи такі села 

відносять до суто угорських. В окремих селах згаданого району (всього 9 сіл) 

українці складають лише від 3 до 5 % (Нове Село, Чікош, Батьово, Яноші та 

ін.). 

На території Виноградівщини, згідно з переписом, проживало майже    

28 000 угорців, тобто вони складали лише 25% від усіх жителів району. 

Угорськомовне населення зосереджувалося в суто угорських (с. Пийтерфолу 

(Петрово), Неветленфолу (Дяково), Бобфолу (Бобове), Нодь Паладь (Велика 

Паладь), Дюло (Юлівці) та інші), а також і в змішаних українсько-угорських 

селах та містечках (Кіральгозо (Королево), Веряця, Теково (Тийкегозо), 

Чорнотисово (Фекете Ордов), Чепа, Тісо-Уйлок (Вилок), Гетиня, Затисівка 

(Чомо), Матієво, Фанчиково).  

У місті Мукачеві та в Мукачівському районі угорці складали 12,3%        

(13 000 осіб). Власне угорських сіл у районі нараховується п’ять – Дрисино, 

Ліскове, Баркасово, Рівне, Чомонин.  

В Ужгородському  районі  у 1989 році проживало понад 25 000 угорців, 

що складало 34% населення, у той час в обласному центрі угорці становили 

лише 7,8% (трохи більше 9000). Суто угорських сіл в Ужгородському районі 

налічувалося вісім – Великі Геєвці, Малі Геєвці, Галоч, Деренівці, Солонці, 

Мала Добронь, Саловка, Тийґлаш (Цегловка). Крім того, угорці проживали в 

українсько-угорських (змішаних) селах. В інших регіонах області була 

незначна кількість угорців – від кількох  тисяч до кількох сотень осіб 
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(Тячівський   район –  6000, Хустський  – 5700, Рахівський – 3500, 

Перечинський – 196, Свалявський – 133, Міжгірський – 111) [239].  

За офіційними відомостями останнього Всеукраїнського перепису 

населення 2001 року [див.: 88; 350], чисельний склад угорського етносу на 

Закарпатті дещо змінився, проте в місцях компактного проживання кількісне 

співвідношення угорців з іншими національностями залишилося майже без 

змін. Не існує однак державної статистки, скільки жителів Закарпаття після 

проголошення незалежності України довели своє угорське коріння, 

претендуючи отримати статус закордонного угорця  (а не раз – протизаконне 

громадянство сусідньої держави).  

У період радянської доби угорський етнос Закарпаття разом з іншими 

нацменшинами та українцями був втягнутий в усі соціально-політичні та 

національні процеси того часу. Із другої половини XX століття в населених 

пунктах, де компактно проживало угорське населення, переважно 

реконструйовувалися старі промислові підприємства. Відкриття нових 

заводів і фабрик у містах і містечках з угорськомовним населенням                        

(м. Берегово, м. Чоп, смт Вилок) слабо вирішувало проблему зайнятості. 

Однак склад населення на територіях їхнього компактного проживання 

поступово змінювався. Так, спорудження в місті Берегові меблевої і швейної 

фабрик, майолікового заводу посилили приплив до міста українського та 

угорського сільського населення, спорудження дослідно-експериментального 

заводу діагностичного й гаражного устаткування та кількох військових 

об’єктів спричинило доволі швидке зростання кількості російськомовних 

жителів. Сільське населення мало змогу працевлаштовуватися лише в 

колгоспах, займаючись сільгоспроботами й допоміжними промислами та 

ремеслами, що існували при господарствах. З одного боку, це була 

«економічна дискримінація», з іншого – компактне поселення угорців в 

сільській місцевості дало їм змогу максимально вберегтися від асиміляції й 

дотримуватися прадідівських звичаїв та обрядів   [212, с. 124].  
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Незважаючи на те, що угорці Закарпаття в районах компактного 

проживання стійко зберігають свою етнічну специфіку, традиції, мову і 

мають чітко сформовану національну свідомість, новітні умови вплинули на 

їхню етнічну щільність. Науковці зазначають, що «недостатність 

промислового розвитку та політична кон’юнктура були тими факторами, які 

затримували соціально-культурне будівництво в угорських поселеннях. 

Школи, бібліотеки, клуби, лікарні, дитячі садки і ясла тут споруджувалися 

переважно за кошти колгоспів та радгоспів, і лише зрідка за державні 

капіталовкладення. Це утруднювало задоволення національно-культурних 

потреб угорців. Мережа бібліотек, сільських клубів, будинків культури та 

художня самодіяльність була зорієнтована на російськомовні радянські 

стандарти. Фонди сільських і міських бібліотек переважно формувалися 

російськомовною літературою, а угорськомовний книжковий фонд майже 

повністю складався зі шкільних підручників, посібників, газет, журналів і 

радянської пропагандистської літератури» [212, с. 125]. Угорськомовної 

літератури в той час видавалося досить мало, а жорсткий партійно-

державний апарат усіляко обмежував її легальне завезення з Угорщини. 

Контроль за угорськомовним населенням Закарпаття особливо посилився 

після революційних подій в Угорщині, а також після постанови ЦК КПРС 

«Про підвищення відповідальності керівників органів преси, радіо, 

телебачення, кінематографії, установ культури і мистецтва за ідейно-

політичний рівень матеріалів, що публікуються, та репертуару» (7 січня 1969 

року) та постанови ЦК КПУ «Про посилення цензури». Зокрема, в 

останньому документі зауважено, що «деякі обкоми, міськкоми і райкоми КП 

України знизили вимогливість до органів преси, радіо, кіно, телебачення, 

видавництв, установ культури і мистецтва, рідко обговорюють питання про 

їх роботу, не вживають ефективних заходів до зміцнення їх професійно 

підготовленими, політично зрілими кадрами» [269, с. 454]. 

Після проголошення незалежності України процес культурницької 

діяльності угорськомовного населення значно активізувався. Дослідники та 
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експерти визнають, що досвід української державності виявляється плідним 

для оптимізації насамперед етнокультурного життя угорської національної 

меншини Закарпаття. Угорці розбудували національну систему освіти та 

виховання, створили численні національно-культурні товариства, володіють 

рідномовними засобами масової інформації [227].  

Угорськомовна преса Закарпаття залишається майже зовсім  

недослідженим явищем і причин цього є чимало. Назвемо дві, на нашу 

думку, найважливіші: 1) тривалий час цьому заважали радянські партійно-

ідеологічні чинники, сьогодні – брак журналістів-науковців, що володіють 

угорською мовою; 2) складно ґрунтовно опрацьовувати найдавнішу 

угорськомовну періодику Закарпаття, оскільки не все збереглося в місцевих 

архівах, а з плином часу  періодичні видання руйнуються, постає небезпека їх 

повної втрати. Нами зафіксовано 33 угорськомовні періодичні видання, що 

видавалися на території Закарпаття в дорадянський період (див. Додаток В). 

Свідомо до них не віднесено газету «Kárpáti Igaz Szó» («Карпаті Іґоз Со»), що 

стала спадкоємницею «Munkás Ujság» («Мункаш уйшаґ») і єдина збереглася 

в інформаційному просторі після встановлення на Закарпатті радянської 

влади. 

Питання про витоки угорськомовної преси на Закарпатті й донині 

залишається відкритим. Дискусійні моменти щодо найдавнішого часопису не 

знайшли свого чіткого вирішення в нечисленних наукових розвідках. 

Дослідник П. Лісовий вважав, що першою угорськомовною  газетою на 

Закарпатті слід вважати «Kárpát Hirnök»: Társadalmi, népgazdászati, s 

közhasznú ismeretek közlönye («Карпатський вісник»), яка з’явилася в 1861 

році, складалася латинським шрифтом, а її власником був Кароль Еґер. За 

періодичністю це був тижневик. Спочатку часопис складався в угорському 

Шарошпотоці. За твердженням Г. Стрипського, лише перші чотири числа, 

очевидно, через брак шрифтів в Ужгороді, друкувалися за межами краю, «отъ 

пятого числа, дня 14 юлія 1861 р. К. Hirnök выходив уже въ Унгварѣ, а такъ 

отъ сего дня треба раховати початки унгварского друкарства, уже сталого» 
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[316, с. 277–278].  «Kárpát Hirnök», як свідчить бібліографія М. Лелекача та             

І. Гарайди, проіснував недовго (з 1 липня до 29 грудня 1861 року), ймовірно, 

через брак шрифтів  в Ужгороді та складність їх завезення з центральної 

Угорщини. 

 Частково ми вже говорили: питання про те, чи саме «Kárpát Hirnök» є 

першою газетою на Закарпатті загалом та угорськомовною зокрема, 

залишилося відкритим. За твердженням Г. Стрипського, угорськомовна преса 

на Закарпатті бере свій початок не з 1861 року, а з 1845, коли з’явилася газета 

«Kassa-Ungvári Hirdetményi Lap» («Кошицько-Ужгородський інформаційний 

листок») [див. дет.: 316, с. 265 – 266]. 

Питання про друкування перших газет на Закарпатті неукраїнською 

мовою в радянському журналістикознавстві, ймовірно з ідеологічних 

міркувань, замовчувалося. Хоча ситуація з початком газетярства у краї прямо 

не пов’язана з поліетнічністю регіону, не вирізняється унікальністю, швидше 

навпаки – типовістю. В історії розвитку світової та вітчизняної преси досить 

звична ситуація, коли через різні обставини перше періодичне видання 

друкувалося мовою,  чужою для більшості населення краю чи навіть держави 

загалом, або коли не збережено жодного примірника часопису й довідуємося 

про нього лише з інших джерел. Подібне спостерігаємо з першими 

львівськими газетами «Kurier Lwowski» («Львівський кур’єр»), що з’явився     

9 липня 1749 р. польською мовою, а в 1772-му «там же виходив якийсь 

сурогат газети «Суплімент» («Повідомлення»), жоден примірник якої не 

дійшов до наших днів. Дійшов лише комплект тижневика французькою 

мовою «Газет де Леополь», що його видавав львівський шевальє Оссуді за 

зразком тодішніх аналогічних французьких видань у Варшаві й Відні» [337, 

с. 262 ].  

На нашу думку, цим питанням в українському журналістикознавстві 

приділено недостатньо уваги,  до того ж вони часто заідеологізовані, а  

науковці за інерцією повторюють постулати про слабку роль тогочасної 

«нерідної преси» як пропагандиста, агітатора й вихователя трудящих мас.              
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З історії розвитку журналістики Угорщини довідуємося, що перші часописи 

теж не друкувалися мовою державотворчого етносу. Зокрема  перші  угорські 

періодичні видання виходили латинською  мовою («Mercurius veridikus 

Yungarikus» – «Угорський правдивий Меркурій», 1705), згодом німецькою, 

але не угорською. П. Федченко з цього приводу зазначає: «коли після 

визволення від турецького ярма угорський двір вирішив мати й свою 

офіціозну пресу, довелося знову звернутись до чужої мови, угорської 

освічені люди зовсім не знали. На цей раз мова видання була німецька.                  

У березні 1721 року в Пожоні (сьогодні Братислава), тодішній столиці 

Угорщини, всесвітньовідомий учений, член багатьох Європейських академій 

Матей Бель заснував тижневик «Нова посонесія». Крім нечисленної 

придворної інформації, газета подавала закордонні відомості» [337,  с. 99 – 

100].   

Подібна ситуація була характерна для більшості регіонів України, що 

перебували під владою інших держав: перші видання, зокрема й такі, що 

призначалися для українців, друкувалися мовами тих держав, до яких 

належали українські землі (російською, польською, угорською, чеською). 

Здебільшого це було зумовлено не лише об’єктивними історичними 

процесами та нестачею українських кадрів, а й активними намаганнями 

тогочасних урядів та шовіністично налаштованих політиків 

денаціоналізувати й асимілювати автохтонне  населення. Схожа доля 

спіткала й закарпатських українців, тому й не дивно, що першою газетою в 

краї була угорськомовна.  

Важливо зазначити, що патріотично налаштована закарпатоукраїнська 

інтелігенція у середині ХІХ століття, а в першу чергу це було греко-

католицьке духівництво, рішуче протестувала проти асиміляторської 

політики угорських урядовців. Проте самотужки боротися закарпатським 

будителям було вкрай важко. Це, на нашу думку, стало причиною того, що з 

числа місцевої української інтелігенції багато хто долучився до видання 

угорськомовних газет, розрахованих саме на закарпатоукраїнців. Лише таким 
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чином можна було втілювати ідеї просвітництва серед зубожілого та значною 

мірою змадяризованого населення. Водночас деякі представники місцевої 

інтелігенції сповідували ідеї панславізму й орієнтувалися на православну 

Росію, що згодом призвело до потужного русофільського напряму в краї, а 

отже, й у розвитку місцевої преси («Свѣт», «Новый свѣт», «Карпат», «Сова» 

та ін. ). 

Щоразу великий вплив на розвиток закарпатської преси мали політичні 

події. А тому складно говорити про послідовну інформаційну політику 

угорськомовних видань, навіть тих, де редакторами були русини-українці.     

Не стала винятком авторитетна у свій час газета «Ungvári Közlöny» 

(«Ужгородські повідомлення»), яку  спочатку очолив Стефан Ромжа,  

гімназійний професор релігії, згодом – серб Іван Йовановіч, а відтак – знову 

«русин» Стефан Дудинський. Через підтримку газетою постаті та політики 

Лайоша Кошута, ватажка угорської революції 1848–1849 рр., який виступив 

проти Габсбурзької імперії та вимагав незалежності для Угорщини, дехто з 

дослідників [316] кваліфікував видання як орган опозиціонерів, так званих 

«Прихильників 1848-го» («48-asok»). Піддаючись політичним віянням, 

часопис був непослідовним так само, як і його кумир Л. Кошут, особливо в 

політиці щодо устрою та мовної політики національних регіонів Угорщини, 

зокрема й Закарпаття. Такий підхід редколегії «Ungvári Közlöny» до 

«руських» інтересів змусив частину закарпатоукраїнської інтелігенції 

змінити ставлення до видання та дистанціюватися. 

Деякі угорськомовні  газети того часу зайняли на диво виважену й 

етнічно толерантну позицію, серед них і газета «Kelet» («Схід»), заснована  

Юлієм Дрогобицьким, директором Ужгородської учительської семінарії 1888 

року. Із 1892 року редактором видання став радванський парох Костянтин 

Левицький. Часопис звертав особливу увагу на соціальне становище 

«руської» інтелігенції та простого народу, обстоював права греко-

католицької церкви, на його сторінках друкувалися статті, присвяченні 

питанням педагогіки, етнографії тощо. Словом, видання, хоч і 
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проголошувало себе угорським греко-католицьким тижневиком, однак, крім 

суто релігійних питань, порушувало цілу низку актуальних суспільних 

проблем того часу, обстоюючи інтереси простого народу, зокрема 

«руського». Августин Волошин, оцінюючи роль цієї газети серед інших 

тогочасних часописів, писав: «Kelet» усиловався бути таким мадярським 

органом підкарпатських русинів, яким були руський «Свѣт» або «Карпат». 

Од 1897 р. сталася політичною, підпорювала кат. (народну) партію. Після 

появи «Gk. Szemle» у котрий час «Kelet» перестав виходити. В національнім 

ділі менше рішительний напрям мала друга мадярська газета «гр. католиків» 

«Kárpát Lapok», редагована Владимиром Раманцьом. Ся газета виходила од 

рока 1895 до кінця 1903. В 1899 році став видавати др. Александер Микита, 

проф. богословія свою чисто богословську газету «Felvidéki–Sion» 

(«Верховинський Сіон»), котра виходила лиш за 3 роки. Др. Ал. Микита в сій 

газеті усилювався популяризувати пізнання богословські, толковав наш 

обряд, подавав інтересантні статті з історії церкви нашої і із ширення 

християнської віри» [85, с. 66]. Колоритним для початку ХХ століття було 

єдине сатирично-гумористичне видання угорською мовою «Grimász» 

(«Гримаса»). 

Типологічно закарпатські періодичні видання, що виходили в 

дорадянський період угорською мовою,  передусім досить чітко поділяються 

за редактурою: 1) видання, які редагували етнічні угорці; 2) часописи, де 

редакторами були закарпатські українці; 3) угорськомовна періодика, 

редагована представниками інших національностей. Зокрема, такий поділ 

пропонує дослідник В. Ґабор [89]. До нього в описі видань Закарпаття маємо 

лише загальну (хоч і дуже ґрунтовну для свого часу) характеристику усієї 

преси краю загалом (М. Лелекач, І. Гарайда «Загальна библіографія 

Подкарпатя», Унґвар, 1944). Тематично часописи  варто кваліфікувати як 

соціально-релігійно-культурницькі. Хоча окремі видання дорадянського 

періоду й ставали на платформи політичних партій, проте не були до кінця їх 

«агітаторами й пропагандистами». Виняток становить період окупації 
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Закарпаття режимом М. Горті, коли проводилася відверта політика знищення 

ненадійних та підозрілих, хоч офіційно влада й намагалася демонструвати 

мовну та інформаційну інтолерантність [див.: 349].  

Угорськомовна преса Закарпаття в радянський період пройшла 

декілька етапів. Окремі з них пов’язані із частковим завмиранням угорського 

культурницького життя та дискримінацією угорського етносу. Так  сталося 

одразу після встановлення нової влади й курсу на побудову соціалістичного 

суспільства, коли, всупереч постулатам інтернаціоналізму, угорськомовна 

преса перестала друкуватися. Було розпочато швидкий процес націоналізації 

заводів, залізничного транспорту, засобів зв’язку, промислових підприємств. 

«Крім того, націоналізації підлягали всі підприємства поліграфічної 

промисловості – друкарні, літографії, цинкографії…; заклади освіти – 

початкові, середні та спеціалізовані; культурно-освітні установи – 

кінематографи, театри, стадіони» [238, с. 622]. Нова влада проводила 

недолугу політику щодо національної освіти, «для дітей угорської 

національності достатньої кількості шкіл не вистачало. Це мотивувалося тим, 

що частину вчителів угорських шкіл від педагогічної діяльності було 

усунуто. Особливо виникли проблеми з відкриттям неповно середніх та 

середніх шкіл з угорською мовою навчання, про що свідчать скарги 

угорського населення в урядові установи України» [238, с. 648]. Усе це 

відбувалося на фоні масових арештів «ненадійних» елементів серед 

закарпатських угорців та німців, які відправлялися в табори для 

військовополонених. Щодо тогочасної інформаційної політики в 

поліетнічному регіоні, то часто доходило до абсурдних ситуацій, які аж ніяк 

не сприяли зміцненню довіри до нової влади. Так, голову народного комітету 

в угорськомовному селі Саловка Петра Гусара було звільнено з цієї посади 

(без згоди односельців) за те, що «відмовлявся одержувати «Вісник Народної 

Ради», бо в селі ніхто не розумів по-українськи. Його дії були визнані 

«антинародними і провокаційними» [238,  с. 650]. 
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 У регіоні створювалася нова, жорстка радянська інформаційна система 

зокрема й для угорського етносу. Комуністична угорськомовна газета  

«Munkás Ujság» («Робітнича газета») стала «Kárpáti Igaz Szó» («Карпатське 

слово правди») і протягом 1946–1967 рр. виходила як дубляж «Закарпатської 

правди», органу  місцевого обкому компартії. Відносна автономія 

газетярського життя угорців почалася з березня 1967 року, коли «Kárpáti Igaz 

Szó» почала виходити як самостійне угорськомовне видання. Після 

проголошення незалежності України «Kárpáti Igaz Szó» кваліфікують як 

єдину загальнодержавну угорськомовну газету в країні.  

Загалом від часу встановлення радянської влади й до 1967 року на 

Закарпатті, крім угорського дубляжу «Закарпатської правди», виходило ще 

два: у 1952 році почав друкуватися «A kommunizmus fényei», дубляж  

ужгородської районної газети «Вогні комунізму», органу  місцевого райкому 

компартії, 27 березня 1957 року виходить «A Kommunizmus Zászlaja», 

дубляж «Прапора комунізму», органу Виноградівського райкому компартії. 

Друкування угорського дубляжу залежало від волі партійних чиновників, і з 

огляду на курс партії він міг припинятися. Так сталося з виноградівською 

районною газетою: у 1962 році друкування угорського дубляжу припинено й 

відновлено лише у квітні 1965 року. Єдиною газетою на Закарпатті, яка 

тривалий час виходила угорською мовою, була «Vörös Zaszlő» («Червоний 

прапор»), заснована 9 грудня 1945 року як орган Берегівського райкому 

компартії, від 1 січня 1955 року почав друкуватися український дубляж 

газети.  

Практично всі угорськомовні дубляжі з тими чи іншими 

трансформаціями, що диктувалися постановами ЦК КПРС, проіснували до 

самого розвалу СРСР. Говорити про якусь самостійність та унікальність 

публікацій  у закарпатській угорськомовній періодиці цього часу не 

доводиться. Структура часописів, тематика і зміст не відрізнялися від решти 

газетних видань Закарпаття нічим, окрім мови. Процес лібералізації, що 

торкнувся й угорської преси, розпочався лише після смерті Й. Сталіна. Проте 
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не слід вважати, що це були потужні демократичні тенденції, які торкнулися 

всіх підвалин суспільного життя. Процес радянізації був уже добре 

вкорінений на Закарпатті, але на закарпатських угорців величезний вплив 

мали революційні події в сусідній Угорщині восени 1956 року. «Відлига», 

що почалася в СРСР після смерті Сталіна у 1953 році, через низку 

історичних, національних та геополітичних причин вплинула на угорське 

суспільство значно глибше і серйозніше, ніж на сусідні країни соцтабору. Під 

тиском Москви, стривоженої назріванням соціального конфлікту в Угорщині, 

М. Ракоші був змушений погодитися на певну лібералізацію політичного 

курсу. Він залишився першим секретарем ЦК УПТ, але посаду прем’єр-

міністра отримав член політбюро Імре Надь, уряд якого накреслив програму 

сміливих реформ. Зокрема, було зроблено акцент на прискорений розвиток 

сільськогосподарського виробництва, легкої та харчової промисловості. 

Почалася реабілітація незаконно засуджених, активізувалася діяльність 

громадських організацій. Однак поступове погіршення соціально-

економічної ситуації в Угорщині  призвело в 1956 році до антирадянських 

мітингів, акцій непокори, про що вже йшлося в попередньому розділі нашого 

дослідження. 

Після введення радянських військ до Будапешта й придушення 

угорської революції КДБ  почало справжнє полювання на прихильників 

революційних змін. «В історію революції золотими сторінками вписано 

запеклий опір повстанців у районі кінотеатру «Корвін» і в центрі Пешта, 

на площі Москви в Буді, у промисловому районі столиці Чепелі. Залишки 

озброєних загонів пішли в підпілля. По завершенню воєнних дій за ними 

почалося справжнє полювання радянських спецслужб, що розв’язали 

масовий терор проти «контрреволюціонерів». До середини листопада 

радянські органи безпеки заарештували 1372 особи, серед яких було чимало 

невинних угорських громадян, частину з яких, насамперед молодь, усупереч 

міжнародним правовим нормам вивезли до СРСР. В Угорщині розпочалися 
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військово-польові суди. Серед засуджених до страти був і лицар Угорської 

революції Імре Надь» [80]. 

Революційні події в Угорщині спричинили хвилю арештів серед 

угорськомовного населення Закарпаття. Одночасно відбулися деякі 

ідеологічні послаблення, на Закарпатті активізувалася угорськомовна 

літературна діяльність, угорські поети краю друкуються на сторінках 

«Kárpáti Igaz Szó» та в періодичних виданнях Угорщини. Зокрема, 

з’являються твори Ласла Балли, Вілмоша Ковача, згодом –  Барабари Салаї, 

Деже Ченгері, Дьєрдя Дупки, Кароя Балли та ін. Їхня творчість отримує 

позитивні відгуки на сторінках регіональної та республіканської 

українськомовної преси. Скажімо,  1957 року про збірку поезій «Rohanó évek 

sodrában» («В потоці років») Ласла Балли з’являються позитивно-піднесені 

рецензії: «Слово угорського поета» Ю. Шкробинця (Закарп. правда. –  4 січ.), 

«Щирий голос» С. Панька (Літ. газета. –  15 листоп.) тощо.  

Проте, крім появи літературних творів й окремих наукових розвідок 

угорською мовою, нічим особливим етнічне життя угорців на сторінках 

преси не було представлене аж до початку перебудови в СРСР. Перехід від 

єдиного суб’єкта управління засобами масової інформації в роки монополії 

комуністичної влади до ринкових реформ періоду перебудови значно 

розширив тематичну палітру преси. Поволі змінювалися функції ЗМІ, 

слабшала роль періодики як агітатора, пропагандиста й організатора мас. 

Звільнившись від тотальної опіки, крайова, зокрема й угорськомовна, преса 

друкує архівні, перш за все секретні, матеріали, що реабілітують 

несправедливо переслідуваних та забутих. Активно публікуються 

медіатексти, в яких засуджують злочини посадових осіб, котрі ще кілька 

років тому були поза критикою. У цей період з’явився особливо сильний 

зв’язок між редакцією й читацькою аудиторією, із захопленням 

перечитуються часто передруковані з інших видань твори повернутої 

літератури, ведуться дискусії про білі плями в історії, порушуються 

проблеми екології (зокрема Пістрялівської РЛС), питання про НЛО, які були 
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засекречені. Водночас ЗМІ потерпали від політичного безладу й поглиблення 

соціально-економічної кризи в державі, читацька аудиторія все менше 

довіряла обіцянкам М. Горбачова та іншим лідерам перебудови.  

Після проголошення незалежності на Закарпатті особливо активно 

поширюється культурно-національний рух, найбільшою мірою в краї це 

стосувалося угорського етносу. Так, лише упродовж 1993–2000 рр. були 

зареєстровані десятки національно-культурних громадських організацій 

угорців: Товариство угорської культури Закарпаття (1993), Товариство 

угорської інтелігенції Закарпаття (1993), Демократична спілка угорців 

України (1993), до складу якої долучилися, крім закарпатських (Форум 

угорських організацій Закарпаття,  Мукачівський літературно-просвітній 

клуб ім. Ференца Ракоці ІІ, Закарпатське угорське товариство працівників 

охорони здоров’я, Свалявський угорський культурний союз, Тячівське 

угорське культурне товариство, Спілка угорських журналістів Закарпаття, 

Товариство угорської культури Берегівщини, Закарпатська угорська спілка 

«Газда» та ін.), товариства з інших регіонів України (Товариство угорської 

культури Львівщини, Товариство угорців Івано-Франківська «Балатон», 

Дніпропетровське товариство угорців, Київське товариство угорців, 

Кримське товариство угорців ім. Шандора Петефі та ін.). Щоправда, 

радикальні настрої деяких членів угорських товариств (зокрема ТУКЗ),                    

і підтримка ними будівництва пам’ятника здобуття угорцями нової 

батьківщини на місці розстрілу карпатських січовиків гортіївцями на 

Верецькому перевалі, утворення автономного угорського Притисянського 

району викликають гарячі дискусії в регіональній та загальнодержавній пресі 

[див. дет.: 334]. Угорщина ж останнім часом намагається проводити 

достатньо чітку та виважену політику щодо України й активно підтримує 

українські дії, що потребують міжнародного визнання [див.: 258], але 

воднораз усіляко сприяє існуванню угорських товариств на Закарпатті. 

Як висновок зауважимо, що саме національно-культурні спілки стали 

першими ініціаторами створення нових незалежних угорськомовних ЗМІ на 
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Закарпатті. Упродовж нетривалого часу після проголошення незалежності в 

краї замість півтора десятка обласних та районних газет зареєстровано 

близько 300, значна частина з них була задекларована як угорськомовні. 

Окремі часописи зникли з інформаційного простору. До прикладу, так 

сталося з газетою «Суспільство, економіка, культура», яку намагався 

видавати Форум угорських організацій Закарпаття, із регіональним 

часописом «Szolyvai Krónika» («Свалявська хроніка»), натомість з’явилася, 

крім друкованої, й інтернет-версія дитячого журналу «Irka» («Зошит») 

Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства. (див. Додатки Д; 

Н). Частина цих видань і далі дотаційна та перебуває у власності держави 

(«Kárpáti Igaz Szó», «Beregi Hirlap», «Ungvári vidéki hirek», «Nadyszőlős-vidéki 

Hirek»), інші – відносно незалежні й провадять інформаційну політику свого 

видавця, редакційного колективу («Kárpátaloi szémle», «Kárpátalja»). 

Партійної преси серед угорськомовних видань практично немає, хоча й були 

спроби створити  орган соціал-демократичної партії (об’єднаної) через газету 

«Hotármenti szocialdemokrata» («Прикордонний соціал-демократ»). Цікавим 

явищем є дитяча («Babita» – «Чубчик»), скаутська («Nyomkereső» – 

«Слідопит»)  та релігійна («Új hojtás» – «Новий пагін») преса. Кожна з них 

може бути предметом окремого дослідження. Сучасна угорськомовна преса 

засвідчує, що в інформаційному просторі Закарпаття не лише збільшилася 

кількість періодичних видань, а й відбулися разючі якісні типологічні зміни 

періодики в нових умовах. Угорський етнос Закарпаття завдяки рідномовним 

медіа, пройшовши шлях соціально-політичних потрясінь, зберіг мову, 

культуру, звичаї та прадідівські традиції й активно пропагує національні 

здобутки на сторінках преси материнською мовою. Угорці представлені в 

усіх органах української влади, активно вносять пропозиції до проектів 

законів, які стосуються національних питань, що сприяє реалізації особистих 

і громадянських прав угорської меншини Закарпаття. 
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3.2. Специфіка функціонування румунськомовної преси краю  

 

Румуни  –  третя  за  чисельністю  етнічна  група  на  Закарпатті, яка 

складає  32 152 особи,  тобто  2,6 %  від  усього  населення  краю,  тоді  як  в  

Україні  цей  етнос  посідає  лише  сьоме місце за кількісним складом,  що  

становить  0,26%  населення  країни. Більша румунська діаспора  в Україні є 

лише в Чернівецькій області (114 555 осіб) й набагато менша в Одеській             

(724 особи), яка посідає третє місце за цим показником.  

Під час перепису населення 1989 року румуни на Закарпатті за 

чисельністю займали четверте місце після росіян.  Наступний всеукраїнський 

перепис (2001 р.) засвідчив кількісне зростання краян румунської 

національності і, навпаки, зменшення  росіян, число яких  складало 30 993 

(2,5 % від усього населення області). Ареал проживання румунів Закарпаття 

–Тячівський та Рахівський райони. Більшість представників етносу проживає 

компактно в семи населених пунктах: Нижній Апші, Середньому Водяному, 

Солотвині, Білій Церкві, Глибокому Потоку, Топчині, Плаюці. Щодо 

нинішньої національно-культурницької ситуації в згаданих селах, то всі вони 

мають рідномовні школи, 31 бібліотеку, 5 клубів, 6 стадіонів, 4 лікарні,                  

4 поліклініки. Цікаво, що в останні роки співробітники кафедри румунської 

та класичної філології Ужгородського національного університету здійснили 

етнологічні експедиції в Перечинський район (села Мирча та Порошково), де 

проживають «валахи», які також ідентифікують себе з румунами. 

Згідно з офіційними статистичними даними Центру культур 

національних меншин Закарпаття, в  області  діє  12  шкіл  з  румунською  

мовою  навчання та 1 двомовна – з українською та румунською мовами [151]. 

Останнім часом зареєстровано майже десять  культурно-освітніх  товариств  і 

спілок  румун  Закарпаття, серед яких соціально-культурне товариство ім. 

Джорже Кошбука, Закарпатська обласна спілка «Дачія»,  Соціально-

культурне товариство румун Закарпаття ім. Іона Міхая де Апша, 
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Закарпатське обласне молодіжне об’єднання «Товариство румунської молоді 

ім. Міхая Емінеску» [217, с. 204 – 207; 133].  

Проте румуни – це  єдина  етнічна  спільнота серед автохтонних 

народів  в  області,  яка  не  мала  повноцінного власного часопису чи не 

півстоліття. Упродовж тривалого часу лише одним відносно рідномовним 

джерелом інформації місцевих румунів залишалися щотижневі програми 

Закарпатської держтелерадіокомпанії «Planurile partidului  – planurile 

norodului» («Плани партії – плани народу»), а згодом – «Panorama săptămânii» 

(«Панорама тижня», щовівторка) та «Actualităţi» («Новини», щочетверга), які 

транслювалися  молдавською мовою.  

Незважаючи на достатньо проблематичний і невисокий рівень 

інформаційного забезпечення румунського етносу Закарпаття рідномовними 

джерелами в радянський час, умови їх проживання, «специфіка анклавного 

менталітету зумовили динамічний соціально-економічний розвиток…,  

румунська національна меншина є лідером за рівнем життя серед усіх 

етнічних груп краю. Малий та середній бізнес, торгівля є звичними 

джерелами прибутку румунів. Частина їх мігрує у пошуках роботи на Схід, в 

основному в Російську Федерацію» [300, с. 41].  

У роки  перебудови,  а  відтак  незалежності  України,  коли  на  

Закарпатті  стався  «вибух  реєстрації»   нових друкованих ЗМІ (станом  на  

22  березня  1999 р.  в  Закарпатті  зареєстровано  близько 200 нових  

періодичних  видань), особливо  місцевими  національними  культурно-

освітніми  спілками, румунськомовної  газети в  краї  так і не  з’явилося. До 

прикладу, в сусідній Чернівецькій області, де теж комактно проживають 

румуни, виходило більше десяти періодичних видань румунською мовою. 

Серед них такі впливові, як «Concordia» («Злагода»),  «Lumea» («Світ»), «Plai 

Românesc» («Румунський край»), «Gazeta de Gerţa» («Газета Герци»), «Timp 

nou» («Новий час»), «Cuvântul adevărului» («Слово правди»), «Meleag natal» 

(«Рідна земля»), «Zorile Bucovinei» («Зорi Буковини») та інші. 
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Як засвідчує ретроспективний екскурс, ситуація  щодо  цього  питання  

була  складною на Закарпатті і  в  часи  радянської  «стабільності». У  1957  

році,  вперше після  возз’єднання  Закарпаття  з  Україною, в області 

спробували видавати румунськомовне періодичне видання. Це був 

інформаційний  бюлетень  із  назвою «Prietenia noroadelor» («Дружба  

народів», формату А4), перше  число  якого з’явилося 7 листопада 1957 р. в 

однойменному  колгоспі  с. Діброви  Тячівського  району. Бюлетень  став  

органом  партійного  осередку  колгоспу, а очолив його секретар парткому 

господарства Ніколає Маріна. Першочерговим  завданням  бюлетеня  була  

пропаганда  радянського  способу  життя  серед  румунського  населення  

одного  з  найбільших  колгоспів,  до  складу якого входило кілька 

румунськомовних сіл. Перше ж число  інформаційного  бюлетеня  було  

присвячене  40–річчю  жовтневої  революції 1917 року. 

12 лютого  1958  року  замість  інформаційного  бюлетеня  з’являється  

газета  «Дружба  народів» накладом  530 прим. Видання  стало  органом  

Тячівського райкому КПУ та  районної  ради  народних  депутатів.  

Друкувалася  газета, щоправда, молдавською мовою і кирилицею, а це  

утрудню-вало   її  сприйняття  місцевими  румунами. В  наступному  

десятиріччі  газету перейменовано, і вона вже стає  «Рrietenia» («Дружба»).  

Фактично  це  був  дубляж українськомовної газети «Дружба», а тому 

інформації, яка висвітлювала  життя  румун  Закарпаття, друкувалося у ньому 

замало.  

Після розпаду СРСР  активізувався процес національного  відродження  

серед  етносів, які  проживають  в  Україні. Проте,  як  не  дивно,  саме  в  цей  

час  зникає румунський  дубляж  газети  «Дружба». На  нашу  думку,  причин  

цього було декілька. По-перше, дубляж  тільки частково задовольняв  

інформаційні  потреби  румунськомовного населення.  По-друге,  існував  

брак  кадрів,  адже  «закарпатські  молдавани»  враз  стали  румунами,  а  

отже, й газета мусила б виходити румунською мовою. По-третє, на 

державному рівні проблемі не надали достатньої уваги через відсутність 
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коштів. Румунський  журнал  «Familia  română» («Румунська  родина»)  

найголовнішою  «причиною  неуспіху «Дружби»  («Prietenia»)  вважає те,  що  

газета  була  лише  дубляжем,  який  не  висвітлював  проблем  румунської  

общини.  Ця інформаційна  ніша    згодом заповнювалася різними додатками, 

які видавали при газетах  Чернівеччини – «Concordia» («Злагода»), «Lumea» 

(«Світ»), – а також на  території  Румунії – «Neamul  Românesc» 

(«Румунський  рід»),  «Renaşterea  Maramureşeană» («Відродження  

Мараморощини»), «Curierul  românesc» («Румунський  кур’єр»),  «Graiul  

Maramu-reşului» («Говір  Мараморощини»),  «Jurnalul  de  Sighet» 

(«Сиготський  журнал»).  

Абсолютно новим явищем у суспільно-культурному житті румун 

Закарпаття  та в інформаційному просторі краю  стала  газета  «Apşa»,  яку 

видає   Закарпатська  обласна  спілка  «Дачія».  Ініціатором  цього часопису,  

який  виходить   із  травня  2001 року  (спочатку  як бюлетень),  став  

заступник  голови  згаданого  товариства,  старший викладач  кафедри  

румунської  та  класичної  філології  Ужгородського  національного  

університету  Тарас  Дацьо. Фактично  він  і  був  видавцем  бюлетеня,  який  

виходив  щотижнево  форматом  A4  на  двох  сторінках. Усього  побачило 

світ  20  чисел  цього видання (до  23  вересня  2001 р.).  Натомість 6 вересня 

2001 року «Apşa» вже  зареєстрована  як  газета, а  1  жовтня  вийшло  перше  

число  цього  часопису (див. Додатки Б; Е), де головним  редактором є той же        

Т. Дацьо. Саме  «Apşa»  стала  першим  румунськомовним  часописом  на  

Закарпатті.  

За типологічною харатеристикою газету можна кваліфікувати як 

національно-культурне та просвітницьке видання, хоч сама редколегія 

окреслює видання як соціально-політичне. Насправді сучасної політики в 

газеті небагато й здебільшого вона стосується румунськомовного населення 

Закарпаття та має регіональний характер. Серед суспільно-політичних 

матеріалів в «Апші» переважають ті, що за тематико-змістовим наповненням 

мають історичний характер  (історія поселення румунів, історія назв 
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населених пунктів, історія окремих родин тощо). Інформація, яка подається в 

публіцистичних текстах, здебільшого доповнюється документальними та 

офіційними матеріалами. Серед документів є й ті, що взяті з державних 

установ та архівів, а також ті, що надані приватними особами, зокрема 

читачами газети. 

Варто відзначити,  що  газета  притримується  виваженої політики  

щодо  життя  румун  в  українському  середовищі. Навіть більше, видання 

регулярно подає  інформацію про інші  національності (див.: Apşa. – 2001–

2003). Однак  основне  завдання,  яке  поставило  перед  собою  це  видання,  

–  відродження  й  збереження  культурних  традицій  румунів  

правобережжя, тому в часописі переважають культурологічні та літературно-

художні публікації. У  першому ж  числі  газети  «Apşa» знаходимо  матеріал  

про  культурно-громадську  діяльність  Закарпатської  обласної  спілки  

«Дачія».  Тут  так  само  вміщено  звернення  голови  цього  товариства  Іона  

Ботоша  до  румунів  правобережжя  Тиси, у  якому  автор  доводить  

необхідність  і  закономірність  появи  газети  «Apşa» як  першого  

незалежного  друкованого  органу  румун  на  Закарпатті (2001. – oct.). 

Сьогодні можемо говорити, що газета «Apşa» цілеспрямовано 

вдосконалюється і  в технічному оформленні (зміна дизайну назви газети, 

удосконалення ілюстрацій та заголовків на полосах, застосування 

різноманітних шрифтів тощо, див. Додаток Е), і в змістовому наповненні 

публікацій (розширення спектру інформування читачів – від 

однонаціональної тематики до полінаціональної). Постійне гасло газети взято 

з творчості Джео Думітреску (Geo Dumitrescu) і відбиває основні тенденції 

відродження румунського етносу на Закарпатті, до чого й прагне  

Закарпатська обласна спілка «Dacia»: 

Slav aş fi fost de nu eram latin, 

Latin aş fi, de nu eram şi dac, 

Dar a ieşit aşa să fiu român 

Şi eu cu soarta asta mă împac. 

(Слов’янином я би був, якби не був латинянин, 

Латинянином би був, якби не був даком, 

Але сталося так, що я є румун 

І з цією долею я згоден). 
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Починаючи з січня 2003 року, газета подає до кожного номера нове 

гасло. Так, у числі 1 (за 2003 рік) часопису  виявляємо цитату з вірша Іона 

Ботоша: 

Cheamă-i, mamă!     (Клич їх, мамо!  

Şi le spune,      Скажи їм, 

Să se adune,     Щоб єднались, 

Iar la vatra părintească,    Кругом батьківської ватри, 

Neamul şi fraţii să-şi cinstească.  Родину і братів щоб шанували). 

 

За досить короткий час видання створило своє обличчя в 

інформаційному просторі Закарпаття. Дотримання газетою проголошених  

етичних принципів та реанімація історико-культурної спадщини 

закарпатських румунів (див. Apşa, №1) спостерігається на кожній сторінці та 

в усіх рубриках. До прикладу, із числа в число серед постійних рубрик 

знаходимо: «Особистості правобережжя Тиси», «Із історії», «Із культури 

Румунії». Інформація в газеті доволі багата жанрово й тематично. Знаходимо 

в часописі як невеликі інформаційні замітки та повідомлення, так і доволі 

розлогі репортажі, звіти, інтерв’ю. Центральна тема кожного числа газети – 

культурно-освітня діяльність Закарпатської обласної спілки «Dacia»). 

Найбільш виразними в етнонаціональному сенсі серед таких матеріалів, на 

нашу думку, є «Звернення» (до румун правобережжя Тиси) («Adresare» (către 

românii din dreapta Tisei; №1), «Презентація газети» («Lansare de ziar»; №2), 

«Привітання румун з новорічними святами та Різдвом Христовим» 

(«Felicitarea românilor cu ocazia Anului Nou şi Naşterea lui Isus Cristos»; №4), 

«Румуни Закарпаття в державних структурах наприкінці 2001» («Românii din 

Transcarpatia în structurile de stat la sfârşitul anului 2001»; №3), «Свято у 

Нижньому Водяному» (“Sărbătoarea la Apşa de Jos; №4), «Христос Воскрес» 

(«Hristos a Înviat»; №5), «Звернення правління ЗОС «Дачія» до голови 
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сільської ради села Діброва та районних депутатів Василя Влада та Юрія 

Пашку  («Consiliul Uniunii Regionale din Transcarpatia «Dacia» către Primăria 

satului Dibrova (Apşa de Jos), deputaţilor raionali Vasile Gh.Vlad, Gheorghe 

Paşcu»; №5), «Розподіл газети «Апша» – інформаційного органу спілки 

«Дачія» («Repartizarea ziarului “Apşa» – organ informativ a URdT «Dacia»; №5). 

В останньому матеріалі наводиться цікава статистика щодо читацької 

аудиторії цього часопису. Зокрема довідуємося, що газету поширюють і  

читають  у закарпатських селах Діброві (300 прим.), Солотвині (150), 

Середньому Водяному (100), Глибокому Потоці (50), Білій Церкві (100),  у 

містах Києві (10), Ужгороді (20), Львові (2),  у румунських містах Ораді (30), 

Баї-Маре (20), Сиготі (20), Бухаресті (20), в ізраїльському місті Акка (10), у 

Нью-Йорку (5),  Кишиневі (5), Новосибірську (10 прим.). 

Викликають інтерес також  матеріали історико-культурного характеру: 

«Розповідь про румуна, котрий купив Аляску від росіян для Америки» (2002, 

№4), «Перша документальна згадка про Нижнє Водяне» (2001, № 2), «Перша 

документальна згадка про Білу Церкву» (2002, № 4) та  літературні. Це 

особливо цікаво, оскільки в останні роки літературно-художні публікації 

друкуються в закарпатських суспільно-політичних часописах (та й у 

всеукраїнських) нечасто, а письменники перестають бути «інженерами 

людських душ».  

Серед поетичних добірок у газеті «Апша» вигідно вирізняються такі, як  

«Скільки б Карпатами ти не ходив», «Я гордий, що я румун» Василя Борки 

(2001, № 3); «Апша», «Грушівський монастир» Іона Ботоша (2002, №  7(10); 

№ 8 (11 ), «Дорога», «Життя в чеканні» Іона Мігалки (2003, № 1(16). Тут 

можемо виокремити як високопрофесійні, так і аматорські публікації. 

Зокрема Іон Мігалка, журналіст за фахом, друкується вже не вперше в пресі, 

його вірші вирізняються вишуканістю форми й глибоким змістом. Натомість 

твори стоматолога Іона Ботоша не такі досконалі в поетичному плані, але  

щирі й відверті, автор закликає читача до історичної пам’яті, любові до свого 

краю: 
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Apşa, Apşa!      (Апша, Апша! 

De neam ai fost izolată,    Від родини була ізольована, 

De la fraţi îndepărtată.    Від братів віддалена. 

Apşa, Apşa,      Апша, Апша! 

De ce taci?      Чого мовчиш? 

Şi oare de ce nu spui,    І чому не кажеш,  

Că n-ai fost a nimănui.    Що ти була нічиєю. 

 

Spune-le la toţi,      Кажи усім,  

De la mic la mare      Від малого до великого, 

Că tu din nou revii     Що ти знову відновишся 

Sub soare.       Під сонцем). 

Керівництво товариства «Дачія» й сьогодні сподівається на те, що 

видання не лише виконає свою функцію як орган національно-культурного 

відродження румун на Закарпатті, а й стане цікавою газетою румунського 

населення краю на тривалий час. Головний редактор «Апші» – Тарас Дацьо, 

який одночасно є й заступником голови культурно-освітнього товариства 

«Дачія», – досить оптимістично оцінив перспективу цього часопису.                     

В інтерв’ю газеті Ужгородського національного університету «Погляд» він 

стверджував, що «Апша» прийшла в інформаційний простір Закарпаття 

надовго (2002. – 25 груд.), однак згодом, у скрутні економічні часи, газета 

виходила спорадично і збереглася лише завдяки фінансовій підтримці 

громадян та грантам.    

Ще одна румунськомовна газета «Maramureşenii» («Мараморошани») 

з’явилася в медіапросторі нашого краю в листопаді 2001 року також як 

суспільно-політичне видання. Головний редактор часопису  – Георгій 

Маріна, наклад – 500 примірників, видається за державні кошти (засновники 

– Тячівська та Рахівська райдержадміністрації). На відміну від часопису 

«Apşa», «Maramureşenii» приділяє значно менше уваги історико-культурним 

аспектам румунського етносу, незважаючи на тижневий вихід. Концепція 
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етнонаціонального відродження в «Maramureşenii» в основному виявляється 

у висвітленні сучасного життя закарпатських румунів, їхнього 

господарювання, ремесел, свят тощо. У першому ж числі газети 

«Maramureşenii» на першій сторінці опубліковані привітання працівникам 

цього ЗМІ від голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля, 

голови Тячівської райдержадміністрації Василя Кушілки. Поруч уміщено 

розширену інформацію про щойно призначеного на посаду голови Тячівської 

райдержадміністрації Василя Кушілку: «V.V. Cuşilca – Preşedintele 

adminstraţiei raionale». 

Технічне оформлення «Maramureşenii» достатньо професійне, але не 

вирізняється оригінальністю (див. Додаток Е). Тематичні сторінки й 

малочисельні рубрики традиційні та до певної міри нагадують часописи 

радянського періоду: «Новини з румунських сіл», «Цифри і факти» тощо. 

Останнім часом газета також має своє гасло, яке взято з праці 

румунського науковця Ніколая Йорґи: «Aici prin Maramureş, prin vremi 

străvechi au scris pentru prima oră scriptura pe româneşte. Nicolae Iorga» («Тут у 

Марамороші, вперше з давніх-давен писали святе письмо по-румунськи»). 

Знайдемо в часописі інформацію про нові навчальні заклади, про пекарню у 

Тячеві, про спорт у Діброві, про румунськомовних поетів-початківців 

Закарпаття. Однак замало тут новин про життя румунів у поліетнічному 

середовищі, їхні контакти з іншими етносами. 

Що стосується виробничо-творчої діяльності румунськомовних газет 

Закарпаття загалом, то ситуація в редакціях обох часописів дуже подібна.              

В основному вся редакційна робота через брак коштів покладається на 

кількох журналістів, а тому навряд чи можемо говорити в цьому випадку про 

повноцінні редакційні колективи. 

Складна економічна ситуація в останні роки стала причиною 

нерегулярного виходу обидвох румунськомовних часописів. Якщо ж 

ситуація з газетою «Апша» зрозуміла, бо видається вона за грантові кошти 

або на добровільні пожертви членів товариства, то спорадичні проблеми з 
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виходом «Мараморощан», які фінансуються урядовими установами, наводять 

на думку, що питанню етнонаціональної інформаційної політики державними 

органами в регіоні приділяється не достатньо уваги. Відповідно, «ряд 

громадських організацій румунської культури ініціюють різноманітні 

культурно-просвітницькі і політизовані акції, постійно надаючи недостовірну 

інформацію про «нібито порушення прав румун в Україні», і в такий спосіб 

привертають увагу офіційних кіл Румунії як до реальних, так і до надуманих 

проблем румунів в Україні, вимагаючи активнішої підтримки своєї 

діяльності» [254]. Не сприяють міжкультурній комунікації і твердження 

окремих журналістів про те, що «румуни – одна з найзакритіших 

національних груп Закарпаття. Мовний бар’єр та консервативність громади 

роблять їх для нас малозрозумілими» [91]. Таке міркування не лише 

суб’єктивне, але й некоректне, оскільки закарпатські румуни достатньо 

активно беруть участь у громадському житті краю [300, с. 39– 43] а, попри 

етнічну гомогенність, постійно контактують з іншими етносами краю і на 

буденному соціально-побутовому рівні, і під час проведення етнічних свят 

[282]. 

Підсумовуючи, зауважимо, що румунськомовна преса Закарпаття 

відображає кілька цікавих процесів, характерних для цього етносу, що 

перебуває в поліетнічному середовищі. По-перше, румунськомовне 

населення не втратило почуття національної ідентифікації як через 

самоототожнення себе  з румунами лівобережжя Тиси (мова, традиційні 

ремесла, господарювання тощо), так і через ментальність як соціально-

психологічне явище, що відображає духовний світ людини й етносоціальної 

спільноти в цілому. По-друге, дифузія культур (румуни на Закарпатті 

проживають поруч не лише з українцями, але й з угорцями) не нівелювала 

їхніх національних особливостей  і не викликає у них зневаги до інших 

етносів. 

Загалом трансформація українського та румунського  суспільства хоч і 

не призвела до повного одужання від національної нетолерантності, яка 
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ускладнюється територіальними претензіями Румунії до України, але 

засвідчила, що намітилися шляхи до розв’язання багатьох проблем між двома 

країнами, зокрема в інформаційній сфері. 

 

3.3. Словацька преса на Закарпатті як модус відродження  

        національної ідентичності 
 

Словацька періодика на Закарпатті задовольняє інформаційні потреби 

однієї з найменших етнічних спільнот краю. Сьогодні медійний попит 

словацької етнічної групи на Закарпатті забезпечують газети «Podkapatský 

slovák» («Подкарпатскі слóвак» – «Підкарпатський словак»), «Slovenske 

Slovo» («Слóвенске слово» – «Словацьке слово»), журнал «Dôvera» 

(«Дóвера» – «Довіра») та рідномовні радіо- й телепрограми на Закарпатській 

обласній державній телерадіокомпанії «Тиса–1». У контексті реформування 

телевізійного простору та з метою створення суспільного мовлення в державі 

з 2016 року «Тиса–1» отримала  іншу назву й дещо змінила інформаційну 

політику. Однак цей підхід, що допоки не представлений як довгострокова 

перспектива, якраз слабко враховує інформаційні інтереси етнічних груп 

Закарпаття.   

 Суть нашої наукової гіпотези: аналізовані словацькомовні медіа 

Закарпаття  через публікації, в яких популяризується етнічно-групова та 

соціально-культурна ідентифікація, стимулюють синтез словацької 

національної ідентичності та активно сприяють відродженню етнічної 

самосвідомості закарпатських словаків. За допомогою інформації, зокрема 

медійної, ідентифікація охоплює динамічні, процесуальні аспекти 

формування ідентичності. Ще Е. Еріксон, намагаючись співвідносити обидва 

терміни, писав про те, що розвиток ідентичності полягає в синтезі 

ідентифікацій [див.: 359; 378].  

Процес реанімації етнічної ідентичності словаків Закарпаття спонукав 

їх до виробництва  власного медіапродукту, натомість тепер ЗМІ серед 

інших, узвичаєних, функцій виконують роль виразника та пропагандиста цієї 
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ідентичності уже серед широкого читацького загалу. Словацька меншина на 

Закарпатті, за даними  останнього Всеукраїнського перепису населення     

(2001 р.), складає 5695 осіб, що становить 0,5% від усього населення області. 

Кількість словаків у 2001 році в регіоні зменшилася  порівняно з 1989 роком. 

Це  пов’язано здебільшого з тим, що частина з них емігрувала до Словаччини 

та інших країн ЄС. За останнім переписом, майже 90% українських словаків 

проживають у Закарпатській області, де вони є шостим за чисельністю 

народом. Майже половина закарпатських словаків (2,5 тис.) мешкають в 

Ужгороді й становлять 2,2% населення (порівн.:12,0% – 1959 р., 3,3% – 

1989 р.). Тут вони кількісно поступаються лише українцям, росіянам та 

угорцям. В Ужгородському районі проживає майже 1200 словаків (1,6% 

населення). Менші групи словацького етносу живуть у Свалявському (400 

осіб), Великоберезнянському, Іршавському, Перечинському (300 осіб), а 

також у Мукачівському (200 осіб) районах. За межами Закарпаття проживає 

702 словаки (до прикладу, у Києві – 83 особи, у Рівненській області – 81, 

Львівській – 66, Дніпропетровській – 61 особа). Цікаво, що рідною мову своєї 

національності визнає лише 43,9 % закарпатських словаків, українську 

вважають рідною 42,1%, російську – 1,8%, інші мови – 12,2% [див.: 350].  

На Закарпатті словаки опинилися з двох основних причин. По-перше, 

цей регіон – «своєрідна історико-географічна зона українського етносу, що 

знаходиться у смузі етнічного і політичного прикордоння з румунами, 

угорцями, словаками і поляками» [212, с. 11], тому частина закарпатських 

словаків споконвічно проживала на східному транскордонні, межуючи з 

представниками українського етносу, який складав у регіоні більшість. Усі 

вищезгадані етноси  періодично входили до складу різних державних 

утворень упродовж  X – початку XX ст. По-друге,  частина словаків, 

переважно лісоруби та металурги, переселилася вглиб Закарпаття                            

(в основному з Ліптовського святого Мікулаша) у перші десятиліття XVIII 

століття. Таким чином словацькі меншини сформувалися у Великому 

Березному, Перечині, Тур’я Реметах, Оноківцях, Полянській Гуті, 
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Кам’янській Гуті, Сторожниці, Дравцях, Середньому, Антонівці, Ужгороді, 

Мукачеві, Родниковій Гуті, Довгому, Кушниці, Лисичеві. Кількість словаків 

на Закарпатті швидко зростала природним способом, «бо в кожній родині 

налічувалося від 9 до 14 дітей» [212, с. 148]. Однак про реальну чисельність 

словацького етносу на тодішньому Закарпатті складно говорити, бо навіть у 

часи першої Чехословацької республіки переписи (1921 і 1930 рр.) подавали 

словаків і чехів під спільною назвою чехословаки. 

  Інформаційно-комунікаційне, культурно-просвітницьке та правове 

становище словаків на Закарпатті упродовж ХХ – початку ХХІ ст. декілька 

разів змінювалося. Так, скажімо, в новоутвореній Чехословаччині словаки, 

разом із чехами, належали до державотворчого титульного етносу та займали 

провідні посади  в державних установах, а отже, розширили свої можливості 

в рідномовній комунікації й отриманні освіти словацькою мовою. Уже в 1921 р. 

на Закарпатті функціонувало 17 чехословацьких шкіл, а в 1938 – 188; 

відкрилися вони і в українських селах. Навчання в школах велося переважно 

чеською мовою, але окремі предмети викладали словацькою. Становище 

словаків змінилося в 1939 році після окупації Закарпаття Угорщиною [212,            

с. 148.]. Угорська влада ліквідувала всі чехословацькі школи. За час 

перебування Закарпаття в складі СРСР (1944–1991 рр.) жодної школи, 

жодного класу зі словацькою мовою навчання не було відкрито [94]. 

Водночас радянська влада всіляко намагалася погіршити становище 

закарпатських словаків. До прикладу, у «Протоколі до договору між 

Чехословацькою Республікою і Союзом Радянських Соціалістичних 

Республік про Закарпатську Україну від 29.06.1945 р.» було зазначено: 

«...особи словацької і чеської народності, котрі належать (мають постійне 

місце проживання) до Закарпатської України, мають право оптувати 

громадянство Чехословацької Республіки... Особи української і русинської 

народності, котрі проживають на землях Чехословаччини (в округах 

Словаччини), мають право оптувати громадянство Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік...» [278, с. 1]. Тим часом місцева влада намагалася 
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чинити перешкоди у вільному виборі громадянства, оскільки під виглядом 

словаків із Закарпаття до сусідньої держави почали виїжджати українські 

родини, які не бажали жити в Радянському Союзі. Основним аргументом 

можновладців було твердження, що всі жителі Закарпаття, які сповідують 

греко-католицизм, не можуть бути словаками. 

Міграційні настрої серед словацької меншини Закарпаття не 

припинилися й до наших днів. «З деяких населених пунктів словаки виїхали 

повністю. Виїзди … на історичну батьківщину почастішали в 1980-ті, коли 

стали кордони «прозорішими» та у зв’язку з соціально-політичною кризою 

«світової системи соціалізму» та радянської імперії» [212, с. 150]. Проте так 

зване словацьке питання радянська влада вирішила ще «в 1945–1947 роках, 

коли було закрито всі словацькі школи, громадсько-політичні організації, 

газети і журнали, припинено всякі форми національно-політичного та 

релігійного життя» [212, с. 150]. Особливі репресії було застосовано до 

церкви: до кінця 1950-х років заборонено ведення богослужіння словацькою 

мовою, а упродовж 1960-х усі словацькі костьоли були закриті, їх 

перетворили на склади, спортзали, клуби тощо [див. дет.: 117]. 

Звуження словацькомовного сегмента комунікаційного простору 

посилило процеси денаціоналізації словацького етносу та призвело до того, 

що у 1989 році з 7329  етнічних словаків України лише  35 % (2555 осіб) 

назвали словацьку мову рідною, а 33% (2 433) – українську, 26 % (1890 осіб) 

– угорську, 5,3 % (388 осіб) – російську, 0,7 %  (53 особи)  – інші мови.                  

До прикладу, перепис 1979 року зафіксував на території нашої держави 8200 

словаків, з яких словацьку мову вважали рідною 42 % (3 464 особи), 

українську – 28 % (2309 осіб), російську –  4 %,   (316 осіб ), інші мови – 26% 

(2107 осіб). Щоправда, при тодішньому переписі не зафіксована кількість 

угорськомовних словаків. 

Асиміляційні процеси уповільнилися після проголошення 

Незалежності України, коли почався своєрідний ренесанс серед етнічних 

груп Закарпаття. Однак на той час значна частина словаків, користуючись 
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поваленням залізної завіси в СРСР, емігрувала на історичну батьківщину. 

Так, за останнім переписом (2001 р.) кількість словаків  скоротилася на 2505 

осіб порівняно з переписом 1979 року. Серед них число тих, що рідною 

мовою вважали українську, в процентному співвідношенні зросло до 41,6%  

(2369 осіб), а угорську, навпаки, скоротилося до 11, 3% (644 особи) [271]. 

Несприятливий інформаційний ландшафт, агресивна настирлива пропаганда, 

нав’язування радянського способу життя, хибна національно-культурна 

політика, спрямована на творення сурогатної радянської людини-

інтернаціоналіста, всіляко підсилювали асиміляційні тенденції всередині 

словацької меншини. Однак асиміляційні процеси в середовищі 

закарпатських словаків пов’язані також із низкою об’єктивних причин: 

«близькістю української і словацької мов, переважним навчанням словаків в 

українських школах, тривалим мирним співжиттям українців та словаків та 

відсутністю між ними конфліктів на етнічному, релігійному та політичному 

ґрунті, близькістю культурно-побутових традицій, святково-обрядової 

культури і народної творчості» [212, с. 151]. Вагомим поштовхом до 

використання  української мови в словацькому середовищі було й те, що 

останні десятиліття цей етнос живе не осібно, а в українськомовному 

середовищі й активно контактує в ньому на соціально-побутовому та 

культурному рівні, крім того, набули значного поширення етнічно змішані 

шлюби. Так, до прикладу, в с. Тур’ї Реметі Перечинського району з 90 родин 

лише 20 є власне словацькими, а 70 – українсько- словацькими [див.: 207]. 

Сучасна журналістика все більше набуває інституційних  рис суб’єкта 

формування й утвердження національної самосвідомості та регулювання 

міжетнічної комунікації. Процес регенерації словацького інформаційно-

комунікаційного сегмента на Закарпатті інтенсифікувався після 

проголошення Україною незалежності й відтоді проходить під безпосереднім 

упливом національних культурно-освітніх товариств, новоствореного 

відділення словацької філології в Ужгородському національному 

університеті та словацькомовних ЗМІ краю.  Варто зауважити, що в останній 
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час посилюється роль періодики етнічних груп як інструмента регулювання 

національно-культурної політики. 

Процес занепаду рідномовного інформаційно-комунікаційного поля 

словаків Закарпаття, окрім насильницької політики радянської влади, був 

зумовлений іще кількома проблемами. По-перше, для повноцінної соціальної 

адаптації в українськомовному середовищі та перспективи майбутнього 

працевлаштування словаки самі пристосовувалися до нового 

комунікаційного середовища. По-друге, потребу в отриманні мінімальної 

інформації рідною мовою словацька національна меншина вдовольняла 

завдяки близькості до кордону зі Словаччиною, отримуючи радіо- й 

телесигнал із сусіднього  Східнословацького округу.   

Інформаційно-комунікаційна складова національного відродження 

закарпатських словаків, навіть після проголошення Україною незалежності, 

тривалий час була  слабкою, на відміну від інших етнічних груп краю.                

До прикладу, угорською мовою, крім 5 газет, які друкувалися в області до 

1991 року, з’явилося ще близько десятка, зареєстрованих культурно-

освітніми й науковими товариствами та окремими громадянами [57].  

«Podkapatský slovák» (див. Додатки) як перше словацькомовне 

періодичне видання  в добу незалежності з’явилося на Закарпатті аж у 1999 

році. Газету започаткувала культурно-просвітницька організація «Matica 

slovenská» («Мáтіца слóвенска» – «Мати словацька»), а її очільник – Йозеф 

Гайніш – від того часу й дотепер виконує функції головного редактора 

часопису. За періодичністю «Podkapatský slovák» – місячник, його наклад 

коливається від 1500 до 500 прим. (залежно від фінансової ситуації «Матіци 

словенскої»).  Матеріальними статками організації зумовлені також і якість 

та колір газети: видання виходило то повноколірним, то чорно-білим друком.  

У 2000 році на Закарпатті з’являється громадсько-політичний журнал-

щоквартальник «Dôvera», заснований однойменним Товариством словацьких 

жінок Закарпаття. На відміну від газети «Podkapatský slovák, видання 

виходить двома мовами – українською та словацькою – повноколірним 
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друком. Головний редактор (Наталія Герцеґ–Паш) майже в кожному числі 

подає власну колонку та вміщує свої матеріали.  

 16 квітня 2012 року в Ужгородському прес-клубі відбулася презентація 

ще однієї газети – «Slovenske Slovo», яку почала видавати Slovenská 

informačná agentcia na Ukraine (Словацька інформаційна агенція в Україні), 

створена Товариством словацької інтелігенції Закарпаття (голова – Ерік 

Горват). Мета агентства – систематизовувати новини та інформувати 

громадян про культурно-соціальні події в житті словаків в Україні та за її 

межами. Висвітленню подібних явищ повинне сприяти й видання заявленого 

щоквартального журналу «Časopis Slovakov» («Чáсопіс слóваков» – «Часопис 

словаків»). 

У презентованому першому числі газети «Slovenske Slovo» авторами 

статей здебільшого були викладачі та студенти кафедри словацької філології 

й відділення журналістики Ужгородського національного університету, а 

також учні ужгородської загальноосвітньої школи № 20 зі словацькою та 

українською мовами навчання. Головний редактор сигнального номера 

часопису – кандидат філологічних наук, відомий на Закарпатті бізнесмен та 

меценат Павло Чучка-молодший. Плани засновників доволі амбітні:                         

8-сторінкове повноколірне щомісячне видання, яке буде вміщувати 

інформацію  словацькою, українською та чеською мовами. Тираж – 1000 

примірників. Насправді подібного часопису не спостерігаємо ні в Україні, ні 

у Словаччині. За задумом засновників-видавців на газету покладаються ще й 

утилітарні функції – бути навчально-практичним виданням для професійного 

становлення та зростання студентів-словакістів і студентів-журналістів.  

Від імені Товариства словацької інтелігенції Закарпаття була 

представлена заявка-кошторис та подане клопотання до уряду Словаччини 

для фінансування часопису, підтримки сайту та Словацького інформаційного 

агентства в Україні. Однак поки що газета видається силами засновників. 

Варто зазначити, що матеріали у виданні подають так, щоб вона була 

цікавою не тільки етнічним словакам, але й усім жителям Закарпаття, а також 
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Києва, Рівного, Львова. У часописі представлені такі рубрики: «Культура», 

«Наша освіта», «Словаки в світі», «Нове в законодавстві», «Дитяча сторінка», 

«Чаламада» (солянка), «Гуморина»  тощо. У подальших планах редколегії –  

розширення зв'язків та інформаційне співробітництво з періодичними 

виданнями Словаччини («Život» («Життя»), «Plus 7 dni» («Плюс 7 днів»), 

«Korzar» («Корсар»), «Vychodoslovenske novyny» («Східнословацькі 

новини») і телеканалами (TV «Zenplin», TV «Markiza», TV «Joj»), а також 

стажування членів редколегії та журналістів газети у словацьких мас-медіа 

[див.  дет: 75].  

Принагідно зауважимо, що на змістовому рівні словацькі періодичні 

видання Закарпаття порушують більшість актуальних проблем регіону, а  за 

аудиторним спрямуванням, гіпотетично, мали би задовольнити різноманітні 

смаки представників різних верств населення матеріалами від національно-

культурницької до специфічної вузькопрофільної тематики. Відсутність 

якихось партійних осередків у редколегіях цих видань дає змогу торкатися 

всіляких проблем. І в цьому сенсі словацькомовні часописи долучилися до 

творення медійної полісистеми краю, адже  всю сукупність друкованих ЗМІ 

на Закарпатті до проголошення незалежності, незважаючи на формально 

широку її типологію, упевнено можна назвати моносистемною з огляду на 

партійно-ідеологічне  спрямування.  

Однак поява цих часописів не лише забезпечила місцевим словакам 

доступ до інформації рідною мовою та розширила полілінгвальний 

інформаційний спектр Закарпаття, а й дала можливість значною мірою 

посилити процес національної ідентифікації. Цьому сприяло звернення на 

сторінках словацької періодики до таких проблем: 1) переслідування 

представників етнічних меншин радянським тоталітарним режимом і 

втілення репресивно-каральної національної політики; 2) трагічна доля 

національно-культурних та духовних надбань словаків, що опинилися в 

радянській системі; 3) відродження національного шкільництва та науки;             

4) реабілітація репресованих словацьких культурних та релігійних діячів;               
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5) функції журналістики та національної культури у формуванні ідентичності 

та шляхи подолання кризи ідентичності за допомогою засобів масової 

інформації.  

Важливо наголосити, що вся словацькомовна періодика дотримується у 

своїх матеріалах принципу позитивної міжкультурної комунікації. Говорячи 

про процес відродження національної ідентичності словаків через їх 

періодику, не можемо обійти проблему культурної пам’яті  цього етносу, яка 

хоч і не була цілковито втрачена, але перебувала у вкрай занедбаному стані. 

До прикладу, газета «Podkapatský slovák» від самого початку заснування 

активно публікує матеріали про національно-духовні та народно-обрядові 

традиції словаків, про діячів словацької літератури, культури та релігії. 

Усвідомлюючи, що минуле не зникає безслідно, а зберігає зв'язок із 

сучасним, часопис цілеспрямовано й послідовно озивається до своїх читачів 

матеріалами на етнічно-культурницьку тематику й акцентує увагу на зв’язку 

з історичною батьківщиною: «Spomienka na  slovenský betlehem 2009» 

(«Спогад про словацький вертеп 2009»,  2010, Ч. 1), «IX. Reprezentačný 

fašianový ples zakarpatských slovakov» («Презентація 10-го пасхального балу 

закарпатських словаків»,  2010,  Ч. 2.), «Zimné prázdniny na Slovensku» 

(«Зимовий відпочинок у Словаччині», 2010, Ч. 3), «Vel’konočne  symboly» 

(«Великодні символи», 2010, Ч. 4.), «Zlatý Slavik – 2010» («Золотий Славик – 

2010» (про дитячий фестиваль словацької народної пісні в селищі Середнє 

Ужгородського району), 2010, Ч. 5), «Škola v prirode v Tatranských 

Matliaroch» («Школа на природі в Татранських Матліорах», 2010, Ч. 6), «XI. 

Matičný svetový festival slovenskej mládeže» («ХІ-й світовий земляцький 

фестиваль словацької молоді», 2010, Ч. 7), «Dakovná svätá OMSA o. Petra» 

(«Подяка отцю Петру», 2010, Ч. 8), «Tradičná slávnost' slovenského l'udového 

umenia – Slovenská veselica 2010 na Ukrajine» («Традиційне святкування 

словацької народної творчості – Словацькі веселощі 2010 в Україні», 2010, Ч. 

9), «MONS. biskup Jan Vojtaššák v Hlbokom na Zakarpatskej Ukrajine» («Біскуп 

Ян Войташшак в Глибокому на Закарпатській Україні», 2010, Ч. 10),  
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«Seredñanska slovenká na medzinánrodnom folklornom festivale» 

(«Середнянська словачка» на міжнародному фольклорному фестивалі», 2012, 

Ч. 7) тощо.  

Надзвичайно важливими в контексті етнічної ідентифікації словаків              

є вміщені в газеті матеріали, які роблять акцент на тісному зв’язку з 

історичною батьківщиною та демонструють піклування Словацької 

Республіки про своїх одноплемінників, що проживають за межами держави. 

До такого типу інформації належить публікація «Prečo mám rád slovenčinu, 

prečo mám rád Slovensko» («Чому я люблю словацьку мову, чому я люблю 

Словаччину», 2010, Ч. 11). Насправді під поетичною назвою вміщено 

оголошення 19–го щорічного загальнословацького літературного конкурсу за 

міжнародною участю, присвяченого 1150–річчю загибелі нітранського князя 

Прібіни, першого відомого князя слов'янського племені на теренах сучасної 

південно-західної Словаччини, 150-річчю «Меморандуму словацького 

народу» (декларація представників словацьких міст та сіл, прийнята 6–7 

червня 1861 р. на зборах у місті Турчанський св. Мартін (нині м. Мартін), в 

якій від Угорського королівства вимагалося створення на території, населеної 

словаками, особливої автономії «Slovenské okolie» («Словенске околіє» – 

«Словацька околиця») з власними органами управління, словацькими 

школами, церквою, культурно-освітніми товариствами, періодикою тощо), 

130–річчя заснування часопису «Slovenské pohl’ady» («Словенскі погляді» – 

«Словацькі погляди»). Серед постійних рубрик у газеті  «Podkapatský slovák» 

привертають увагу релігійно-духовна «Z hlibin duše» («З глибин душі»), 

суспільно-економічні «Správu zo Slovenska» («Повідомлення зі 

Словаччини»), «Slováci v širom svete» («Словаки в широкому світі»), «Slávni 

slováci» («Видатні словаки»). Так, під рубрикою «Словаки в широкому світі» 

вміщено матеріали про словацьку діаспору в Румунії (2010, Ч. 2), Сербії 

(2010, Ч. 3), Франції (2010, Ч. 4), Чехії (2010, Ч. 5), Угорщині (2010, Ч. 6),  

Польщі (2010, Ч. 8), Хорватії (2010, Ч. 9),  Австрії (2010, Ч. 10), Німеччині 

(2010, Ч. 11) тощо.  



 

 

235  

 

Чітке розуміння редакцією газети нерозривності етнічного, духовно-

культурного, соціального та бажання  збагатити своїх читачів через 

просвітництво простежуємо в традиційних рубриках «Krásy Slovenska» 

(«Пам’ятки Словаччини») та  «Jaskyne Slovenska» («Печери Словаччини»), 

під якими вміщується інформація про архітектурні старожитності та 

природну унікальність історичної батьківщини. Так, читачі змогли 

довідатися про одну з кращих пам’яток архітектурного бароко у Словаччині 

– монастир у Ясові, що був збудований у першій половині ХІІІ ст. (2012,              

Ч. 2), найстаріший (VIII ст.) кафедральний собор св. Емерама у місті Нітра 

(2012, Ч. 4), архітектурний ансамбль ХV ст. «Місто св. Антона», внесений до 

архітектурних пам’яток ЮНЕСКО (2012, Ч. 5), найдавнішу готичну  споруду 

Словаччини – костьол св. Якоба в Левочі (2012, Ч. 6.), базиліку явлення 

пресвятої Марії в Левочі на Мар’янській горі (2012, Ч. 7), Блакитний костьол 

св. Алжбети Угорської в Братиславі (2012, Ч.  8), базиліку сердобольної 

панни Марії в Шаштіних Стражах (2012, Ч. 9), Спішську капітолію ХІ ст., 

яку ще називають «Словацьким Ватиканом» (2012, Ч. 11), кафедральний 

собор Івана Хрестителя в Трнаві (2012, Ч. 12) тощо.  

Географічні пізнання історичної батьківщини також розкривають 

комунікативні зв’язки через перцепцію  національних цінностей і ціннісних 

орієнтацій як стрижневої складової збалансованої та стійкої етнокультурної 

системності. У цьому зв’язку характерологічними є уміщені в 

«Підкарпатському словакові» матеріали, що знайомлять читацьку аудиторію 

з унікальною, однією з трьох у світі, Охтинською арагонітовою  печерою 

неподалік Рожняви (2010, Ч. 1), Ясовською печерою біля Кошиць (2010,                  

Ч. 2.), Ґомбасецькою печерою в Рожнявському окрузі, однією з найбільш 

важливих печер у Словацькому карстовому національному парку, знамениту 

своїми тонкими крапельками та внесену в 1968 р. до списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО (2010, Ч. 3), Важецькою печерою, розташованою в 

Ліптовській котловині  між містами Ліптовський Мікулаш та Попрад (2010, 
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Ч. 4), печерою Дріни на схилі Малих Карпат неподалік села Сменіце (2010,         

Ч. 5) тощо. 

Процесу етнічної ідентифікації дитячої читацької аудиторії сприяє в 

«Подкарпатському словакові» постійна рубрика «Rozprávky tety Vierky» 

(«Казки тітки Вірки»). При цьому важливо зауважити, що зразки художньої 

літератури, яка друкується в часописі, майстерно використовуються як 

матеріали з  дуже умовною оперативністю, але, з іншого боку, – як засіб 

дієвого мистецького впливу на наймолодших читачів. Погоджуємося з 

думкою дослідників, що «художні і концептуально-смислові особливості 

твору», які «сховані» в його стилі як наборі «генів», «духовних принципів 

зціплення його різних частин» [66, c. 224], не лише відображають 

особливості національно-стильової культури, але й долучають читача до неї.  

Пріоритетного значення ця проблема набуває в умовах глобалізації та 

перебування індивідуума в іншомовному середовищі, коли ЗМІ усе частіше 

серед сучасних культурних зразків надають перевагу моделям споживацької 

культури та образу модерного безтурботного життя, що активно нав’язується 

інформаційно-культурними потоками.  

Важливим засобом піднесення національної самосвідомості виступає 

пісня як феномен  певної цілісності в репрезентації етнокультурних явищ. 

Основна роль її полягає в тому, що через народнопоетичні образи й музику 

концентрується різнобічний спектр прояву національно-етнічного буття 

людей у їх зумовленості певним середовищем; відображаються і 

закріплюються у свідомості народу архетипи, що забезпечують 

спадкоємність і визначають продовження існування народної культури в 

сьогоденні. В «Подкарпатському словакові» друкуються здебільшого народні 

пісні: «Ej, totú , totú» («Гей, оту, оту», 2010, Ч. 3),  «Jedna ruža, dve ruže» 

(«Одна ружа, дві ружі», 2010, Ч. 4),  «Jednej dcéry matka» («Однієї дочки 

мати», 2010, Ч. 5), «Dedinka v údoli» («Село в долині», 2010, Ч. 6), «Horička, 

horička, hora» («Гіронька, гіронька,  гора», 2010, Ч. 7), «Dievča, dievča 

lastovička» («Дівчина, дівчина, ластівка», 2010, Ч. 8), «Vychodi slniecko spoza 
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ostrej skaly» («Виходить сонечко з-поза гострої скали», 2010, Ч. 9),  «Mila 

moja, pusc me dnuka» («Мила моя впусти мене всередину», 2010, Ч. 11), «Hej, 

slováci» («Гей, словаки», 2012, Ч. 1), «Fašiangi, Turice» («Великдень, 

п’ятидесятнице», 2012, Ч. 2), «Ja parobok z Kapušian» («Я парубок з 

Капушан», 2012, Ч. 5) тощо. Публікація в кожному числі «Подкарпатського 

словака»  подібних пісень із нотами не лише розширює етнічну обізнаність 

читачів, а й поглиблює спектр таких етнодиференційних ознак, як поетична 

мова, історична пам'ять, народна міфологія, уявлення про рідну землю, 

національний характер, духовну спорідненість, народно-естетичну та 

морально-етнічну чуттєвість. 

Журнал «Dôvera», крім популяризації національної ідентичності серед 

закарпатських словаків, має ту особливість, що провадить політику ґендерної 

рівності. Значною перевагою, принаймні в галузі міжкультурної комунікації, 

є те, що часопис друкує матеріали і словацькою, і українською мовами, а 

тому розширює  читацьку аудиторію й дає можливість іншим етносам краю 

краще пізнати національно-культурні традиції та надбання словаків. Про це 

свідчить і лист читачки-українки до редакції журналу, в якому вона вказує на 

матеріали, котрі були для неї особливо цікавими та корисними в контексті 

пізнання словацького етносу (2001, Ч. 4, с. 1). Про прагнення редколегії 

знайомити читачів із представниками інших культур свідчать публікації 

«Rómovia na Ukrajine» («Роми  в Україні», 2001, Ч. 4, с. 9), «Jeho mal’by sú 

sestrami japonských ikebán» («Його картини – сестри японських ікебан», 2001, 

Ч. 4, с. 10–11), «Bábika – nie je len zábavka» («Лялька – не просто забавка»,  

2001, Ч. 4, с. 12).  

Привертає увагу рубрика «Наукові обрії», під якою в журналі вміщено  

матеріали «Міцніють зв’язки вчених» (про наукову конференцію 

«Українсько-словацькі взаємини в галузі мови, літератури та історії», що 

проходила на базі Ужгородського національного університету) та «Вітаємо 

нову завідуючу кафедри» (про наукову діяльність Любиці Баботи, яка 

очолила кафедру української мови та літератури філософського факультету 
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університету в Пряшеві). У процесі національної згуртованості етносу 

важливу роль відіграють національні культурні товариства, тому абсолютно 

доречним виглядає в часописі матеріал «10 rokov Spolku Slovákov v 

Užhorode» («10 років Товариству словаків Ужгорода», 2001, Ч. 4, с. 4 – 5), 

який представлено у формі інтерв’ю з очільником цієї організації Іваном 

Латком. 

Для привернення більшої читацької аудиторії деяка інформація в 

журналі «Dôvera» має характер порад та забав і розрахована переважно на 

жіночу читацьку аудиторію, а за своїм змістовим наповненням – 

інтернаціональна:  «Diet’a má teplotu – čo urobíte?» («Дитина температурить, 

– що зробите?», 2001, Ч. 4, с. 20), «Oreškový krém v pohárogh»  («Горіховий 

крем в склянках», 2001, Ч. 4, с. 21), «Višňovo-oreghová torta» («Вишнево-

горіховий торт», 2001, Ч. 4, с. 21). 

Газета «Slovenske Slovo» за тематично-змістовим наповненням, якістю 

матеріалів, ілюстративністю, технічним оформленням, обсягом (18 стор. 

формату А×3) та заявленим накладом виглядає найбільш професійним та 

масовим виданням. Використання інфографіки, фотоілюстрацій, професійний 

підбір шрифтів, кольору та загалом вдалий макет газети доводять це. 

Більшість матеріалів, уміщених у «Словенскому слові» (2012. – 7 квіт.) 

має яскраве національно-культурне або культурно-комунікаційне  

забарвлення, однак з огляду на те, що газета так і не почала регулярно 

виходити, бо не віднайшла фінансової підпори, не будемо вдаватися до 

глибокого аналізу її матеріалів та до узагальнень. Потенційно це видання, на 

нашу думку, могло б мати надзвичайний вплив на формування етнічної 

свідомості закарпатських словаків, що засвідчив рівень публікацій першого й 

поки останнього числа. 

Аналіз словацькомовної преси Закарпаття засвідчує її позитивний 

вплив на відродження та формування власної етнічної ідентичності. Нерідко 

ці медіа виступають  у регіоні основним засобом пропагування та  

популяризації історичної минувшини, здобутків власної культури, служать 
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інструментом рідномовної та міжкультурної комунікації. Одночасно видання 

сприяють пошуку національно-культурних орієнтирів, власного етнічного 

«Я» та свого місця в глобальному, перенасиченому інформацією, 

нестабільному світі. Однак процес сприяння ЗМІ  відродженню національної 

ідентичності, популяризації взаєморозуміння через пізнання інших етносів, 

поваги та мирного міжнаціонального співжиття потребує не лише розуміння 

на рівні держав, але й серйозної фінансової підтримки таких мас-медіа, 

оскільки згадані питання належать до проблеми вироблення міжкультурної 

стратегії та національно-інформаційної безпеки.  

 

3.4. Ромська періодика як засіб просвітництва та спроба  

                    подолання соціального аутсайдерства циганського етносу 

 

Із здобуттям Україною незалежності у вітчизняній журналістиці 

завершився етап, коли актуальність проблем диктувалася зверху, «коли 

визначалось те, що мало цікавити читача… і, навпаки, те, що справді 

цікавило людей, відсувалось на задній план або заборонялось зовсім» [146,                

с. 11]. 

Серед таких приховано табуйованих тем було й ромське питання. Від 

часу проголошення незалежності ромська проблема почала все частіше 

ставати предметом обговорення, однак вагомого результату це не дало. Втім, 

завдяки засобам масової інформації, українське суспільство в умовах 

розбудови нашої держави почало переосмислювати не лише саме 

світорозуміння українського національного відродження як універсальної 

категорії, але й цілу низку питань,  пов’язаних із проблемами регенерації 

культурних традицій інших етносів з одночасним виробленням у них 

державницької позиції та ментальності повноправних громадян українського 

суспільства. Однак серед ромського етносу через низку проблем цей процес 

відбувається найскладніше.  Взнаки дається і тривалий кочовий спосіб життя, 

й загальновідомі соціально-економічні проблеми, низький освітній рівень 
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життя цієї людності, а також стереотипи, що сформувалися в інформаційній 

масовій свідомості. 

Практично від часу, коли  предки ромів залишили свою 

прабатьківщину, долину ріки Інд (приблизно ІХ – Х ст. н. е.), не лише не 

налагоджувалася позитивна комунікація державотворчих етносів з ромами, а 

й майже жодним суспільством вони не сприймалися як його повноцінні 

члени.  Частково це було зумовлено тим, що  «на початку ХV ст. відбувається 

активізація «циганської» злочинності, криміналізація тогочасних етнічних 

груп, що в подальшому спричинила прийняття європейськими державами 

низки суворих законів. Деякі з них навіть забороняли під страхом смерті 

розмовляти з особами циганської національності» [294, с. 385]. Під час 

Другої світової війни було знищено 80% ромського населення Європи [251].  

Складна комунікація державотворчих та інших націй з ромським 

етносом, слабо інтегрованим у суспільство, як глобальна проблема існує 

сотні років і не лише на теренах України, але й  у країнах Європейського 

Союзу. Нині вона допоки не знайшла позитивного вирішення попри 

величезні зусилля урядів багатьох країн. Соціальне аутсайдерство ромського 

населення спонукає керівництво країн, де проживає велика кількість 

представників цього етносу, періодично шукати шляхи вирішення ромського 

питання. Так, нещодавно  у частині ЄС (2005–2015 рр.) діяла декада  

ромської інтеграції. Уряди держав-ініціаторів із Центральної та Східної 

Європи (Болгарії, Македонії, Румунії, Сербії, Словаччини, Угорщини, 

Хорватії, Чехії, Чорногорії) ухвалили проект, спрямований на підвищення 

соціально-економічного статусу та посилення інтеграції до суспільства 

ромської меншини цих країн. Згодом до цієї декади долучилися Литва та 

Україна.  

Однак і ці амбітні заходи помітних результатів не дали, про що 

свідчать події в сусідніх Угорщині та Чехії за кілька років після ухвалення 

проекту. Так, 22 лютого 2010 року прем’єр-міністр Угорщини Ґордон Байнаї 

у виступі перед Національними Зборами публічно визнав, що угорських 
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циганів необхідно активніше залучати до системи освіти, надавати їм робочі 

місця, перетворювати на законослухняних платників податків. Урядовець 

зазначив, що без вирішення цієї проблеми не може бути успішного розвитку 

країни. Г. Байнаї підтвердив припущення журналістів про величезні кошти, 

які витрачаються  урядом на ці заходи: фахівці угорської Рахункової палати 

засвідчують,  що за минулі десять років на інтеграцію ромської меншості в 

Угорщині було вкладено більше ніж півмільярда євро. Соціологи ж 

звертають увагу на проблему посилення антициганських настроїв в 

угорському суспільстві й паралельного зростання злочинності серед ромів 

[див. дет.: 366]. Зауважимо: в Угорщині з 10 мільйонів загальної чисельності 

населення країни майже мільйон становлять особи ромської національності.  

На складність налагодження соціальної комунікації ромів з іншими 

етносами вказують і події, що сталися  в листопаді 2008 року в Чехії.  В цій 

країні також гостро стоїть проблема інтеграції циган у суспільство. 

Антициганські настрої вилилися в сутички поліції з прибічниками 

ультраправої націонал-соціалістичної Робітничої партії (Dělnická strana), яка 

організувала мітинг у Литвинові за участю 500 неонацистів і зробила спробу 

погрому циганського поселення [294, с. 388]. Згодом і в інших містах Чехії 

відбулися подібні акції. Пізніше цигани Чеської Республіки зажадали від 

уряду країни оголосити поза законом праворадикальні політичні об’єднання. 

Інакше цигани загрожували владі масовою еміграцією з країни. 17 лютого 

2010 року  Вищим адміністративним судом Чехії було призупинено 

діяльність цієї партії, оскільки вона становить небезпеку демократії та  

пов’язана з ідеологією націонал-соціалізму й неонацизму. 15 березня було 

подано скаргу на цю ухвалу, однак Конституційний суд країни 27 травня 

2010 року підтвердив її чинність та залишив без змін. Безрезультатно 

закінчилися й намагання оскаржити це рішення в Європейському суді з прав 

людини [391].  

Про складність ромського питання особливо свідчать події, що 

відбуваються у місцях, де традиційно мешкає велика кількість ромських 
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спільнот. До прикладу, чисельність циганської громади в Сербії, за 

офіційними даними, становить майже 500 000 осіб або 7% населення. Велика 

частина ромів перебралася в країну після війни в Косові  1999 року. У квітні 

2012 року серби, протестуючи проти створення циганського селища в 

містечку Реснік під Белградом, влаштували сутички з поліцейськими та 

закидали їх камінням [325].  

Останні роки підтверджують, що процес налагодження міжкультурної 

комунікації з ромським етносом і надалі проходить надзвичайно складно 

майже в усіх країнах Західної Європи. Про це свідчать як антициганські 

виступи у Франції [183], так і події, що передували їм, коли у квітні 2010 р. 

уряд Німеччини схвалив документ, згідно з яким майже 10 000 косовських 

циган-біженців були репатрійовані на батьківщину [319]. Найбільша хвиля 

антициганських виступів в останній час прокотилася 14-ма містами Болгарії 

наприкінці вересня 2011 року, наймасовіша демонстрація відбулася у Софії. 

Поліція затримала понад 160 правопорушників. У них вилучили ножі, палиці 

й димові шашки [324].  

Аналіз матеріалів інформаційних ресурсів та наукових публікацій 

засвідчує, що в значній частині країн Європи, і в Україні зокрема,  склалася 

така ситуація, внаслідок якої роми належать до аутсайдерів сучасного 

суспільства.  Причини цього вбачаємо як у ксенофобських настроях, бракові 

інформації щодо історико-культурних традицій цього етносу в європейських 

державах, так і в слабкій інтеграції ромів у соціально-громадське життя 

країн, де вони проживають. 

На українських землях цигани з’явилися в ХV  ст., серед них найбільша 

група – серви – розселилися по всій державі. Сьогодні роми мешкають  в усіх 

областях України, однак найбільше їх на Закарпатті, у Криму та  Південній 

Бессарабії. Майже половина з них живе в містах. За відомостями останнього 

перепису (2001), лише близько 40 % циган у містах вважають ромську мову 

рідною, у селах – 35 %, решта рідною вважає українську, угорську, 

румунську та російську мови. 
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 На територію нинішнього Закарпаття роми почали заходити приблизно 

в той же час (на початку XV ст.), що й на велику Україну. «Вперше в 

Угорщині, яка [тоді] владарювала у нашому краї, про ромів згадано в 1219 р., 

в 1691 р. в Ужгороді вперше зафіксовано вулицю Циганську з поіменним 

переписом її жителів, вперше (1923 р.) тут відкрито ромську школу» [219,            

с. 28]. Поштовхом до масового оселення циган у цьому регіоні посприяли 

турки, які витіснили їх із захоплених південних земель Угорщини. Прибульці 

займалися ковальським ремеслом, торгували кіньми, виробляли вальки 

(саман), деякі з них були неперевершеними музикантами. Однак місцеве 

населення комунікувало з ромами неохоче й зустрічало їх досить непривітно. 

За радянських часів влада намагалася змусити всіх циган до осілого  

способу життя (постанова ЦВК СРСР «Про заходи щодо сприяння переходу 

кочових циган до трудового осілого способу життя» (1 жовтня 1926 р.), 

постанова ВУЦВК УРСР «Про заходи допомоги до переходу кочових циган 

до трудового осілого населення» (23 лютого 1927 р.), указ Президії 

Верховної Ради СРСР «Про залучення до праці циган, які займаються 

бродяжництвом» (5 жовтня 1956 р.). 

 На Закарпатті за повоєнні роки було чимало зроблено для припинення 

кочового способу життя і жебракування циган. Ще в 50 – 60-х  роках ХХ ст. 

проводилися заходи зі встановлення «шефства трудових колективів над 

ромськими общинами, родинами, окремими людьми з метою залучення 

молоді до навчання, дорослих до суспільно-корисної праці і ліквідації 

безробіття, соціального забезпечення тощо» [219, с. 29]. Нині багато циган 

працює в сільському господарстві, промисловості, але й далі чимало з них 

дотримується старих традицій. Найбільша кількість ромів на Закарпатті 

зосереджена в чотирьох низовинних, кліматично й за родючістю ґрунтів 

найбільш сприятливих районах – Берегівському, Виноградівському, 

Мукачівському та Ужгородському, набагато менші табори-поселення в 

гірських (Великий Березний, Великий Бичків, Зарічево, Рахів) та передгірних 

(Перечин, Порошково) населених пунктах. У містах області найчисельніша 
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громада ромів проживає в  Ужгороді та Мукачеві, де вони складають три 

чверті від загальної кількості ромського населення. Найменше представників 

циганського етносу мешкає «у Воловецькому, Міжгірському та Тячівському 

районах, де вони нараховують всього по кілька десятків сімей, що становить 

десь близько 1,5%» [див.: 219, с. 28 – 31]. 

 Роми як національна меншина не лише на Закарпатті, але й загалом в 

Україні, тривалий час  не мали своїх шкіл, культурно-освітніх товариств.               

У кращому випадку були традиційні для радянської  національно-

інформаційної політики ромські ансамблі пісні й танцю. Етнонаціональне 

відродження з кінця 80-х – початку 90-х рр. минулого  століття значним 

чином захопило й ромську спільноту.  

 Досліджуючи специфіку ромського сегмента в інформаційному полі 

Закарпаття варто пам’ятати, що  ця етнічна меншина  краю вирізняється 

серед інших спільнот не тільки своєю життєдіяльністю, етнокультурною 

мобілізацією та етноменталітетом, а й специфікою комунікації як із 

представниками інших національностей, так і в середині своєї спільноти.            

Це зумовлено традицією збереження кастовості в ромському етносі. Однак 

найбільшою проблемою є низький освітній рівень більшості циган. За 

відомостями перепису 1989 року та результатами прикладних соціологічних 

досліджень, відзначаємо «вкрай низькі освітньо-культурні та кваліфікаційні 

показники ромів краю. На той час понад 98% циган були робітниками та 

колгоспниками. А серед дітей шкільного віку 83,6% отримували тільки 

неповну середню освіту, більшість з яких в Ужгородському, Берегівському, 

Виноградівському, Іршавському районах, містах Ужгород та Мукачево. 

Тільки 14,5% отримували загальну середню освіту, професійно-технічну – 22 

особи (1,4%), середню спеціальну – 4 (0,3%), 1 особа отримувала вищу освіту 

в м. Ужгороді» [140, с.13]. 

 Починаючи із 1991 року, ситуація в Україні  щодо ромської проблеми 

зазнала позитивних змін, дещо покращилася комунікація ромів з іншими 

етносами краю. На Закарпатті значним чином цьому сприяло створення 



 

 

245  

 

культурно-освітніх товариств та громадських організацій, які не лише 

займалися просвітницькою діяльністю серед ромів, а й популяризували 

традиції, культуру та побут свого етносу в мультикультурному середовищі 

області.  

 Однак складний процес комунікації всередині самої ромської громади, 

брак одностайності та відсутність бажання досягнути консенсусу значним 

чином перешкоджають інтеграції ромів у суспільні процеси. Це засвідчила й 

обласна установча конференція циган Закарпаття «Рома» в Ужгороді 

(травень 1991 р.), на якій затверджували Статут, емблему та прапор 

товариства, але через суперечки щодо авторитету претендентів (Аладара та 

Йосипа Адамів) так і не було обрано очільника організації. Полеміка 

затягнулася надовго й завершилася тим, що у травні 1993 року Аладар Адам 

очоловив новостворене Обласне культурно-просвітнє товариство «Романі 

Яг» («Ромська ватра»), яке одразу завзято долучилося до інформаційно-

освітньої, культурницької, правозахисної та суспільно-громадської роботи 

серед значної частини ромського населення краю. Гаслом товариства стали 

слова «Допоможи іншому – стань приятелем», а пріоритетними напрямами – 

правозахисна й просвітницька робота серед ромського населення й 

попередження міжетнічних конфліктів. Фахівці  цієї громадської організації 

безкоштовно надають ромам юридичні консультації та здійснюють їх захист 

у суді. Одразу ж після створення «Романі Яг» її очільники регулярно 

друкують на сторінках обласних газет матеріали про злободенні проблеми 

ромської громади краю, а також звертаються з ініціативами до обласного 

керівництва щодо їх розв’язання. Сьогодні організація нараховує понад 800 

членів, 50 із яких займається активною суспільно-громадською роботою. 

Допоки «Романі Яг» залишається єдиною громадською організацією 

ромських спільнот, яка має регулярний  однойменний друкований орган. А 

втім чисельність громадсько-культурних товариств циган на Закарпатті – 

одна з найбільших серед етнічних спільнот краю. Зараз лише  статус 

обласних мають 18 ромських культурно-освітніх товариств та 13 колективів 
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художньої самодіяльності. Однак повне число циганських студій, 

фольклорних гуртків, недільних шкіл та  музичних гуртів, що існують на 

території Закарпатської області й не потребують офіційної реєстрації, досить 

складно зафіксувати.    

Звернемо увагу лише на кілька громадських організацій, що  провадять 

найактивнішу роботу серед ромської общини.  Серед них Товариство циган 

Закарпаття «Рома» («Люди», рік заснування 1993, голова – Йосип Адам): 

нараховує 550 членів, займається вирішенням проблем соціально-

економічного характеру, захистом інтересів ромів в органах влади, 

підвищенням рівня писемності, культури, відновленням традиційних 

ремесел, вступом молодих людей до середніх та вищих навчальних закладів, 

працевлаштуванням,  організацією фольклорних свят, участю в регіональних 

та міжнародних фестивалях. Закарпатське обласне товариство циган «Амаро 

Дром» («Ясна дорога», рік заснування 1995, співголови – Омелян Пап, 

Омелян Агій): налічує 20 активістів, працює під гаслом «Життя без «вулиць», 

без паління, пияцтва і наркотиків». Товариство займається в основному 

розвитком та пропагандою спорту серед ромів. Закарпатське обласне 

культурно-просвітнє товариство ромських жінок «Терне чая по нево» 

(«Молоді жінки по новій дорозі», рік заснування 1999, керівник – Лівія 

Адам): нараховує 20 осіб, опікується захистом соціальних, економічних, 

освітніх, інтелектуальних прав ромських жінок, покращенням їхнього 

соціально-психологічного, культурного та побутового становища. 

Закарпатське обласне культурно-просвітнє товариство «Роми ловари» 

(ловари – етнічна група ромів, що традиційно займалася конярством, для 

їхньої мови характерна велика кількість запозичень з угорської, рік 

заснування – 1999, голова – Іван Адам): об’єднує понад 100 осіб і ставить за 

мету захист та розвиток національних, соціальних, економічних, освітніх, 

творчих прав та інших інтересів ромів-ловар Закарпаття, піклується про 

покращення їхнього соціально-психологічного, правового, культурного та 

побутового становища, проводячи просвітницьку роботу з соціальної 
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адаптації ромів-ловар краю до нових реалій,  сприяє вирішенню питань 

освіти ромських дітей, організації та проведення культурно-просвітницьких 

заходів. Утворення Конгресу ромів Закарпаття «Праліпе» («Братерство», рік 

заснування 2000, президент – Йосип Адам), до якого увійшли Товариство 

циган Закарпаття «Рома», Культурне товариство циган Закарпаття «Ром 

сом», Закарпатське обласне товариство циган «Амаро Дром», Закарпатське 

молодіжне товариство циган «Амаро Дром-Терненгеро» – спроба об’єднати 

зусилля різних громадських організацій та намагання скоординувати їх 

діяльність. Ще раніше таку мету ставила собі й Закарпатська асоціація 

ромських громадських організацій «Єкгіпе» («Єдність», рік заснування 1998, 

голова – Владар Адам), до складу якої увійшли обласне товариство «Романі 

Яг», обласні організації «Унґ-ромен», «Ром сом», «Терне чая по нево дром», 

а також берегівська «Рома», мукачівська «Невіпе» та вилоцька «Романо 

чачіпе». 

Досить одноосібно, але достатньо активно працює Закарпатське 

обласне товариство ромів «Романі Чгіб» («Ромська мова», рік заснування 

2003, керівник – Борис Бучко), яке  має свої первинні осередки в містах 

Ужгороді, Мукачеві та Перечині, у селищі Середнє та селі Худльові 

Ужгородського району. Опікується культурницькою, інформаційно-

пропагандистською, освітньою, соціально-економічною, правозахисною 

діяльністю, сприяє професійній підготовці та працевлаштуванню ромського 

населення. 

Зауважимо, що хвилеподібна реєстрація нових громадських товариств 

ромів у кінці ХХ – на початку ХХІ ст., з одного боку, засвідчила інтерес 

самого етносу до своєї історії, культури й традицій, з іншого, підтвердила  

суперечливий і складний процес налагодження комунікативного поля 

всередині самої спільноти, відсутність координації та  спільної стратегії в 

подоланні ромами проблем суспільного аутсайдерства. Про відсутність 

узгодженості та спільного розуміння кінцевої мети свідчить і той факт, що в 

більшості циганських громадських організацій визначаються одні й ті ж 
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пріоритетні напрями діяльності, однак помітних результатів (окрім декотрих 

випадків) у вирішенні ромських проблем вони не мають. 

  Найвагоміших здобутків у розрізі свого етнокультурного відродження 

закарпатські  роми здобули у сфері художньої самодіяльності, її 

популяризації  під час презентацій на святах і фестивалях. До прикладу, в 

2001 році на Закарпатті діяло 11 мистецьких (здебільшого самодіяльних) 

ромських колективів, серед яких ансамбль «Романі Яг» (керівник – Е. Бучко), 

котрий неодноразово ставав переможцем фольклорних фестивалів в 

Будапешті (1993–1996 рр.),  був лауреатом VI Міжнародного фестивалю                 

в м. Горжов (Польща) в 1994 році та на подібних заходах у Словаччині та 

Австрії. Гурт «Сонячна Радванка» (керівник – С. Адам) брав участь у 

мистецьких фестивалях України, Польщі, Угорщини, Іспанії, Македонії. За 

ініціативи керівника популярного джазового ансамблю «Пап-квартет», 

відомого саксофоніста-віртуоза, віце-президента Асоціації джазової музики 

України, заслуженого працівника культури України та лідера Товариства 

музичної культури циган Закарпаття «Лаутарі» Віллі Папа з 1998 року в 

області щорічно проводиться Міжнародний джазовий фестиваль «Пап-джаз-

фест»  [ див. дет.: 140, с. 15]. 

 Спроба подолання соціального аутсайдерства ромського етносу за 

допомогою друкованого слова не є новою. Чи не вперше  найбільш 

масштабно такий  суспільний експеримент був здійснений у 20–30-х рр. 

минулого століття в Радянському Союзі, коли поряд із державними 

постановами, спрямованими на подолання кочівництва й залучення циган до 

нового соціалістичного осілого способу життя, почав стимулюватися 

розвиток циганської  мови та радянської літератури. З середини 20-х років 

ведеться  інтенсивна робота зі створення циганської писемності: в 1926 році 

під керівництвом М. Сергієвського, за участі ромів Н. Дударової та Н. 

Панкова, розробляється алфавіт, а за рік новоствореною літературною мовою 

починає виходити навчальна, художня та політична література. Комуністичні 

постанови та соціалістичний підхід визначили завдання й основну тему 
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тогочасної ромської літератури, в якій здебільшого показувалися переваги 

радянської влади та осілого соціалістичного способу життя. 

«Заангажованість циганських письменників не виключає їх щирого 

захоплення пафосом будівництва нового життя», однак «радянська циганська 

література 20 – 30-х років виявилась ізольованим і замкнутим у собі явищем 

в історії культурного розвитку циганського етносу» [252]. У тому ж 1927 році 

новоствореною мовою починають друкувати журнал «Романі зоря» 

(«Ромський світанок», до 1930 р. вийшло 4 числа), а в 1930 році його змінив 

місячник «Нейво дром» («Ромський шлях», з’явилося 24 номери). Якщо 

перше видання можна охарактеризувати як здебільшого інформаційно-

новинне, то друге – суспільно-політичне й літературне. Редакційні колективи 

обох часописів складалися з ромів – випускників спеціальних 

журналістських курсів. 1931 року окремою збіркою вийшов перший у світі 

«Альманах ромських поетів», до якого були включені твори раніше 

опубліковані в «Романі зоря» та «Нево дром». 

 Існує гіпотеза, що ще до розгортання ромського газетного видавництва 

в СРСР виходило (1921–1922 рр.) малочисельне болгарськомовне періодичне 

видання «Романі керіба» («Ромська праця»), що нібито друкувалося союзом 

ромських ковалів у Слівені. Якщо вірити цьому припущенню, то згаданий 

часопис був першим ромським ЗМІ в Європі, а можливо, й у світі (Ром. Яг. – 

2000. – 19 груд.). Однак нам не вдалося ані підтвердити цю інформацію, ані 

спростувати її, окрім того, що про факт існування такого часопису згадувала  

словацька вчена-етнограф Емілія Горватова, яка ґрунтовно досліджувала 

історію, життя  і побут ромів на території Болгарії. 

 Газетно-журнальна ніша в Україні, що відповідала би інтересам та 

вподобанням ромів, тривалий час була незаповнена. Причин цьому є багато, 

але чи не найголовнішими є низький рівень освіченості, через що немало 

ромів заледве або майже не читають, та фінансово-матеріальні труднощі, які 

не дозволяють їм витрачати кошти на придбання або передплату періодики. 

Меценатів у державі, які б вклали кошти в нерентабельну та навіть збиткову 
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справу, не знайшлося. Опосередковано перешкодою в друкуванні ромського 

часопису є й те, що в Україні практично немає фахівців, які б добре знали 

інформаційні потреби та етнопсихологію циганської спільноти, а заодно 

володіли ромською мовою, яка до цього часу не кодифікована та 

вирізняється строкатістю діалектів.  Перша спроба в Україні  видавати газету 

для циганської громади була зроблена в 1999 році, коли з’явився часопис 

«Патрін» (м. Одеса), котрий згодом перетворився в інтернет-видання. 

 З огляду на все це поява в інформаційному обширі Закарпаття  

«ромської народної» газети «Романі Яг» («Ромське вогнище», зареєстрована 

26 лютого 1999 року) – значне досягнення лідерів культурно-просвітницьких 

товариств і всієї циганської громади краю. Вихід цього видання став 

можливим завдяки фінансовій підтримці Фонду «Відродження». Упродовж 

усього часу шеф-редактором «Романі Яг» є Аладар Адам, голова 

однойменного товариства, а редактором – відомий у краї журналіст і 

громадський діяч Євгенія Навроцька. Приміщення редакції розташоване в 

мікрорайоні Ужгорода Радванка, де мешкає переважна частина ромського 

населення обласного центру. Друкується видання форматом А3 на 10 

сторінках, переважно (крім святкових номерів) у чорно-білому кольорі, 

наклад – 2 500 прим. Оригінальним є те, що часопис друкується трьома 

мовами – українською, ромською (кирилично) та угорською, в деяких 

номерах окремі матеріали подаються також російською, зокрема анекдоти.  

Такий підхід, на наш погляд, має практичний характер, бо саме так газета  

може охопити більшу частину ромських читачів, які через суспільні 

обставини навчалися в українських, російських, а здебільшого в угорських 

школах.  З липня 2000 року «Романі Яг» отримала статус ромської народної 

газети, іншими словами, стала всеукраїнською  й поширювалася на території 

всієї держави до  2007 року, коли через брак коштів припинила своє 

існування.  

 Усі сторінки «Романі Яг» вирізняються тематичною рубрикацією, а 

окремі матеріали мають підрубрики. Серед постійних – «Світ і ми», «Реалії 
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життя», «Ромські громади» (здебільшого, рубрика розворотів), «Право і 

роми», «Культура. Традиції. Творчість» тощо. Остання сторінка «Амарі чгіб» 

(«Рідна мова») традиційно друкує матеріали ромською мовою, а в підрубриці 

«Вивчаємо ромську мову» в науково-популярній формі подаються уроки з 

рідного мовознавства. Елементарні знання з циганської мови,  які вміщує 

газета, цікаві не лише для ромського етносу, що хоче здобути чи 

вдосконалити знання з рідної мови, а й для інших читачів із суто навчально-

методичного боку, як своєрідна система збереження головного атрибуту 

етносу в іншомовному середовищі. 

Ромський часопис  виявився спробою заповнення вільної пресової ніші 

для вдоволення комунікаційних потреб неоднорідного, в основному 

найбіднішого, етносу краю, а також  найбільш колоритним етнографічним 

явищем в сучасній закарпатській періодиці. Чи не найважливішим завданням, 

що випливало з редакційної політики «Романі Яг», було подолання ромським 

етносом соціального аутсайдерства в українському суспільстві, захист його 

прав, адаптації до нових економічних умов.  

У першому ж числі газети шеф-редактор  Аладар Адам та редактор 

Євгенія Навроцька вбачають завдання часопису в «захисті та примноженні 

ромських духовних надбань, піднесенні загального культурного рівня ромів, 

ліквідації неписемності та створення умов для рівноцінного розвитку 

ромської народності як рівної серед рівних народів незалежної України» 

(1999. – 24 берез.). Зауважимо – від самого заснування «Романі Яг» 

редакторська колонка стала традиційною рубрикою газети. А її характерною 

ознакою було те, що керівники часопису в нестандартній, вільній, подеколи в 

сентиментально-романтичній манері, іноді заграючи з читачем, регулярно 

аналізували роботу редакційного колективу та ділилися планами на 

майбутнє. Редактори ставлять  перед собою питання: «Як нас читають? Що 

цікавить ромів найбільше? Яку тему ще не розкрито?», активно працюють із 

позаштатними кореспондентами, «які підтверджують зацікавленість юних та 

старших ромів у … публікаціях, у важливості для них свого власного засобу 
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масової інформації» (1999. – 19 черв.). У цьому ж числі дізнаємося, що 

редакція, «готуючи  газетні матеріали про важке життя ромів колись і 

сьогодні, розповідаючи їм власну історію, навчаючи їхньої мови, культури і 

літератури, пишучи про різні порушення, про правовий «беспредел», 

відкриває … спеціальну рубрику «Право і роми», де має намір «розповісти 

про їхні конституційні права…» і твердо вірить, що кидає «це насіння знань у 

родючу землю майбутнього». 

Узагалі газета робить спробу в інтелектуальному, культурному та 

історичному сенсі представити читачеві «колективну душу» ромського 

народу. Завдяки такій позиції нівелюється уявлення про циганський етнос як 

щось вторинне, здатне лише до шахрайства, афер, крадіжок тощо. І навпаки, 

формується думка про романтичне піднесення цього народу в періоди 

соціально-економічних негараздів, про його обдарованість і здатність до 

особливих ремесел, про їх мову (2001. – 21 лют), своєрідність танців, пісень,  

всієї усної народної творчості (такі матеріали знаходимо практично в 

кожному номері часопису).  

Яскравий національний характер видання виявляється чи не в усьому, 

починаючи із гасла: «Ми – протяг золотий в історії держав», джерелом якого 

є твір Ліни Костенко «Папуша». Крім загального, майже кожен номер 

«Романі Яг» має свій тематичний епіграф, що характеризує основну подію 

місяця.  Так, в одному з березневих випусків  (2000. – № 5 (17) епіграфом 

номера стали слова Т. Шевченка: 

Чого мені тяжко, чого мені нудно, 

Чого серце плаче, ридає, кричить, 

Мов дитя голодне? Серце моє трудне, 

Чого ти бажаєш, що в тебе  болить? 

Поруч у  перекладі М. Козимиренка подається текст ромською мовою: 

Со мангэ дя пхарэс бибаб мангэ, 

ровэл ясвэнца про ило, танго лэскэ танго?..   
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 Натомість за рік в одному з номерів «Романі Яг» (2001. – 7 берез.),               

де значну кількість газетної площі  відведено матеріалам про складну долю 

ромів у часи фашизму («Білий камінь з чорної катівні», «Період нацистського 

терору», «Голокост ромів»), епіграфом обрано уривок вірша Лесі Українки 

«Мій шлях» з першої збірки поетеси «На крилах пісень». Зазначимо, що 

взагалі  в перші роки існування на сторінках «Романі Яг» поруч із газетно-

інформаційним стилем характерне використання  в багатьох матеріалах  

елементів поетичного стилю, особливо там, де йдеться  про складну долю            

та незбагненну душу ромського етносу. 

Для популяризації вітчизняних і світових літературно-культурних 

надбань у газеті ромською мовою подаються короткі біографічні відомості 

про Тараса Шевченка, переклад його віршів циганською мовою. Виявляємо в 

номерах також інформацію про творчість Лесі Українки, Василя Симоненка, 

Василя Стуса, Віктора Гюго, Ліни Костенко, Михайла Казимиренка,  Расима 

Седжича, Лекси Мануша та інших.  

 На сторінках «Романі Яг» спостерігаємо активне висвітлення 

процесу відродження циганського етносу перш за все у сфері культури, що 

характеризується зверненням до історії народу, осмислення свого минулого, 

зацікавленням циганською літературою та усною народною творчістю, 

процесом відновлення традиційних ремесел ромів. Однак сьогодні в епоху 

постмодерну, коли модус історизму набув цілком специфічних рис, зокрема 

й для ромського етносу, звернення до історії на сторінках «Романі Яг» є дещо 

незвичним. У матеріалах історичного характеру «сенс історії полягає не в 

функції «вчительки життя», не в її уроках, не в паралелях до сучасних подій і 

постатей», минувшина сприймається як «скарбниця загальних універсальних 

колізій, символів, образів, цінність яких розкривається не в їх типовості, а 

навпаки – унікальності» [263, с. 214]. Цим принципам, на нашу думку, 

відповідають публікації «Раджастхан – колиска ромської культури» (1999. – 

10 верес.), «Релігійні вірування ромів» (1999. – 27 серп.; 24 верес.), «Роми на 

прабатьківщині» (2000. – 18 січ.), «З історії перших ромських медіа світу» 
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(2000. – 19 груд.), «Передріздвяні гостини у ромського казкаря» (2001. –                

9 січ.), «Ромська школа в Ужгороді» (2006. – 12 квіт.). 

Газета підтримує серед ромського населення й ідею усвідомлення себе 

як певної етнічної цілісності, яка можлива завдяки існуванню унікального 

поля культури цього народу, його мови. Воднораз, із публікацій, які 

репрезентують етнопсихологію, побут та традиції ромів, читачі можуть 

довідатись про неоднорідність циганської общини, яка проживала в краї. 

Таким є матеріал «Роми Закарпаття» (1999. – 17 лип.), у котрому 

простежується історія співіснування ромів серед інших етносів за часів 

різних режимів і чітко виокремлюються дві гілки циганської спільноти краю: 

ремісники (ковальство, бляхарство, лозоплетіння і т.п.) та музиканти. Серед 

останніх «особливу групу ромів складали музиканти ресторанів та казино. 

Жили вони у примітивних будівлях великими сім'ями – по 6-9 чоловік».                

У цій публікації часопис одночасно стверджує, що на Закарпатті набагато 

більше ромів, ніж зафіксовано офіційним переписом, а саме – близько  45 000 

осіб. 

Висвітленням специфіки побуту циганських общин вирізняється 

публікація «Порошківська ромська громада» (1999. – 19 черв.), де 

представлено життя двох таборів, що складаються з так званих дійсних ромів 

та волохів, які розмовляють діалектом румунської мови і займаються 

виготовленням дерев’яних корит, мисок, тарілок. Паралельно кореспондент 

газети (Є.Карай) порушує гострі соціальні проблеми цих ромських громад: 

коротка тривалість життя ромів (у таборі з 1200 осіб мешкає лише 40 

пенсіонерів, більшість волохів до похилого віку не доживає  й помирає 

переважно від туберкульозу), висока дитяча смертність (у 1998 році в таборі 

померло 10 дітей, які не досягли 1 року), безробіття молодих людей (зникли 

замовлення  на виготовлення дерев’яного домашнього начиння). 

Стрижневі теми, до яких звертається газета майже в кожному номері, – 

голокост ромського населення  в часи Другої світової війни, ксенофобія  та 

дискримінація циган за національною ознакою. Так, у матеріалі відомої 
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журналістки Юлії Зейкан  «Білий камінь з чорної катівні» (2001. – 17 берез.) 

змальовано долі Андрія Марінка, що перебував у концтаборі м. Котаско в 

Польщі,  Юрія Фенеша, який знаходився у концтаборі м. Віллаг в Австрії, та 

Арпада Муржі, невільника  з гетто «Конвер» у Мукачеві. Водночас читач 

довідується, що в Ужгороді планують відкрити перший в Україні ромський 

музей жертвам Голокосту, де серед експонатів буде й шматок білого каменю-

вапняка, який приніс із польської копальні Андрій Марінко.  

Ромська активістка Надія Деметер з Ужгорода в аналітичній статті 

«Період нацистського терору» докладно розглядає поетапний план 

фашистського уряду зі знищення циганського етносу на території Німеччини 

та окупованих нею країн. «Результатом цієї політики стала загибель більше, 

ніж півмільйона європейських ромів та стерилізація багатьох тисяч молодого 

покоління. Нацисти діяли за  трьома напрямками: 1. Стерилізація (яка 

проводилася з другої половини 30-х років); 2. Страти на окупованих 

територіях (які йшли з 1941 року); 3. Знищення в концтаборах (що почалося 

весною 1943 року). Таким чином, геноцид проти різних груп циган мав різні 

форми і проводився не одночасно» (2001. – 17 берез.). Ретельно досліджуючи 

тему геноциду циган, публікуючи матеріали про ромів-жертв Голокосту, 

журналісти гаслом одного  з чисел «Романі Яг»  обирають слова Ліни 

Костенко: 

Прийди у ті міста. Хай не питають звідки. 

Хіба не видно й так? Із пекла. Із біди. 

Завернуть, доженуть, прив 'яжуть до кибитки, 

А ти рвонись. Рвонись і вирвешся. І йди… (1999. – 24 берез.).  

Обстоюючи ідею рівноправності ромів серед інших етносів, редакція 

«Романі Яг» категорично негативно реагує на сучасні прояви національної 

нетерпимості  та створення узагальненого злодійкуватого циганського образу 

в медіа, й поза межами Закарпаття та навіть держави. Про це свідчить 

відкритий лист головному редактору газети «Мир криминала» Дмитру 

Кручиніну, опублікований у закарпатському часописі під назвою «Бажання 
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помити руки від читання такої рептилки». Колектив редакції обурений тим, 

що у виданні, яке публікується накладом 317 тис. прим., з’явився величезний 

матеріал журналіста Олександра Єгорова під інтригуючою назвою «Секреты 

цыганской мафии», в якому нав’язується думка, ніби всі «цигани вважають 

заняття криміналом справою для себе достойною і навіть благородною»  

(2001. – 17 берез.).  

Не бракує в часописі й матеріалів, які підтримують ідею спорідненості 

ромів Закарпаття з іншими циганами світу: «Роми Косова – забуті жертви» 

(1999. – 29 квіт.), «Історія і культура польських ромів», «Роми Угорщини», 

«Музичні традиції ромів Росії» (1999. – 27 серп.), «Роми Франції в очікуванні 

дива» (1999. – 26 жовт.), «Сватання та весілля ромів-каримів» (1999. –                   

11 листоп.), «Ром – чемпіон Європи» (2000. – 18 січ.), «Роми та система 

освіти Центральної та Східної Європи» (2000. – 8 серп.), «Роми Швеції» 

(2000. – 19 верес.), «Новорічні свята в ромських сім’ях Скандинавії та 

Балкан» (2000. – 28 груд.), «Роми «входять у моду» навіть у японців» (2001. – 

20 черв.), «Роми Архангельської області» (2001. – 24 серп.) та інші. 

Важливим фактором пробудження інформаційно-художньої свідомості 

ромів та подолання комплексу вторинності є публікації на сторінках «Романі 

Яг» художніх творів ромської літератури, а також репрезентація художньої 

літератури інших народів у перекладі циганською мовою. З українських 

поетів газета найчастіше звертається до творів Ліни Костенко (1999. –                  

24 берез.; 29 квіт.; 19 черв.; 2000. – 29 лют.; 4 серп. і т.д.). Звернемо увагу й 

на той факт, що, крім значної кількості творів відомого в Україні ромського 

поета та педагога Міхи Козимиренка, газета друкувала матеріали про Лєксу 

Мануша і його твори (1999. – 15 жов.), Расима Седжича (1999. – 11 листоп.), 

Олексія Данилкіна (2001. – 9 трав.) , Райка Джуріча (2001. – 20 черв.), 

ромських поетес Маргіти Рейзенорової (2000. – 19 верес.), Броніслави Вайс–

Папуші (2000. – 4 серп.; 2001. – 9 трав.), Салі Ібрагім (1999. – 26 жовт.), Марії 

Іллійш із Чопа (1999. – 24 берез.; 2000. – 8 серп.) та інших. 
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Ромський національний характер і спроба досягти своєю працею 

відповідного соціального статусу відчутна в публікаціях, присвячених 

талановитим  ромам-сучасникам: «Його пензлем водить божа рука», «Роми 

прагнуть до знань» (1999. – 19 черв.), «Моє царство – Наталя, Ліліана, мама і 

танець» (2001. – 7 берез.), «Фестиваль, який спонукає до роздумів. Нотатки            

з 5-го ювілейного джазового фестивалю «Пап-джаз-фест» (2002. – 11 груд.),  

«Світ, відкритий для молоді» (2006. – 12 квіт. ). 

Тематична палітра газети хоч і не всеосяжна, однак досить широка й 

різноманітна, а тому не можемо повною мірою погодитися з думкою молодої 

дослідниці В. Коцюби, що всі матеріали «Романі Яг» (навіть у випусках 2005 

року, які аналізує науковець) вкладаються у три групи: «1. Статті про 

відстоювання рівності прав циган; 2. Матеріали, які містять заклик до 

об’єднання циганських громад; 3. Статті, в яких популяризується циганська 

культура, культурні надбання інших народів, досягнення циганської 

інтелігенції» [184, с. 105]. Серед постійних проблемно-тематичних шарів, 

окрім згаданих, ще й такі: Голокост ромів, збереження та відновлення 

історичної пам’яті й питання  про компенсації ромам-жертвам фашистських 

репресій; соціально-економічні негаразди в місцях компактного (таборового) 

та дисперсного проживання циган; проблеми освіти ромських дітей та шляхи 

їх вирішення; соціально-політичні питання в країні та світі й шляхи 

соціалізації ромської меншини; робота правозахисних центрів захисту прав 

ромів; відродження культурних традицій  через вивчення рідної літературної 

мови,  музику, танці, народні  ремесла, звичаї, обряди; конфесійна 

ідентичність ромів краю та України загалом; діяльність жіночих та 

молодіжних ромських організацій; проблема формування нової інтелігенції 

та еліти серед ромів; досвід міжнародної інтеграції циган у суспільні 

процеси; питання ромології як науки;  проблеми зайнятості ромського 

населення тощо. 

У контексті міжкультурної комунікації важливо те, що «Романі Яг» 

друкує матеріали про контактування ромської меншини з іншими 
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національними громадами Закарпаття. Серед незмінних рубрик – 

«Національно-культурні  товариства Закарпаття», де читачів-ромів 

систематично знайомлять з представниками інших культур краю. Редакція 

часопису та однойменне товариство активно співпрацюють з відділом 

національностей та релігій Закарпатської ОДА, виступають ініціаторами 

проведення регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних форумів із проблем ромології. Усе це, безумовно, є позитивними 

та вдумливими заходами, спрямованими  в одне й те саме русло – через 

комунікацію та інформованість читачів побороти ізольованість ромського 

етносу, перемогти стереотипи й упередженість щодо народу,  здолати його 

суспільне аутсайдерство.   

  У 2000 році в Ужгороді з’явилося кілька чисел інформаційного 

вісника «Ром Сом» («Ромське слово») за редакцією поета Володимира 

Фединишинця та голови однойменного товариства Віллі Папа.  У проблемно-

тематичному розрізі це видання порушує ті самі проблеми, що й «Романі Яг», 

однак, не знайшовши фінансової підтримки, вісник припинив друкуватися. 

Через подібні причини спорадично друкується й дитячий журнал «Кгаморо» 

(«Сонечко», заснований 2002, редактор – Юлія Зейкан). 

Для вдоволення інформаційних потреб ромської громади з 2009 року 

на Закарпатській обласній державній телерадіокомпанії «Тиса–1» щотижнево 

виходить двадцятихвилинна програма «Романо джівіпен» («Ромське  життя», 

ведучий Мирослав Горват). Загалом в ефір уже вийшло близько 200 передач, 

які можна переглянути на інтернет-порталі «You Tube».  

У результаті проведених досліджень та аналізу ромських періодичних 

видань Закарпаття доходимо висновку, що ці часописи відіграли важливу 

роль як у процесі культурно-національного відродження цього етносу, так і в 

питанні подолання ним соціального аутсайдерства. Однак ані цілеспрямована 

інформаційна політика редакцій ромських медіа, ані зусилля обласного 

відділу національностей та релігій, на який  було покладено відповідальність 

за реалізацію Програми «Ромське населення Закарпаття» на 2012–2015 роки,  
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надзвичайно відчутних результатів  у вирішенні зазначеної проблеми не 

дали. Великою мірою це пов’язано з тим, що  вживані заходи є тактичними й 

тимчасовими ходами, спрямованими здебільшого тільки на задоволення  

національно-культурних потреб ромського етносу, але немає чіткої стратегії 

розв’язання циганського питання та комплексних шляхів побудови нової 

конфігурації інформаційної  етнополітики з метою поетапного вирішення 

цих  проблем.  

 

3.5. Особливості  розвитку російськомовної преси Закарпаття  

Процес зародження та розвою російськомовної періодики на Закарпатті 

складний, суперечливий та має кілька нерівноцінних  етапів – від піднесення 

до занепаду. Втім періодичні видання майже жодного іншого етносу, що 

проживає  на Закарпатті, не  були так заглиблені  в політичні явища, що 

відбувалися в краї, як російськомовні. Якщо періодика інших етнічних груп 

цього регіону впродовж усього часу існування  була зорієнтована в першу 

чергу на культурно-просвітницьку роботу, збереження  історичної пам’яті, 

народних традицій своєї громади, то російськомовна преса  щоразу 

втягувалася в суспільно-ідеологічні справи, зокрема й питання 

етнонаціональної політики та проблеми культури інших етносів та 

субетносів. 

Російська етнічна  громада належить до наймолодших на Закарпатті, а 

до 40–50-х рр. минулого століття – найменших національних общин краю.  

Про це свідчать переписи, проведені як у часи ще неподіленої Австрійської 

імперії (перший загальний  – 31 жовтня 1857 р.), п’ять –  в новоутвореній в 

1867 році дуалістичній Австро-Угорщині (1869, 1880, 1890, 1900, 1910), так і  

ті, що відбулися у період  входження Закарпаття до складу Чехословацької 

республіки (1921, 1930) та окупації краю Угорщиною (1941). Під час 

згаданого гортистського перепису кількість росіян значно скоротилася через 

те, що переважна більшість білоемігрантів, які  втекли з Росії під час 

громадянської  війни й мешкали на Закарпатті в 20–30 рр. ХХ ст., залишили  
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край у роки загарбання його угорськими фашистами. За твердженням 

науковців, росіяни, які залишилися на Закарпатті під угорською окупацією, 

покинули край «з наближенням совєтської армії» [212, с. 158]. 

Збільшення російської етнічної групи на Закарпатті починається після 

Другої світової війни, коли воно увійшло до складу Радянського Союзу. Так, 

уже в 1946 році до краю «прибуло 12 176 росіян і російськомовних, які вже 

тоді складали понад 1,5% населення». Переселення росіян до Закарпаття 

активно провадилося для реалізації ідеї побудови соціалістичного 

суспільства в новоприєднаному до СРСР регіоні,  де росіяни призначалися на 

керівні посади, а також через недовіру до місцевих фахівців, їх усіляку 

дискредитацію та переслідування, зокрема й закарпатських комуністів. Уже 

на 1 січня 1946 року в обласній  комуністичній організації «нараховувалось 

454 члени і кандидати в члени КПРС, які прибули зі східних областей та 

демобілізовані з армії. Всі вони зайняли керівні управлінські посади, очолили 

заклади культури і освіти та великі господарські комплекси» [212, с. 158]. 

Приріст російського етносу на Закарпатті, в основному за рахунок еміграції 

та політики комуністичної партії щодо поселення відставних 

військовослужбовців, відбувався надзвичайно стрімко. Якщо в 1946 році їх 

налічувалося ще 12, 2 тис. осіб, то в 1989 році – 49,5 тис, що склало 4% від 

усього населення Закарпатської області. За кількістю росіяни посіли третє 

місце після угорців, випередивши румунів, число яких за рахунок 

природного приросту збільшилося вдвічі, однак складало лише 2,3%  від усіх 

мешканців.  При цьому в часи  після  першого «великого переселення» в 1946 

році румуни за кількістю (12, 4 тис. осіб) ще випереджали росіян (12, 2 тис.).  

Процес міграції російського та російськомовного населення на 

Закарпаття 1945–1991 рр. перебував під постійним державним контролем. 

«Незалежно від того, чи потрапляли росіяни… за направленням на роботу, чи 

переїздили до родичів (більш ранніх мігрантів, до дружин, братів і т. ін.), чи 

поселялись в краї за власним бажанням (таких стало багато після прийняття 

1.09.1955 р. Постанови ЦК КПРС про надання пільг у виборі місця 
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проживання, виділенні житла і працевлаштування демобілізованих офіцерів), 

росіяни на всіх рівнях почувалися комфортно… Для них була добре 

налагоджена культурно-інформаційна підтримка, система навчання дітей у 

російських школах, газети, радіо, кіно, телебачення». Збільшення числа 

росіян на території Закарпаття «велось переважно за рахунок переселенців з 

областей Російської Федерації» [212, с. 160].  

Не відчував російський етнос і комунікаційного дискомфорту в краї та 

спілкувався з усіма іншими  спільнотами своєю рідною мовою. Преференції 

для російської мови, що впроваджувалися партійним керівництвом, 

створення  міфів  про «старшого брата», «особливу революційну роль 

росіян» призвели до того, що «росіяни перебували в таких соціально-

психологічних умовах, в яких не лише не відчували потреби в знанні 

української мови, але й чекали на кожному кроці знання російської мови від 

усіх неросіян. Тотальне зросійщення супроводжувалося дискримінацією не 

лише  німців, угорців, румун, словаків, а й українців» [212, с 161]. 

Російська етнічна громада як така, що не була автохтонною в краї,  

компактно на Закарпатті не проживала, здебільшого концентрувалася в 

обласному центрі  й таких містах, як Мукачево, Берегово, Виноградів, Тячів, 

Хуст та Чоп. Про психологічно-емоційну та комунікаційну комфортність 

російського етносу в регіоні свідчить той факт, що в 1989 році для 

забезпечення навчання на Закарпатті діяло 14 шкіл з російською мовою 

навчання для 4121 школярів, у той час, як на українськомовні школи 

припадало 6384 учнів. Разом з двомовними (українсько-російські, угорсько-

російські, румунсько-російські) на Закарпатті нараховувалося 40 шкіл з 

російською мовою навчання. Щоправда, на кінець 90-х років минулого 

століття їхня кількість зменшилася удвічі [див. дет.: 290, с. 33]. 

Після проголошення Незалежності ситуація в російській етнічній 

громаді змінилася: через об’єктивні причини росіяни перестали бути 

титульною нацією, у Конституції України, прийнятій Верховною Радою               

28 червня 1996, українська мова проголошена державною. Усе це, не без 



 

 

262  

 

інформаційного сприяння з боку Російської Федерації, спричинило до певної 

міри надумані інформаційно-комунікаційні проблеми російського етносу в 

Україні [169, с. 206 – 207], у місцях, як достатньо компактного проживання 

[84, с. 128–140], так і дисперсного – на Закарпатті [172, с. 216]. Соціологічні 

дослідження 1995 року визначають у росіян найбільш низький рівень 

суспільного самопочуття серед усіх національних груп Закарпаття [172,                

с. 215 – 216]. 

Саме зародження російськомовного сегмента в інформаційному полі 

Закарпаття позначене складними етнополітичними процесами з середини, а 

особливо  другої половини ХІХ століття. Мовне питання в регіоні, що 

піддавався нищівній асиміляції у складі чужого державного утворення, 

ускладнювало і появу рідномовного періодичного видання, і сам процес 

усвідомлення, ким насправді є закарпатці, чи належать вони до українства та 

й узагалі до східного слов’янства. Характерною ознакою середини ХІХ ст. 

було те, що майже всі слов’янські народи, крім росіян, були під владою 

чужих держав. Це й спричинило орієнтацію закарпатських українців, а також 

більшості слов’янських народів на російську культуру та мову. В таких  

соціально-історичних обставинах не дивним є те, що 14 січня 1850 року у 

Відні вийшло перше число газети «Вѣстник – повременное письмо, 

посвященно политическому и нравственному образованию Русинов 

Австрийской державы», яка друкувалася мовою, близькою радше до 

російської, ніж до української. Видання було спільним органом для 

галицьких і угорських русинів, спочатку його редагував І. Головацький, з 

1852 р.  – Ю. Вислобоцький, що підписувався й псевдонімом Василь 

Зборовський. Згодом газета перетворилася на  офіційний урядовий вісник 

«Часопись политическая для Русинов Австрийской державы»  та друкувалася 

до 1866 року.  

Російська дипломатична місія (зокрема В. Войтковський) радо 

підтримала [287, с. 85–87] й «Церковну газету в пользу восточно-

католической церкви, соединённой с римским патриаршим престолом» 
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(перше число побачило світ 13 березня 1856 р.), що друкувалася кириличним 

шрифтом у Будапешті й слугувала  друкованим інформаційним органом для  

закарпатців. Головний редактор газети І. Раковський провадив величезну 

журналістську й організаційну роботу, довівши число передплатників                    

у середині 1856 року до 400.  

 Незважаючи на те, що газета друкувалася російською мовою, головне 

питання, яке вона «підіймала упродовж свого трирічного існування, було 

питання національно-конфесійне. Воно стояло надзвичайно гостро не тільки 

на Закарпатті, а й по всій імперії Габсбургів – як наслідок незавершеності 

революції 1848 року. Рецензуючи «Повісті» Ю. Федьковича, І. Раковський 

писав: «Мы почитаем и малорусских гениальных писателей, как-то 

Шевченко, Гоголя, Квитку, Вовчка, Максимовича, Кулиша, Костомарова, 

Федьковича и прочих трудившихся и ещё трудящихся над воспроизведением 

малорусского характера и изображением соплеменников наших».                         

М. Драгоманов так відгукнувся на цю заяву: «Ніколи ще угорсько-руський 

письменник не робив такого зізнання!» [див. дет: 335].   

Окрім Закарпаття та Галичини, «Церковну газету» передплачували  в 

Чехії, Хорватії і Словенії. До Росії надсилалося 20 примірників. У перші 

місяці 1858 р. число передплатників сягло  500, а від сьомого номера за той 

же рік газета друкувалася накладом 600 примірників. Відтоді влада почала 

«відкрите цькування моєї газети», – писав Раковський. Однак орієнтація на 

російську літературну мову, яку слабо сприймали закарпатські українці, та 

політика цісарського уряду, що остерігався  московського впливу, не дали 

змогу часопису існувати далі. У травні 1858 року «Церковну газету» 

заборонили, замість неї почав виходити «Церковний вісник», уже не 

цивільним, а церковнослов’янським шрифтом. Намагаючись уникнути 

звинувачень у русофільстві, І. Раковський прагнув наблизити мову до 

народної говірки. У першому числі нової (фактично – перейменованої) газети 

І. Раковський мусив демонструвати усіляку лояльність до влади. Проте навіть 
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і при такій позиції газета залишалася підозрілою для уряду й була закрита на 

десятому номері 22 жовтня 1858 року. 

 Причини орієнтації закарпатців на російську періодику, літературу та 

культуру добре зрозумів М. Драгоманов після подорожі до тогочасного 

Закарпаття (1876 р.), дійшовши  висновку, що «Угорська Русь – країна з усіх 

боків занедбана й задавлена мадярством – не тілько національним, але й 

соціальним, шляхоцтвом, котре живе в головах тамтошніх руських патріотів, 

найпротивніших мадярству. Починати справу з національного руського кінця 

там непрактично, бо краєва рущина там дуже слаба культурно й не 

шанується самими руськими патріотами. Наше українофільство там теж не 

на руку, бо воно опирається на козацькі традиції, котрі вже й у Галичині 

ледве зачепили народ, а в Угорській Русі зовсім невідомі» [126, с. 281].                 

М. Драгоманов чи не першим серед українських науковців усвідомив 

різницю між галицьким та закарпатським русофільством. Але він дещо 

однобоко підходить до розуміння закарпатського русофільства, критикуючи 

його за те, що воно «через краєві обставини стало ще більш клерикальним, 

ніж галицьке, ще більш зв’язалось у літературі з церковнослов’янщиною і 

зовсім уже не прийняло в себе ніяких новіших культурних чи соціально-

політичних ідей» [126, с. 281]. 

Прагнучи  зберегти свою національну самобутність через орієнтацію на 

чужу російську культуру, але ближчу, ніж німецько-австрійська та угорська, 

тогочасна закарпатська інтелігенція мусила перехворіти русофільством так 

само, як і галицька, щоб вижити в чужомовному середовищі, зберегти свою 

релігію та культуру. Закарпатські русофіли саме через пресу, яка надходила 

до краю з Росії, сприймали нові соціально-політичні ідеї і пробували їх 

застосувати в місцевих умовах. Однак тривале захоплення такими 

традиціями кінець-кінцем призвело до негативних наслідків у закарпатській 

журналістиці – глибокого вкорінення русофільських та москвофільських 

ідей, які не лише гальмували розвиток рідномовної національної періодики, 
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але й розкололи крайове інформаційне поле та коло місцевої інтелігенції на 

прихильників і противників наслідування чужого. 

З другої половини ХІХ ст. і майже до середини ХХ ст. інформаційно-

комунікаційний простір Закарпаття раз за разом здригають мовні чвари. 

Незважаючи  на те, що тогочасна  крайова періодика від «Учителя» (1867), 

«Свѣта» (1867–1870), «Сови» (1871) й до «Листка» (1885–1903) обстоювала 

національні інтереси закарпатоукраїнців, боролася проти їх повного 

окатоличення та асиміляції, робила вона це мовою ближчою до російської, а 

отже, значним чином незрозумілою й для місцевої інтелігенції, не кажучи 

вже про селянство. 

З іншого боку, тогочасний угорський уряд не визнавав існування 

української мови, а тому й друкування рідномовних газет було нелегкою 

справою або й зовсім неможливою. Видавці, що бралися за цю справу, також 

добре не володіли українською літературною мовою, бо освіту здобували в 

чужинських закладах, а російська серед усіх мов видавалася їм 

найзрозумілішою. Розвитку російськомовної періодики як важеля угорському 

протистоянню сприяв і той факт, що з другої половини ХІХ ст. в Закарпатті 

відбувалося переслідування на ниві освіти рідною мовою, навіть у 

початкових школах.  Якщо  «на зламі XVIII–XIX ст. у регіоні початкова 

освіта, головно під егідою церковних громад, що проводилася українською 

мовою, набула найкращого розвитку з усіх австрійських земель», то 

«ситуація докорінно змінилася з кінця 70-х рр. ХІХ ст. Шляхом 

адміністративного тиску та прямого терору угорська мова стала домінантною 

мовою освіти в королівстві. За 40 років (1874–1902) на Закарпатті кількість 

державних українських шкіл зменшилася від 571 до 74. До ланки середньої і 

вищої освіти українська мова взагалі не була допущена. Наслідком такої 

політики стало те, що серед українських закарпатців, а це найгірші показники 

в імперії, читати і писати вміли заледве 7% чоловіків та 4% жінок… Згадані 

події прискорюють процеси денаціоналізації українців. За деякими 

джерелами, у 1826 р. в Угорщині нараховувалося майже 800 тис. українців, а 
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на початок ХХ ст. їх, як відомо, стало на третину менше. Як зазначав                       

І. Франко, під тиском примусової мадяризації поступово «зникав» українець 

Михайло і утворювався мадярин Mihaly, і далі: Осип – Jozsef, Іван – Janos, 

Гаврило – Gabor, Василь – Bazil, Стефан – Istvan, Павло – Pal, Юрко – 

Gyorgy, Олекса – Sandor» [див. дет.: 93, с. 303 – 304]. 

Закарпатський інформаційний простір, цілком відмежований від 

українських суспільно-політичних процесів майже до кінця 40-х рр. ХХ ст., 

самотужки борсався в іншомовному середовищі,  а ситуація щоразу аж ніяк 

не сприяла формуванню національної ідентичності. Навпаки,  навіть у часи, 

коли Закарпаття після Сен-Жерменської угоди опинилося у складі 

Чехословацької республіки, яка набагато лояльніше ставилася до розвитку 

української періодики,  безпідставні дискусії в пресі щодо мовного вжитку 

владою усіляко підтримувалися. При цьому аж до 20–30 рр. ХХ ст. русофіли 

в суперечках спиралися на «Русско-мадярский словарь» (1881) 

закарпатського письменника Олександра Митрака (1837–1913), в якому 

лексика тяжіла до російської мовної традиції, а українофіли – на «Русько-

мадярський словарь» (1883) педагога й науковця Василя Чопея (1856–1935), 

побудованому на українській березькій говірці з додаванням багатьох слів, 

що вживалися й на Галичині. 

Матеріали російськомовної закарпатської періодики 20–40-х років ХХ ст. 

хоч і тяжіли до російської літературної мови, однак часте послуговування 

старослов’янізмами, застарілими та діалектними словами робили газетний 

текст  таким штучним витвором, який слабо розуміло не лише селянство, а й 

місцева інтелігенція. Видання цього періоду («Русская земля» (1919–1939), 

«Русскій православный вестник» (1921), «Православный карпаторусскій 

вестник» (1928–1935), «Русская народная газета» (1937–1938), «Русское 

слово» (1940–1943) та інші) великого інформаційного впливу на читача не 

мали, хоч і брали активну участь у дискусіях щодо того, якою літературною 

мовою мають послуговуватися на Закарпатті. 
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Парадоксально, але в часи угорської окупації Карпатської України 

(1939–1944) уряд Міклоша Горті, намагаючись демонструвати послаблення 

тиску в національному питанні на закарпатських теренах, не визнає 

належність закарпатців ані до українців, ані до росіян [див. дет.: 349] та 

всіляко сприяє тому, щоб через медіа, школу та інформаційну політику 

загалом сформувати окремий народ – рутени, чи угроруси. На відміну від 

Чехословацької влади, яка активно підтримувала пресу етнічних спільнот,              

у тому зокрема й малочисельної російської, угорська влада більше уваги 

приділяла виробленню окремої угроруської мови. 

Російськомовна періодика радянського періоду на Закарпатті  

(«Закарпатская Украина», а згодом «Советское Закарпатье»), крім мови 

викладу матеріалів, нічим особливо не вирізнялася від української преси того 

часу. 

«Советское Закарпатье» так само, як і українськомовна «Закарпатська 

правда», з огляду на глибоку релігійність краю веде активну атеїстичну 

пропаганду серед читачів. Зокрема, у березні 1959 року на її сторінках 

опубліковано серію статей під назвою «Черная паутина», спрямованих проти 

діяльності Городилівського Свято-Троїцького монастиря. До прикладу, в 

одному з номерів (Советс. Закарп. – 1959. –  12 берез.)  настоятеля храму               

(о. Іову Молнара) звинувачували за поширення фоторепродукцій цієї святині 

та за те, що  він надає нічліг паломникам. Таким чином формували 

громадську думку  про необхідність закриття цього храму.  

Питання національної російської ідентичності на сторінках тогочасної 

російської крайової преси порушувалися лише в інтернаціональному дусі, 

оскільки за допомогою друкованого слова  намагалися сформувати нову 

радянську людину. Про способи побудови в краї соціалістичного суспільства 

із використанням медіа вже йшлося в попередніх розділах нашого 

дослідження. 

Після проголошення Незалежності російськомовний сегмент в 

інформаційному полі Закарпаття став навіть більшим. Унаслідок 
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реорганізації зник російський дубляж «Закарпатської правди», але з’явилися 

тижневики «Единство» (1991, наклад – 6 500), згодом «Единство – плюс» 

(1993), «РИО-пресс» (1995). Виникла російськомовна періодика рекламного 

характеру («РАЙТ Макс-сервіс», 1996; «База», 1997), релігійні видання 

(«Путь к истине», 1997). Однак загальний наклад російськомовних часописів 

складав близько 10 000 прим. Для порівняння, наклад  «Закарпатської 

правди» в 1987 році (див. № 54 (13288) за 5 берез.)  був 160 000, як мінімум, 

половина з нього виходила російським дубляжем.   

У той же час значна частина закарпатських видань у перші роки 

незалежності була зареєстрована як двомовна та вміщувала матеріали 

українською і російською мовами («Карпатська правда», 1994; «Комуніст 

Ужгородщини», 1997; «Православна Іршавщина», 1998; «ЕХО Карпат», 2000; 

«Комерсант», 2000; «Європа-центр», 2000 та ін.), а окремі газети – як 

тримовні  й давали публікації українською, російською та угорською мовами  

(«Карпаторусский вестник», 1995; «Старт», 1996; «Чізай», 2000 ). 

Щоправда, більшість зі згаданих часописів виходили нетривалий  час, 

нерідко спорадично, а деякі з них, до прикладу «Слов’янський союз» (1997), 

з року в рік переєстровувались, але жодного разу так і не з’явилися в 

інформаційному обширі краю.  

Загалом російська етнічна громада на Закарпатті виявилася найслабше 

організованою в часи національно-інформаційного ренесансу після 

проголошення Незалежності України. Перші спроби згуртувати 

закарпатських росіян довкола національно-культурних цінностей 

припадають на 1993 рік, коли в Мукачеві було створено обласне Товариство 

російської культури «Русский дом» (голова – С. Махортова), до складу якого 

увійшло 1500 осіб. У засадничій програмі спілка гарантує надавати місцевим 

росіянам всебічну допомогу у вирішенні соціально-економічних питань, 

однак насправді робота її обмежилася культурологічною та просвітницькою 

діяльністю, проведенням «Днів російської культури», творчих і музичних 

вечорів, наукових конференцій та доброчинних акцій. Але ці заходи 
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проводилися у колі самих росіян, представники інших національних громад 

до них слабо залучалися. Найбільш помітними подіями, що пройшли з 

ініціативи товариства та мали інформаційний резонанс у краї, були 

міжнародний симпозіум «Українсько-російські відносини в контексті 

європейського співробітництва», круглий стіл експертів «Формування 

стратегії національної консолідації в Україні» та заходи, присвячені                   

200-річчю від дня народження О. С. Пушкіна. 

Створене в 1999 році закарпатське відділення Всеукраїнської 

громадської організації «Русское движение Украины» (керівники –                       

В. Прогораєв, В. Чорномордін) помітного інформаційно-культурницького 

впливу на теренах Закарпаття не мало, хоч в його програмі й декларується  

саме така діяльність. Жодне з цих товариств не має свого друкованого органу 

та й функціонують вони достатньо автономно. Це є однією з причин того, що 

їх вплив на російськомовну аудиторію Закарпаття достатньо слабкий.  

Найбільш помітним явищем в інформаційному просторі Закарпаття 

виявилася щотижнева обласна газета «Единство» («Единство–плюс»).                   

У першому ж числі, яке вийшло ще до проголошення Незалежності, часопис 

окреслює свої інформаційні домінанти: «Наша програма коротка, вона 

викладена справа від імення. Якщо ви звернули увагу, слова «За соціальну 

справедливість» змінили інший лозунг, який багато років прикрашував 

партійні видання. Повірте, це не данина моді. Новий час диктує нові 

орієнтири. І для партії теж. Якщо перебудова була задумана та вистраждана в 

ім’я людини, то соціальна справедливість видається найбільш ємним 

поняттям, що вміщує в собі демократію та порядок, захищеність громадянина 

та його благополуччя, закріплених в найвищих міжнародних хартіях і в 

нашому праві на національні, місцеві, сімейні особливості, традиції та 

вподобання. Добре б і нам пожити в такий час. Але як не вибирає людина 

своїх батьків, так не дається їй право вибирати час свого народження. Не 

прийнято засуджувати батька й матір своїх, давайте ж не чорнити поспіхом і 

дні, які нам випали. Тим більше, що всі вони пораховані» (1991. – 1 січ.).                
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У своїй діяльності редакція орієнтується на «громадянина небагатого не 

високопоставленого, а звиклого до всіх бід, які звалюються на його голову, 

трохи заляканого суматохою та плутаниною. Але того, що в бідності зберіг 

високі моральні почуття, того, який в розгул  плюралізму не втратив чітких 

та ясних орієнтирів». І як висновок, часопис констатує: «Що не кажіть, не 

політики нагодують країну і не красномовні економісти. Вони можуть 

просити подачку. Громадянину, при всій його бідності, стояти з протягнутою 

рукою не дозволить гордість».   

В мовному аспекті газета, особливо в перші роки існування, спирається 

не лише на російськомовного читача, вона орієнтується на загальнолюдські 

цінності, звертається до гострих проблемних питань і твердить, що «…не 

мова головне. З людиною хотілося б поговорити по-людськи». В цьому 

контексті варто наголосити, що «Единство-плюс» справді певний час мало 

доволі високий авторитет не тільки у російськомовних читачів. Серед 

головних причин – безпощадні та викривальні матеріали на соціально-

економічну тематику, яких  так  бракувало в  пресі радянського періоду. 

Процеси, що передували розпаду Радянського Союзу, загострили 

проблему тотального дефіциту найнеобхідніших товарів на полицях 

крамниць. «Единство» регулярно вміщує матеріали на цю тематику. Причому 

вони вирізняються злободенністю, а також конкретикою та широким 

поглядом на проблему. Таким, до прикладу, є публікація «Водоворот»  (1991. 

– 8 січ.) про стихійний ринок у Берегові. Журналіст С. Шимбаровський, 

далекий від того, щоб звинувачувати продавців та покупців, він, керуючись 

економічним підходом, твердить, що «попит породжує пропозицію». Автор 

порушує резонне питання, звідки на базар потрапляють дефіцитні товари: 

«імпортні джинси, кросівки, чоботи, косметика, шампуні, спиртні напої, 

радіоапаратура, цигарки?..».  Журналіст аналізує причини такої ситуації й 

підкреслює, що більшість людей, які торгують, не є дармоїдами або 

перекупниками. В основному це звичайні громадяни, літні жінки, що 

потребують додаткового підробітку. З іншого боку, відсутня здорова 
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конкуренція чорному ринку, бо продукція легкої промисловості, яка 

випускається на допотопному обладнанні, годиться, на думку журналіста, 

лише для городнього опудала: «гумові чоботи зразка 30-х років, калоші, що 

давно вийшли з ужитку, жахливі піджаки, що припадають пилюкою, 

«протитанкові» черевики...». 

Бездумне й спотворене наслідування західного досвіду стає об’єктом 

уваги в аналітичній статті О. Боржави  «Принижуючий нас обман» (1991. – 

15 січ.). Принагідно зауважимо, що матеріал не втратив актуальності й 

сьогодні. Автор небезпідставно, із певною часткою сарказму, твердить, що 

збіднілому українському громадянинові неприємно бачити «заміський 

будинок містера Сміта, який обійшовся йому в 200 тисяч доларів», та й у 

підвалі у нього сухо, «так само, як у фон Бюргера завжди є вода», а «якщо 

«Тойота» обійшлася Акіро-сан дорожче, значить у ній насправді вмонтовано 

радіотелефон або навіть відеомагнітофон… Ми боїмося перемін, бо на цих 

змінах нас обов’язково обдурять. Ціну на  «Запорожець» піднімуть до 

вартості «Тойоти». В будь-якій дрібниці чекайте підступність… ».  

В  аспекті соціально важливих проблем регіону й держави «Единство» 

звертається й до таких болючих тем, як брак необхідних продовольчих, 

промислових товарів та небувале здорожчання  («Сербський хліб. Ароматний 

і м’який – він рідкий гість на столах берегівчан», «Чи будуть обмінюватися 

купони?». – 1991. – 15 січ.; «Як у вас стосовно картоплі?». – 1991. – 23 лют.; 

«На землі – без землі і в результаті – без молока», «13 – число нещасне? Куди 

зникають депутатські запити», «Ціни – не цукор». – 1991. – 6 лип.; «Газети 

подорожчають, але не впадайте у відчай». – 1991. – 20 лип.; «Здирають 

податки», «Кусючий долар»; «Гарантії безправ'я». – 1991. – 27 лип.; «Купон 

помер. Нехай живе купон», «Малюки — без «Малюка». – 1991. – 3 серп.; 

еміграції населення до США та Західної Європи («Еміграція як вона є». – 

1991. – 22 січн.;  «Кому він потрібен, цей Ванька», «Радянські емігранти, хто 

вони». – 1991. – 23 берез.; «Концтабір для Івана, або зачинене вікно 

еміграції». – 1991. – 1 черв.;  «Українці стали поліглотами не від доброго 
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життя». – 1998. – 31 січ. тощо), екології («Спитайте у ріки». – 1991. –                     

30 берез.; «Залишилось 13 Чорнобилів». – 1991. – 8 черв.), милосердя, пам’яті  

й  загальнолюдської толерантності («Совість» закликає до совісті».  – 1991. – 

15 січ.; «Щоб вижити». – 1991. – 5 черв.; «Чи повертається добро? Доля 

людини в епоху милосердя». – 1991. – 8 черв.; «22 червня, день перший», 

«Згадаємо всіх поіменно», «Чи запалимо свічу пам'яті?», «Легких перемог не 

буває», «Випадок із нашого дитинства», «Жили двоє друзів». – 1991. – 22 черв.).   

Для початку 90-х років ХХ століття характерні бурхливі політичні 

процеси, які не оминули й Закарпаття. Толеруючи в питанні соціальної 

справедливості, газета «Единство», на відміну від багатьох українськомовних 

видань краю, стоїть на чітких позиціях збереження СРСР. Яскравим 

свідченням цього є публікація матеріалів напередодні всесоюзного 

референдуму щодо майбутнього «оновленого Союзу» (1 грудня 1991 р.). 

Тенденційно підібрані тексти агітують читача висловитися за збереження 

СРСР. Подібне спостерігаємо і в редакторській статті «Непростий завтра 

день», і в інтерв’ю із заступником голови Закарпатської обласної ради 

народних депутатів Ю. Воробцем, і в статті науковця В. Сурніна  «То ж   чи 

потрібен нам Союз?», і в замітках дописувачів: Л. Ільницької, ветерана 

партії, війни і праці –  «Союзу – так»; С. Нефьодової, начальника 

ужгородського агентства повітряних авіаліній – «Наш спільний дім» (1991. – 

16 берез.). Жодного матеріалу, який містив би альтернативний погляд на 

майбутнє СРСР, у  цьому числі газети не вміщено.  

Доволі однобічний підхід у редакційній політиці цього часопису  

спостерігаємо й у питаннях подолання символів тоталітаризму. Так, газета 

після демонтажу пам’ятника Леніну в Ужгороді вміщує матеріали 

«Пам’ятник демонтовано. Очікуємо якнайшвидшого покращення життя…», 

«Вчитися, вчитися… нормам цивілізованого суспільства» (1991. – 31 серп.). 

За змістом та стилем викладу ці публікації демонструють неприховану 

ностальгію за минулим, хоч і завуальовані в белетристику й розмірковування 

про культурно-історичні цінності минулого. Щоправда, до останнього 
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матеріалу газета подає коментарі письменника Фелікса Кривіна, художника-

скульптора Лідії Орендовської, які, на відміну від авторів публікацій, 

підтримують демонтаж подібних монументів.  

 Хоч на сторінках «Единства» і публікується  різноманітна за 

тематикою інформація, загалом у процесі становлення та розвитку 

магістральних проблемно-тематичних шарів основних матеріалів цього 

видання спостерігаємо кілька фаз, для кожної з яких характерне загострення 

уваги на якійсь конкретній темі. Так, у перших числах «Единства» 

найчастіше, за нашими підрахунками, порушувалися проблеми соціально-

економічного стану та соціальної справедливості  в регіоні.  Як правило, 

більша частина публікацій у перших 10 номерах часопису стосувалися саме 

цих питань. Починаючи  з середини березня 1991 року, газета стає 

поборником ідеї збереження СРСР, що яскраво демонструють як матеріали 

самих працівників редакції, так і кореспонденції дописувачів. Після 

невдалого путчу ГКЧП й безуспішної спроби реанімації СРСР,  коли стало 

зрозуміло, що існування Радянського Союзу, як державного утворення, 

завершилося, «Единство»  раптом згадало про особливий статус Закарпаття 

за результатами  плебісциту, проведеного  під час всесоюзного референдуму 

про майбутнє  «оновленого Союзу». Більше того, часопис активно підтримує 

русинський рух у краї, публікує матеріали про несправедливе прилучення 

Закарпаття до УРСР у 1945 році та заборону русинського етносу                      

(«Ми, русини, пам’ятаємо». – 1991. – 24 трав.).   

Спроба об’єктивно відобразити російськомовний медіасегмент на 

Закарпатті в контексті розвитку й трансформації ментально-інформаційної 

свідомості  російського етносу як цілісного, історично безперервного 

процесу, що трансформується й містить логіку та виражену національну 

своєрідність, виявляється справою достатньо нелегкою. Щоразу з’ясовуються 

певні протиріччя в інформації, що виявляються не лише в одному номері 

газети, але й часто в одному й тому ж матеріалі. Ця проблема особливо 

загострилася на зламі  ХХ–ХХІ століть і в новітній період, коли російський 



 

 

274  

 

етнос перестав бути титульною нацією. Прищеплення міфологеми «старшого 

брата», який усе вміє, все знає й може кожному дати пораду, часто накладає 

відбиток і на публікації в газеті «Единство». Таким, до прикладу, є матеріал 

«Владу взяли? Кому її вручити?» (1991. – 5 жовт.), в якому газета  не 

послуговується думкою експертів у складній суспільно-політичній ситуації в 

регіоні після невдалого путчу 19 серпня 1991 року,  а на свій розсуд дає 

вказівки та рекомендації, як слід діяти. Незважаючи на те, що ще з 

перебудовчих часів починають розсекречуватися спецфонди й стають 

відомими деталі ганебного втручання СРСР у справи сусідніх держав, 

зокрема Чехословаччини, газета публікує матеріал «30 років тому» (1998. – 

15 серп.), в якому романтично й достатньо тенденційно відображає ці події. 

Не можна стверджувати, що російськомовна преса Закарпаття не 

висвітлює проблеми інших етносів, що проживають у краї, однак часто 

навіть у самих назвах бракує толерантності. Затерті радянські штампи й 

стереотипні форми перцепції застосовано в таких матеріалах про 

національно-культурний фестиваль ромів Закарпаття «Цигани люблять 

танцювати й веселитися», про створення культурно-освітнього товариства 

німців Закарпаття «Ґутен таґ, Відергербурґ» (1991. – 5 верес.). Критикуючи 

зміну назв вулиць, та представляючи її як явище манкуртства, газета подає 

публікацію «Парад перейменувань. Чим не догодив берегівчанам Богдан 

Хмельницький?» (1991. – 12 жовт.). Як згодом з’ясувалося, одна з найдовших 

вулиць міста Берегова, де  більшість населення складають угорці, все-таки 

носить ім’я Б. Хмельницького, а от  деяким  вулицям повернули їхні 

історичні назви. Зокрема, в радянські часи через незнання  посадовцями 

угорської мови та угорської культури вулиця Міхая Томпи, угорського поета-

романтика, була записана як  Тупа.  

Щоразу, аналізуючи сучасну російськомовну періодику Закарпаття, 

наштовхуємося на колосальні внутрішні протиріччя як у світосприйнятті,  

формі подачі, так і в змісті матеріалів, що стосуються  етнічних проблем 

краю. Зневажливе ставлення й недовіра російськомовного керівництва до 
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місцевого населення раптом змінилися запеклим обстоюванням 

автономістських поривань та прагнень до особливого статусу для Закарпаття. 

Газета без будь-яких коментарів друкує інформацію з інтригуючою назвою 

«Хто ще підтримає» (1991. – 7 верес.) про звернення сесії Мукачівської 

міської ради до Закарпатської обласної ради проголосити область 

Закарпатським автономним краєм. 

Своєрідною кульмінацією в автономістських тенденціях газети стала 

публікація  «Звернення до народів і парламентів» (1991. – 12 жовт.) 

Товариства карпатських русинів, в якому йдеться про приниження гідності 

русинського етносу. Не зовсім зрозуміло,  від чийого імені подано це 

«Звернення» й  на які соціологічні відомості спираються автори, коли 

твердять, що «підкарпатські русини відчувають пекучий біль через насилля, 

що вчинено над ними в 1946 р., коли… було відмовлено в національній 

приналежності. Національність «русин» було заборонено». Вимагаючи 

повернути «споконвічну назву русин майже мільйонному народу 

карпатського краю», критикуючи Рух за образи і приниження членів 

Товариства карпатських русинів, автори закликають «підкарпатських русинів 

і всіх мешканців краю не піддаватися обману підбурювачів Руху, які 

застосовують різні нечесні способи, щоб розпалити ворожнечу між 

національностями споконвічно мирного краю». 

Припускаємо, що сприяння редакції «Единства» в поширенні таких 

тенденцій було зумовлене не бажанням газети зберегти місцеві звичаї та 

культуру, а підтримкою керівництва Товариства русинів самої інформаційної 

політики видання, про що свідчить «Звернення». Окрім того, в протистоянні 

та полеміці між осередком Народного руху Закарпаття та Товариством 

карпатських русинів газета відверто стояла на боці останніх. Про це свічить 

серія матеріалів на сторінках видання, а також відгуки читачів щодо 

публічного обговорення майбутнього статусу Закарпаття в прямому ефірі 

Закарпатської держтелерадіокомпанії «Хіба це демократія?» (1991. –                      

5 жовт.).  
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Водночас на сторінках газети  практично не представлена полеміка 

всередині самої російської спільноти Закарпаття про створення власного 

культурно-освітнього товариства краю, хоча вона й тривала. Пізніше газета 

чомусь не стала органом російськомовної громади області. У цій проблемі 

часопис обмежується матеріалами, що констатують факти: «Русский дом». 

Читачі за його відродження» (1991. – 12 жовт.), «Русскому дому» – 5 лет» 

(1996. – 9 листоп.), «Русский дом». В День премоги» (1998. – 16 трав.), 

«Новини «Русского дома» (1998. – 19 верес.).  

Позитивними тенденціями позначені матеріали, присвячені пошуку 

місця росіян в етнічній мозаїці краю, або ж стосуються культурницької 

тематики загалом: мистецькі здобутки Олексія Зикіна, актора Закарпатського 

російського музичного драматичного театру («Театр – його життя ». – 1991. – 

16 листоп.); 60 річниця видання книги І. Лукаша  «Вітер Карпат» 

(«Російський парижанин на Підкарпатській Русі». – 1998. – 22 серп.); потреба 

в збереженні пісенної традиції в українському суспільстві («Пісні наших 

батьків». – 1996. – 26 жовт.); ситуація щодо необхідності збереження 

Невицького замку, історичної пам’ятки Закарпаття ХІІ – ХІV ст. («Рідні 

вороги». – 1996. – 26 черв.); творчі здобутки самодіяльного ансамблю танцю 

України «Юність Закарпаття» у день його 35-річчя («Команда молодості 

нашої…». – 1996. – 30 листоп.); роль та місце слов’янофіла із закарпатського 

села Тибава Ю. Венеліна-Гуци в історії болгарської культури 

(«Основоположник болгарської історіографії». – 1997. – 9 трав.); українсько-

російські літературні зв’язки («Український Кобзар і російська культура». – 

1998. – 18 квіт.); національно-культурні традиції вірменів краю («Перлина 

Вірменії». – 1998. – 27 черв.); зародження російського театру («Батько 

російського національного театру». – 1998. – 25 квіт.); успіхи та здобутки 

творчих колективів краю за кордоном («Закарпатцям аплодував міжнародний 

фестиваль». – 1998. – 1 серп.) тощо. 

На складність проблеми національної ідентичності росіян Закарпаття в 

нових умовах вказує публікація В. Пахмурного «З ким ми, росіяни?» (1991. –  
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5 жовт.).  Автор, що приїхав 15 років тому на Закарпаття, де його зустріли 

щиро й гостинно, хоч і не уявляє собі життя без цього краю, однак «відчуття 

гостя» ніколи не покидає його. «Хоч воно не заважає повноцінно трудитися, 

сприймати, як свої біль і радість людей, що складають корінне населення 

краю». Дописувач схильний вважати, що ніхто не дає морального права 

таким, як він, визначати подальшу долю народу, який його прийняв. «Нехай 

цим займаються самі русини, угорці, румуни, словаки, цигани, навіть 

росіяни, але виключно нащадки емігрантів першої хвилі, що знайшли тут 

прихисток після драматичних подій 1917 року». Автор переконаний, що так 

«повинен думати кожний приїжджий, що не втратив почуття такту». Згодом 

редакція «Единства» припустить, що саме публікація «З ким ми, росіяни?» 

стала поштовхом для об’єднання росіян краю в культурно-просвітницькі 

товариства, зокрема «Русский дом». Принаймні таке припускає редактор 

газети в публікації «Полюбити в собі слов’янина» (1996. – 26 жовт.), 

присвяченій п’ятиріччю з дня заснування цього громадського об’єднання.   

Однак, у розрізі національної ідентичності, газета «Единство-плюс» не 

стільки переймається питанням закарпатських росіян, скільки бореться з 

українським націоналізмом. Матеріали, присвячені цій темі, вирізняються 

особливою гостротою й нетерпимістю. Свідченням цього є дискусійна стаття 

«До питання про боротьбу з націоналізмом. Відповідь опонентам» (1996. –     

29 черв.), хоч насправді ніхто редакційному колективу газети не опонував. 

Приводом для полеміки стала однойменна замітка  Петра Потушняка, 

вчителя з Іршави, опублікована в місцевій рухівській газеті «Карпатський 

голос». Журналіст «Единства», що підписався криптонімом В. Г., обурений 

тим, що вчитель поділяє думку про націоналізм як ідеологію патріотизму 

держави. Критикуючи опонента за твердження, що комуно-шовіністи 

спотворили такі слова, як «націоналізм», «нація», «патріот», що й сьогодні 

патріота, який любить свою державу, звинувачують в українському 

буржуазному націоналізмові, В. Г. твердить, що ці слова й не повинні стояти 

поруч. Сплутуючи семантику слів «націоналізм» та «нацизм», автор 
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розмірковує над питанням «як у «патріотів» вживається націоналізм і 

релігія» і вважає, що «називати себе віруючим і залишатися націоналістом – 

це і є ханжество, лицемірство і гріх, що має бути покараний. Бо на пряжках 

ременів гітлерівських солдат було написано «Got mit uns» – «З нами Бог». 

Заявляти…, що націоналізм – це найвища ступінь патріотизму, –  значить 

сказати відверту безглуздість». Порівнюючи сучасних патріотів з тими, що 

опинилися під час Другої світової війни в есесівській дивізії «Галичина», 

журналіст «Единства» вважає, що «багато лідерів націонал-патріотичного 

руху в Україні, що виник в 90–91-х роках, на повірці показали себе, образно, 

кажучи, патріотами свого шлунку, роздутого честолюбством, нездорових 

пристрастей та амбіцій. Виявилося, що окрім цих якостей за душею у цих 

вождів більше нічого й нема – ні знань, ні здібностей». Забуваючи про 

радянські  переслідування українських патріотів, ув’язнення, вислання  та 

розстріли  в боротьбі за незалежність, автор статті твердить, що 

Незалежність… «дали задарма…, її просто подарували». Особливо 

журналіста обурює критика російського шовінізму, яку він охрестив 

«обпльовуванням і киданням бруду у бік «північного сусіда». 

Погоджуючись, з думкою опонента, що «погано, звичайно, коли українських 

дітей вчать українофобії», автор твердить, що ще гірше, і це вже справжня 

трагедія, коли почнуть вчити націоналісти, навіть якщо вони – заслужені 

вчителі».  

У релігійно-духовному аспекті газета декларує толерантність, однак 

має заплутаний підхід, що нагадує радянську світоглядну позицію.                         

У публікації «Звідки у хлопця нетутешня злість» (1996. – 5 черв.) редакція 

дивується пропозиції Ігоря Гавриліва, опублікованій у газеті «Срібна земля», 

не провести до п’ятої річниці Незалежності шаблонні заходи в драмтеатрі з 

доповідями та концертом, а відслужити молебень в етнографічному музеї. 

Іронізуючи над твердженням Гавриліва про толерантність до нових старих 

керівників, у статті порушується питання: «А якщо запас толерантності 

закінчиться?»,  й тут же на нього дається відповідь: «Тоді зрозуміло. 
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Комуняку – на гілляку» (підкреслюється, що Гаврилів народився не на 

Закарпатті). Подібними публікаціями газета продовжує підігрівати 

започатковану на зламі 80-х–90-х рр. з подачі КДБ тему «галичинофобії» та 

протиставлення толерантних закарпатців нестриманим націоналістам-

галичанам. Згодом це питання особливо гостро розгорнулося в періодиці  

русинського спрямування, про що мова йтиме далі. 

Культурницьке життя російськомовної громади на сторінках 

«Единства» представлено вкрай слабко, зате газета активно вступає в 

дискусії з українськими виданнями. Повчальний тон матеріалів часопису та  

нескінченні поради щодо національно-культурного устрою краю викликали 

негативну  реакцію інших крайових газет. Дискусія «Единства» з 

«Карпатським голосом» вилилася у «Відкритий лист автору «Ревіння» від            

В. Г. с глибокім пачтеніем» (1996. – 6 січн.), надрукований українською 

мовою, в якому, зокрема, стверджується, що «майже п’ять років триває 

ганебне цькування російськомовного населення краю, тих, кого доля  загнала 

жити й працювати у Закарпаття. А коли ображені, доведені до краю, по суті 

ні в чому неповинні люди, єдиною провиною яких є їхня мова, намагаються 

захистити себе і в них іноді вириваються гнівливі слова, з усіх боків 

піднімається галас «патріотів». Парадоксальне явище: гасло «Карпатського 

голосу» адресовано патріотам: «Будити приспаних, єднати патріотів» 

починає доходити і до «російськомовного» населення… Подобається це 

комусь або ні, однак доведеться покінчити з неоголошеною війною і визнати 

цих людей повноправними жителями краю. Неможливо нескінченно кожного 

дня базікати про права людини, про цивілізований шлях, про демократію, 

згадувати про дотримання міжнародних угод і водночас чинити цькування 

групи населення за етнічною ознакою, тримати цих людей у соціальному 

гетто». Однак жодного аргументу щодо цькування росіян та російськомовних 

на Закарпатті автор не наводить. 

Загалом матеріали «Единства», які хоч якось торкаються проблеми 

національної ідентичності, етнотолерантності, національно-культурних 
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цінностей етносів Закарпаття, часто мають присмак радянського 

інтернаціоналізму: «Чи не пора нам помиритися й об’єднатися?» (1996. – 20 

січ.), «Живе така людина» (1996. – 3 лют.), «Одним членом УНА в Ужгороді 

більше не стало» (1996. – 10 лют.), «Грані життя» (1996. – 3 серп.), «Коли 

кинуто перший камінь» (1996. – 29 вер.), «Сердите безсилля» (1996. – 19 жовт.),  

«Звернення циганських товариств» (1997. – 30 квіт.), «Дякую товаришу 

Черничко» (1998. – 21 берез.), «Батьківщина – дорожче життя» (1998. – 25 

квіт.), «Громада» звітує перед громадськістю» (1998. – 16 трав.), «Міра 

добра» (1998. – 8 серп.), «І жар душі» (1998. – 22 серп.), «Чужий кухар на 

політичній кухні»  (1998. – 29 серп.), «З вірою в перемогу, з вірою   в майбутнє» 

(1998. – 12 вер.) тощо. 

Не вдаючись до глибинного аналізу специфіки менталітету 

закарпатських росіян, вважаємо, що під впливом місцевого інформаційно-

комунікаційного середовища він значно відрізняється від того, що 

формується не лише на території Росії, а й в інших регіонах України, то ж 

мусимо констатувати, що,  крім газети «Единство», попри заплутаність її 

інформаційно-редакційної політики, так глибоко національно-культурницькі 

питання цього етносу в регіоні іншими часописами не висвітлювалися. 

У місцевій періодиці, що друкує матеріали українською та російською 

мовами, публікації, які прямо чи опосередковано стосуються проблем 

національної ідентичності та російської культури, мають переважно 

інформативний, а не аналітичний характер. Однак частіше російськомовні 

публікації в  сучасних закарпатських часописах є передруками з інших 

видань або інтернет-ресурсів. 

 

3.6. Проблеми атрибутивності «русинської» періодики 

Русинська преса, як і сам русинський рух, пройшовши декілька фаз у 

своєму розвитку, мають низку специфічних особливостей. Проте від 

найперших видань закарпатська періодика, яку представники сучасного 

русинства особливо полюбляють розглядати як явище русинської культури, у 
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процесі розвитку рухалася до народу, нехай і через використання спочатку 

чужої мови, язичія, і нарешті народної. Ті ж процеси, що відбуваються 

сьогодні в друкованих органах товариств русинського спрямування, 

засвідчують рух у протилежному напрямку: використовуючи архаїзми, 

запозичення, діалектні одиниці та застарілі граматичні форми, сучасна 

русинська преса намагається витворити якусь штучну мову, не зрозумілу ні 

молодому поколінню закарпатців, ні підготовленим фахівцям-лінгвістам.  

Від часу проголошення Незалежності, за нашими підрахунками, в 

інформаційному обширі Закарпаття зареєстровано  6 газет, 2 журнали та один  

літературно-мистецький додаток, що задекларували себе як русинські 

видання. Типологічно ці періодичні видання достатньо однакові й можуть 

бути визначені як суспільно-політичні,  хоч деякі з них зареєстровані  як 

«народна двотыжньова новинка Общества подкарпатськых русину» 

(«Подкарпатська Русь», «Русинська газета»), «общественна культурно-

просвітительна новинка» («Подкарпатський русин»), «народна новинка» 

(«Русинська бисїда»), а інші – як громадсько-політичні («Айно», 

«Підкарпатська Русь – наш край»), літературно-мистецькі («Сад журналу 

«Айно»), релігійно-просвітницькі («Християнська родина») та науково-

популярні («Руснацький світ»)  часописи. 

 Спроби витворити за допомогою засобів масової інформації новий 

етнос на Закарпатті, який нібито не має нічого спільного з українцями, не є 

новою потугою. Закономірно, що ці процеси, не без допомоги політичних сил 

сусідніх держав, найчастіше активізовувалися саме тоді, коли виникала 

реальна можливість створення незалежної  Української держави. 

Ключовою та специфічною ознакою русинського руху від самого його 

зародження є те, що раз у раз активізація цієї діяльності припадає на складні 

суспільно-політичні часи, коли нерідко вирішується не лише доля самого 

Закарпаття, а  й чи не всього європейського континенту. Такі ситуації 

складалися під час революції 1848 року, в часи австро-угорського дуалізму,  

так було в період Першої та Другої світових воєн, так сталося і наприкінці 
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ХХ ст., коли вся соціалістична система почала розвалюватися, а комуністична 

ідеологія інтернаціоналізму довела свою неспроможність. 

Друга важлива ознака русинського руху  полягає в тому, що весь час  

він знаходиться під впливом зовнішніх чинників, зокрема іноземних держав, 

через фінансування і насадження деструктивних ідей. Причина цього – 

стратегічно важливе розташування Закарпаття як  транскордонного регіону, 

який щоразу  стає каменем спотикання у вирішенні геополітичних питань 

Європи. Таким чином,  представники русинського руху, пропагуючи, зокрема 

через медіа,  свою ідеологію  та уявлення про напрями розвитку краю,  в 

жоден  із періодів  свого існування не діяли  самостійно, а завжди були під 

прицілом та впливом певних інформаційно-політичних чинників  чужих 

держав. 

У час свого зародження русинство було культурно-політичною течією в 

національно-визвольному русі Закарпаття другої половини XIX – першої 

половини XX ст., що сформувалася серед місцевої інтелігенції і духівництва 

як один з регіональних різновидів панславізму та «москвофільства». 

Кінцевою метою тогочасних «карпаторосів» та їхньої народно  зорієнтованої 

періодики було проголошення себе окремим народом, але у складі Австро-

Угорщини, а згодом – Угорщини і Чехословаччини. В попередніх розділах 

роботи вже йшлося про те, що в XIX ст. «карпаторусинство» разом зі своєю 

пресою мали почасти антиугорський характер, тяжіли до галицького й 

буковинського «москвофільства». Його представники – О. Духнович,                     

А. Добрянський, О. Митрак, І. Раковський,  І. Сільвай, В. Кимак, Є. Фенцик 

та ін. орієнтувалися на царську Росію, намагалися послуговуватися 

російською літературною мовою в художній творчості, пресі, освіті та навіть 

у богослужінні. Насправді це було відоме «язичіє» – суміш російської і 

церковнослов’янської мов з мадяризмами та незначною кількістю місцевих 

діалектизмів. Однак і галицькі, і буковинські, і закарпатські (угорські) 

«карпатороси» вважали себе одним народом – русинами Австрійської 
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держави, про що сьогодні вперто не хочуть чути представники політичного 

неорусинства.  

Після австро-угорського дуалізму 1867 року Угорщина всіма 

можливими інформаційно-комунікаційними ресурсами та політичними 

засобами почала наступати на національно-культурні права закарпатців з 

метою насильницької асиміляції їх в угорськомовному середовищі. Тоді 

«карпаторусинство» та його періодика стали одним із засобів збереження 

своєї національної ідентичності.  У цьому зв’язку  науковець О. Мишанич 

слушно зауважує, що  «потяг до великої слов’янської держави – Росії, її 

культури й мови диктувався політичними чинниками. Оскільки українці в той 

період не мали своєї держави, були малоросами в складі Російської імперії, 

офіційно користувалися російською мовою, то, зрозуміло, закарпатці, 

визнаючи свою належність до «мало-русского племени», все більше 

поглядали на Північ –  Москву і Петербург, звідки чекали порятунку від 

національної і культурної смерті. Вони тягнулися не до російського народу і 

його культури, а до Російської держави, яка не шкодувала коштів і сил, щоб 

залучити в орбіту свого впливу всі слов’янські народи. Не рахувалася вона 

лише з «малоросами», вважаючи їх «южно-русским племенем». Та оскільки 

галицькі, буковинські та угорські русини перебували в чужих державних 

організмах, Росія загравала з ними, послідовно творячи з них окремий народ 

– «общеросов», «карпаторосов», «угро-росов», відокремлюючи їх від 

«малоросов» і тим паче від українців, які з середини XIX ст. заявили про себе 

як про окрему державотворчу націю» [226]. 

Приєднання Закарпаття до складу УРСР після завершення Другої 

світової війни було не лише геополітичним планом керівництва Радянського 

Союзу, а й прагненням закарпатських українців, що засвідчив Перший з’їзд 

народних комітетів, який відбувся в Мукачеві 26 листопада 1944 року                      

і прийняв рішення про вихід Закарпаття зі складу Чехословаччини і 

возз’єднання його з Україною. З’їзд звернувся до Верховних Рад УРСР і 

СРСР з проханням включити Закарпатську Україну до складу УРСР. Тоді ж 
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було утворено Народну Раду Закарпатської України як вищий тимчасовий 

орган влади на території краю, котру очолив І. Туряниця. 

 В сучасних умовах інформаційної війни, особливо після анексії Криму, 

спроби знищити Українську державу шляхом її розчленування набувають 

особливо гострої форми. Так «регіональна, суто українська проблема 

карпаторусинства втягується у ширші геополітичні проблеми – проблеми 

перегляду кордонів і перерозподілу Європи. Для того, щоб відновити 

дотріанонські кордони бодай на якомусь відтинку, треба із закарпатських 

українців зробити новий, русинський народ, повернути його на рівень 

Австро-Угорщини початку XX ст., розпалити тут українофобію і 

галичанофобію. Все це нині на Закарпатті успішно робиться… Закарпаття 

при потуранні Києва отримує відчутну підтримку не лише «Общества 

подкарпатских русинов», а й місцевої адміністрації, владних структур, 

частини творчої інтелігенції і професорсько-викладацького складу 

Ужгородського університету» [226]. 

Новітня активізація русинського руху припадає на кінець 80-х – 

початок 90-х років ХХ ст. і характеризується методичним та цілеспрямованим 

використанням різноманітних форм медіакомунікації й інформаційних 

технологій для поширення своїх засадничих  принципів окремішності 

русинів та ідей про необхідність незалежного розвитку Закарпаття. 

Свідченням геополітичної зацікавленості регіоном є матеріал, на який одним 

із перших звернув увагу відомий український літературознавець і 

громадський діяч Олекса Мишанич, виходець із Закарпаття. Так, у вересні  

1990 року в Женеві було проведено секретну нараду радянських і німецьких 

експертів, на якій обговорювали геополітичні проблеми Середньої Європи. За 

зразком мюнхенської змови 1938  року, на думку вченого,  два хижаки 

вирішили провести новий перерозподіл Європи, ігноруючи при цьому 

Гельсінську угоду та інші міжнародні договори. Чеська політико-економічна 

газета «Politika» («Політика») на своїх шпальтах розмістила цю секретну 

інформацію, з якої довідуємося, що Закарпаття також було втягнуто в 
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політичну гру. Подаємо лише один пункт  «рішення»: «СРСР не буде 

забороняти від’єднанню Закарпатської України на випадок дестабілізуючої 

діяльності українських націоналістів та її включенню до Угорської 

Республіки» (Politikа. – 1991. – 14 nov.). 

Деякі дослідники небезпідставно вважають, що після створення 

закарпатського осередку Народного Руху «з метою його поборювання,  

місцевий обком Компартії та КДБ, за вказівкою союзних органів, вирішили 

утворити у області «інтерфронт» у вигляді Товариства карпатських русинів, 

реанімувавши для цього довоєнні русинські ідеї про неналежність, начебто, 

закарпатських українців до українського народу» [224]. Як підтверджує                 

В. Довгей у публікації «Неорусинство»? Ні, тіньовий реваншизм» (Карпат. 

Україна. – 1992. – 1 квіт.), з цією метою КДБ вже восени 1989 року 

започаткував проведення в Ужгороді «русинських семінарів». Показово, що           

6 лютого 1990 року Інститут етнографії Академії наук СРСР заявив: русини є 

окремим східнослов’янським народом [249, с. 77–104]. О. Мишанич та інші 

науковці простежили в матеріалах чеської газети «Necenzurované noviny Ty 

rudá krávo» («Нецензуровані новини. Руда корова», 1992. –  № 14), що 

«головний ідеолог та вождь русинів різних угруповань, канадський професор 

Павло Роберт Магочій був агентом спецслужб Чехословаччини 

комуністичних часів» [224]. О. Данко припустив, що П. Маґочі  водночас був 

також агентом КДБ СРСР (Карпат. Україна. – 1992. – 18 черв.). І нарешті 

Віктор Школьник, провідний  аналітик та розвідник  КДБ СРСР,  в інтерв’ю  

«Мы не были против реформ, мы были против обвала» засвідчив, що 

канадський професор Маґочі насправді був агентом спецслужб двох держав 

(Независимость. – 1998. – 6 жовт.) . 

Стає зрозуміло, чому поодинокі русинські діалоги на рівні суспільно-

побутової комунікації, зокрема між колишньою комуністичною партійною 

номенклатурою, вилилися в установчу конференцію русинів, що відбулася       

17 лютого 1990 року в Ужгороді. В її роботі взяло участь 324 делегати і 87 

запрошених. Події на цьому одноденному заході розвивалися карколомно: 
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схвалено створення обласного культурно-освітнього товариства карпатських 

русинів та  доручено розробити Статут організації. Одночасно сформовано 

п’ять первинних осередків організації: Ужгородська міська ім. М. Лучкая, 

Мукачівська районна ім. О. Митрака, Берегівська районна ім. О. Духновича, 

Свалявська районна ім. Ю. Гуци та Рахівська районна. Головою товариства 

обрано М. Томчанія, заступниками – Б. Сливку і М. Михальову, а 33 делегати 

увійшли до  правління   організації.  

Тогочасні обласні очільники не зважали на активізацію русинського 

політичного руху, який зайняв сепаратистську позицію щодо перспектив 

краю, і в умовах послаблення важелів упливу з боку Києва намагався 

здобувати щоразу ширші права на самоврядування. Задля підкреслення 

унікальності краю просувалися навіть рекламні технології на зразок 

запровадження на Закарпатті середньоєвропейського часу. «30 травня 1990 

року II сесією Закарпатської обласної Ради народних депутатів було прийнято 

рішення «Про введення на території Закарпатської області 

середньоєвропейського часу». Згідно з цим рішенням, у ніч із 1 на 2 вересня 

1990 року о 2 год. за московським часом на території області 

запроваджувався порядок обчислення часу першого часового поясу. Рішення 

діяло аж до березня 1992 року, коли було встановлено єдиний 

загальнодержавний (київський) облік часу» [142].  

У січні 1991 року «було сформовано робочу групу з вивчення 

правомірності питань, поставлених у «Декларації» товариства карпатських 

русинів та інших громадсько-політичних формувань. А вже в лютому цього ж 

року на сторінках «Закарпатської правди» з’явилася заява 17 діячів науки, 

культури і мистецтва Києва (вихідців із Закарпаття), де засуджувались 

автономістські амбіції русинського товариства. У висновках робочої групи 

облвиконкому зокрема зазначалось, що «…русини Закарпаття, як субетнос, є 

частиною української нації, із своїми етнічними особливостями» [142].  

Через відсутність офіційної інформації й не зовсім чітке розуміння 

подальшого суспільно-політичного розвитку нещодавно здобутої української 
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державності, коли почалася, хоч і неповна, елімінація комуністичної 

вертикалі, вплив Києва на Закарпаття послабився. У такій ситуації обласне 

керівництво, яке ще за радянських часів воліло вирішувати проблеми області 

не з Києвом, а з Москвою, радо вхопилося за рецепти, висунуті товариством 

карпатських русинів, щодо розбудови автономного устрою в  області.  

В умовах слабкої інформаційно-політичної національної стратегії та 

браку комунікації з боку Києва в 1991 році Закарпатська обласна Рада 

народних депутатів стає епіцентром етнополітичних рухів, які щоразу 

посилювалися в краї. Розбіжності в поглядах щодо статусу Закарпаття між 

прихильниками автономного устрою та представниками національно-

патріотичних об’єднань, які обстоювали соборність і унітарність України, 

призвели до того, що етнополітична ситуація в області стала критичною.                

З іншого боку, існував спротив колишньої комуністичної номенклатури, яка 

всіма способами почала підкреслювати окремішність та унікальність 

населення краю, успішно спираючись на  регіональний патріотизм 

закарпатців.  

У редакційній статті «Стрітилисьмесьа. Первойе слово од головного 

редактора карпато-русинськой новинкы» («Зустрілися…») новостворена 

газета «Подкарпатська Русь» відразу декларує: «Мы ся будеме бороти за 

признаньа нас окремішным народом, йак то было здавна. Мы майеме право і 

типирьки на свойу школу, книжку ци новинку» (1992. – 8 трав.). А вже в 

липневому номері той же часопис оголошує, що обласна Рада прийняла 

відповідну ухвалу, а тому «Мож писатися русином» (1992. –  30 лип.) .  

Інформаційна ситуація на Закарпатті в цей час набуває майже 

неконтрольованого й етнічно загрозливого характеру: поширюються чутки та 

інформаційні листівки щодо майбутнього національного облаштування краю, 

в медіа культивується мова ворожнечі, розпалюється протистояння між 

автохтонними і приїжджими жителями краю. Існує велика ймовірність, за 

твердженням науковців, що до творення такої ситуації причетний КДБ та 

спецслужби іноземних держав.  
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Ситуація так обросла чутками та суперечливою інформацією, що 

правлінню Общества підкарпатських русинів довелося звернутися через 

пресу до громадськості краю із «Заявою», в якій, зокрема, йдеться про таке: 

«Останнім часом у нашому краї появилися різні листівки, звернення за 

підписом якоїсь Карпатської русинської асоціації, в яких звучать заклики до 

міжнаціональної ворожнечі, відкрито закликають до видворення з краю 

«пришельців», «чужинців», «окупантів» – росіян, галичан, вірмен та 

«яничарів». Такі заклики є грубим порушенням Конституції, Декларації прав 

людини, і можуть призвести до конфронтації між людьми різних 

національностей, які живуть у нашому краї. Общество підкарпатських 

русинів категорично відмежовується від подібних заяв і закликів, гнівно 

засуджує авторів цих пасквілів, якусь нелегальну Карпатську русинську 

організацію, заявляє, що нічого спільного такі заклики з русинським 

національним відродженням не мають і не служать цій благородній справі. 

Звертаємося через нашу газету до вищеназваних нелегалів негайно 

припинити підривну, дестабілізуючу антилюдську пропаганду серед 

населення краю і не допускати розпалювання міжнаціональної ворожнечі» 

(1992. – 10 верес.). 

З іншого боку, русинські товариства через свою пресу вимагали від 

центральної та місцевої влади виконання всіх атрибутивних ознак автономії 

Закарпаття. У «Відкритому листі Президенту України пану Леоніду 

Кравчуку» закликали очільника держави якнайшвидше вирішити свої 

передвиборчі обіцянки стосовно Закарпаття як спеціальної самоврядної 

території (1992. – 19 черв.),  в «Заявленії»  критикували обласну владу за 

бюрократизацію процесу «восстановленія національности  русин ушитким 

жителям краю» (1992. – 13 серп.), «Протестом» засудили організаторів 

урочистого вечора в Ужгороді, присвяченого річниці незалежності України 

через невиконання після Державного гімну місцевого – «Подкарпатские 

русины, оставте глубокый сон» (1992. – 10 верес.).    
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Намагаючись подолати суспільно-політичне протистояння, місцева 

влада ініціювала засідання ХІІ сесії ХХІ скликання Закарпатської обласної 

ради (31 травня 1993 р.), на якому було затверджено результати 

загальнообласного референдуму (1 грудня 1991 р.), внаслідок якого 78% 

виборців проголосували за те, щоб Закарпаття отримало (із закріпленням у 

Конституції України) статус спеціальної самоврядної адміністративної 

території як суб’єкта у складі незалежної України і не входило в будь-які 

інші адміністративно-територіальні утворення. Цей захід був дещо 

запізнілою реакцією на проголошення в Мукачеві  (15 травня 1993 р.) 

«Тимчасового уряду Підкарпатської Русі» на чолі з проф. І. Туряницею, до  

складу якого ввійшли й  громадяни Словаччини та Угорщини.  

Самопроголошений уряд через місцеві й закордонні медіа розпочав 

інформаційну кампанію з дискредитації української державності. Увага 

громадськості особливо загострювалась на  нібито складному становищі 

русинів на Закарпатті, що були насильно й незаконно прилучені до 

української нації, а через це вимагалося визнання нечинності радянсько-

чехословацього договору 1945 року. Обласна влада в таких умовах 

намагалася дистанціюватись від політичного сепаратизму, який пропагували 

окремі лідери русинського руху. Водночас діяльність Тимчасового уряду 

підтримали словацьке та російське національно-культурні товариства, 

Асоціація демократів Закарпаття, «Народна рада громадянської злагоди», 

«Громадянський конгрес України». Угорська преса активно пропагувала ідею 

автономії Карпатського Єврорегіону та політичного русинства. Зокрема, 

угорське телебачення 13 серпня 1993 року рекламувало міністрів 

«тимчасового уряду» й лідера І. Туряницю. З підтримкою автономістських 

вимог 11 червня 1993 року виступило також оргбюро Закарпатського 

відділення Союзу комуністів» [див. дет.: 142]. 

У жовтні 1993 року голова обласної ради Д. Дорчинець опублікував 

розпорядження про скликання 29 жовтня 1993 року сесії обласної Ради для 

проголошення самоврядності, однак через спротив демократичних 
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організацій та обговорення у Верховній Раді України питання вільної 

економічної зони, сесія так і не була проведена.  

Наростання незадоволення діяльністю Президента Л. Кравчука та 

Верховної Ради, проведення дострокових виборів до українського 

парламенту, обрання Президентом Л. Кучми у 1994 році були об’єктивними 

чинниками державотворчого процесу України. Отож загальноукраїнські 

політичні процеси дещо пригальмували нестабільну етнополітичну ситуацію 

на Закарпатті.  

У вересні 1994 року  представник Общества русинів Є. Жупан  подав 

депутатський запит  із вимогою  розгляду  на сесії Закарпатської обласної 

Ради питання про автономію краю. У підготовленому проекті  «Заяви про 

включення в порядок денний питання про статус автономії нашого краю» 

проголошувалася Підкарпатська автономна республіка, а в її складі 

Берегівський національно-культурний округ. Обласну Раду пропонувалося 

перейменувати на парламент Подкарпатської автономної республіки у складі 

України. 

На думку дослідників, «поступ русинського політичного руху на 

Закарпатті вже в середині 90-х років перейшов з відкритої до латентної фази 

його розгортання. У серпні 1996 року в Пряшеві (Словаччина) Світова Рада 

русинів висловила недовіру І. Туряниці, як «провокатору в русинському 

русі». 29 березня 1997 року в Мукачеві на позачерговій конференції 

товариства підкарпатських русинів І. Туряниця був позбавлений керівних 

прав та повноважень. Виступаючі звинувачували його у привласненні 

оргтехніки та коштів, зволіканні з перереєстрацією товариства. Відтак було 

обрано нове Правління та делегатів на IV Світовий конгрес русинів в 

Будапешті. Співголовами русинської організації стали І. Талабішка,                        

Л. Лецович та І. Петровцій. 18 квітня 1997 року товариство русинів було 

перереєстроване у встановленому порядку з офіційною назвою «Общество 

подкарпатських русинов». Метою товариства стала «…консолідація всіх 

русинів, що проживають на Закарпатті та за його межами, на русинське 
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етнокультурне відродження». Ця організація оголосила чітку етнокультурну 

орієнтацію на плекання традицій та культури корінного населення краю. 

Зокрема, вже тоді члени товариства проводили підготовку до фестивалю 

русинської культури «Червена Ружа», присвяченого 1100-річчю Мукачева 

[див. дет.: 1;  142; 342].  

Однак в Ужгороді 4 квітня 1997 року відбулася конференція  

прихильників І. Туряниці, які засвідчили його повноваження. 20 серпня вони 

зареєстрували організацію «Общество карпатських русинов», серед завдань 

якого було «…перетворення сучасного Закарпаття в екологічно чисту, 

демілітаризовану заповідну зону». Головною ж метою товариства й надалі  

було офіційне визнання русинської національності в Україні.  

У тому ж році засновано Русинське науково-освітнє товариство, яке 

розгорнуло активну видавничу роботу й опублікувало чотири випуски 

науково-популярного журналу  «Руснацький світ».  

Незважаючи на те, що в останній час серед  русинства пріоритет 

віддається культурологічному компоненту, вимоги політичного крила 

продовжують лунати на конгресах та форумах громадськості, на акціях 

русинських товариств. 

Про байдужість обласної влади до політичного русинства свідчить той 

факт, що на сесії облради 8 грудня 2000 року депутатський запит Є. Жупана 

щодо присвоєння ідентифікаційного коду русинам при майбутньому переписі 

був проігнорований депутатами. Обласна рада всіляко уникала конфронтації. 

Упродовж 2000–2001 років розгорнулась агітація русинських товариств у 

зв’язку з проведенням 5–14 грудня 2001 року першого Всеукраїнського 

перепису населення.  

Спроби повернутися та реанімувати  ситуацію початку 90-х років 

проявились у зверненні Сойму підкарпатських русинів [145] до голови 

Закарпатської облдержадміністрації Г. Москаля з приводу обласної 

символіки. В серпні 2001 року він оголосив конкурс на прапор, герб та гімн 

області. Проте за якийсь час дія ухвали  від 30 серпня була призупинена. 
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Після постпереписного (2001 р.) та поствиборчого періоду (2002 р. – 

парламентські та 2004–2005 роки – президентські вибори) на Закарпатті 

знову відбувається реанімація русинського руху. Насправді це друга хвиля 

(після 1990 року) активізації русинської політичної ходи в краї. Лідером 

закарпатських русинів стає священик о. Димитрій Сидор (голова організації 

«Сойм підкарпатських русинов»). Окремі експерти зазначають, що в цей 

період русинська динаміка явно підпадає під вплив Москви, однак 

зацікавлення росіян русинськими проблемами почалися набагато швидше 

[127, с. 91 – 94].  Про нездоровий інтерес сусідньої держави до окремого 

регіону України свідчать конференції та створення організацій-земляцтв у 

Російській Федерації, участь проросійських організацій у русинських акціях, 

що проходили в Мукачеві та Ужгороді. Не без російської допомоги в жовтні 

2005 року створюється ще одна організація під назвою «Народна рада 

русинів Закарпаття», яку очолює депутат Закарпатської обласної ради                   

Є. Жупан. Уже 7 березня 2007 року Закарпатська обласна Рада народних 

депутатів визнала національність «русин» на теренах краю. Про це звітували 

закарпатські русини на ІХ Світовому конгресі русинів (21–24 червня 2007 р.) 

у румунському Мараморош-Сігеті й раділи з того, що на заході 

«пронизовалося челленов нитков про то, што русинські організації світу 

покликані створьовати єдинный, русинськый національный фронт у свойих 

домаганнях на право почувати себе руноправным народом межи ушиткыми 

народами світу» (Подкарп. русин. – 2007. – 12–26 черв.). У кінці 2007 року в 

Мукачеві на засіданні Сойму була ухвалена декларація з вимогою 

незалежності Закарпаття. Вже через рік, 25 жовтня 2008 року, Другий 

Європейський конгрес русинів у Мукачеві ухвалив «Меморандум про 

прийняття акта проголошення відновлення русинської державності».  

В останні роки українська громадськість через медіа більше дізналася 

про діяльність «тіньового русинського уряду», очолюваного П. Гецком.                  

В оприлюдненому «Меморандумі», зокрема, відзначалося, що з 1991 року до 

складу України Закарпаття (Підкарпатська Русь) входить «лише номінально». 
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Пізніша заява в Мінську о. Димитрія Сидора про проголошення незалежності 

республіки Підкарпатська Русь призвела до порушення СБУ кримінальної 

справи у зв’язку із зазіханнями на територіальну цілісність України. 25 квітня 

2009 року в Пардубіце (Чеська Республіка) Перший світовий конгрес 

підкарпатських русинів прийняв рішення про створення 1 грудня 2009 року 

республіки Підкарпатська Русь зі столицею в Мукачеві або Ужгороді. Цю 

ідею разом із прийняттям Конституції 1 травня 2009 року мав затвердити 

Європейський конгрес в Ужгороді, втім цього не відбулося. Як і раніше, за 

сприяння русинських активістів знову було порушено питання про 

регіональну символіку Закарпаття. Сучасний герб Закарпатської області був 

затверджений ще 18 грудня 1990 року, однак питання крайового прапора та 

гімну стали дискусійними. Так, із поданих аж п’ятдесяти варіантів на розгляд 

сесії обласної ради було рекомендовано винести два проекти: синьо-жовтий  

із зображенням у куті герба з ведмедем (авторство Закарпатського художнього 

інституту), і триколірний – синьо-біло-червоний також з гербом краю у  

верхньому лівому куті (поданий Народною радою русинів Закарпаття).  

Після тривалих дискусій 27 лютого 2009 року в Ужгороді на 23-му 

пленарному засіданні сесії депутати Закарпатської обласної ради затвердили 

остаточний варіант прапора області. Більшістю голосів від всього 

депутатського  складу було все ж прийнято перший варіант прапора.                      

22 грудня 2009 року Закарпатська облрада проголосувала за прийняття тексту 

гімну Закарпатської області «Подкарпатские русины, оставте глубокий сон» 

(слова О. Духновича, музика С. Фенцика).  

Згодом в русинській періодиці, як і раніше, публікуються звернення 

лідерів русинських товариств до керівників закордонних держав. Зокрема, в 

газеті «Подкарпатський Русин» за березень–квітень 2010 року опубліковано 

звернення президії Народної ради русинів Закарпаття до Президента Чеської 

Республіки В. Клауса, а в наступному номері –  до прем’єр-міністра 

Угорщини В. Орбана з проханнями «виступити на захист прав русинського 

народу на свою національність та самоуправління». 26 березня 2011 року в 
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онлайн-режимі відбувся Четвертий Всесвітній та Сьомий Європейський 

конгрес підкарпатських русинів. У резолюції цього конгресу чітко заявлено, 

що одним із стратегічних напрямів співробітництва, крім Європейського 

Союзу, є співпраця з Росією. Для цього русинам потрібно: «цілеспрямовано 

добиватися визнання Підкарпатської Русі з боку Російської Федерації; 

розширити взаємодію з російськими національними патріотичними і 

Православними організаціями, які, як і русини, ще зберігають стародавню 

руськість; налагодити діалог з державними органами Російської Федерації; 

розвивати й зберігати російську мову в Підкарпатській Русі як мову 

міжнаціонального спілкування...» [233; 328]. Російська Федерація і в 

нинішніх умовах виявляє неабиякий «інтерес» до русинського питання.  

У русинському середовищі знову продовжуються взаємні звинувачення 

та протистояння стосовно лояльності до влади та зовнішньополітичних 

орієнтацій. Обласна періодика, Інтернет переповнені скандальними та 

образливими взаємними звинуваченнями русинських теоретиків і практиків 

краю. Один із лідерів сучасного русинства на Закарпатті, член президії 

Народної ради русинів Закарпаття М. Староста (відомий власним блогом 

«Микола Жалива» і своїм гаслом «Я русин! І тым горжусь!») на словах 

відмежовується від сепаратистських лозунгів Д. Сидора та П. Гецка. З іншого 

боку,  вказує на нагальність створення Ліги Націй Закарпаття, де русини 

будуть представлені поряд із представниками інших етнічних спільнот краю і 

сприятимуть виробленню спільної суспільно-політичної стратегії розвитку 

Закарпаття. Отже, русинський політичний рух в краї продовжує залишатися 

латентним дестабілізаційним фактором української етнополітики початку 

XXI століття. 

Аналіз проблемно-тематичних шарів «русинської» періодики 

Закарпаття засвідчує її однотипність та слабку актуальність матеріалів для 

широкої читацької аудиторії. На сторінках цих газет, незалежно від того чи 

вони визначилися як суспільно-політичні, чи мистецькі та культурно-

просвітницькі, повторюються одні й ті ж теми: приниження русинів у складі 
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Української держави, домагання визнати їх як окрему націю, «українська 

окупація» Закарпаття, звинувачення чинної влади України в «геноциді 

русинів», завдання «збитків» русинам незалежною Україною, вимоги 

автономного статусу для Закарпаття або проголошення незалежної держави 

Подкарпатська Русь. Загалом закарпатським «русинським» часописам  бракує 

самих атрибутивних ознак періодики, серед найголовніших зазначимо такі:  

1. Відсутність кодифікованої літературної мови (зокрема й 

унормованих словників), якою б послуговувалась уся преса, що визначила 

себе як русинська.  В газетах використовуються штучні мовні утворення на 

розсуд кожного редактора, а також діалектизми регіону, де він виріс. Навіть 

такі усталені для кожної мови лексеми, як позначення  назв місяців року та 

днів тижня, вживаються в кожному виданні по-різному (януар – янувар; 

фебруар – лютий – февруар; іюній – юній – йуній; септембер – сектембер; 

вутороук – уторок;  четвирь –  читвирь – четверьг). 

2. Не існує художньої літератури, яка створювалася б закарпатською 

«русинською» мовою чи допомагала її кодифікації, подібно до бачванських 

русинів, до яких місцеві прихильники русинства часто апелюють. Твори, що 

друкуються на сторінках місцевої «русинської» періодики, маловартісні, 

здебільшого сатирично-гумористичного характеру, а іноді й сороміцького 

змісту (див. «Русинська бисїда»). 

3. Жанрова палітра «русинських» часописів вузька й однотипна,              

а матеріали інформаційно й тематично слабо насичені, майже в кожному 

номері друкують заяви, звернення, протести, відкриті листи тощо. 

4. З погляду медіаправа та журналістської етики «русинська» 

періодика нерідко друкує інформацію деструктивного, часто образливого 

характеру, зокрема й у питаннях, що стосуються міжнаціональної 

комунікації, свідомо фальсифікує історію Закарпаття, не дотримується 

етнічної толерантності, передусім стосовно державотворчого етносу. 
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5. За аудиторним охопленням ці часописи спрямовані здебільшого 

на читача старшого віку, що цікавиться суспільно-політичними питаннями, 

та й то  вузького регіонального спрямування. 

6. Для «русинських» видань характерна не часткова дискретність, 

що є загальною рисою періодики, а,  як правило, повна залежність від 

фінансових надходжень, переважно закордонних.  

Характеристика русинського друкованого інформаційного сегмента на 

Закарпатті буде неповною, якщо не згадати газету-тижневик 

«Карпаторусский вестник» (друкується з 7 січня 1995 р., головний редактор 

– Василь Зубач), яка на словах стоїть  осторонь  політичного русинства, але 

насправді обстоює ці  позиції. На відміну від «русинських» видань, газета 

тривалий час виходила регулярно. Редакція задекларувала,  що часопис 

друкує матеріали російською, українською та  русинською мовами, однак 

інформації українською в газеті достатньо мало, натомість велика площа 

відводиться саме «русинським» проблемам.  Редакційна стаття першого 

номера «Карпаторусского вестника» – «Здравствуйте» – опублікована 

російською мовою. Редакція декларує, що виступає «проти  насилля над 

людиною, за її права і свободи. Свобода слова – складова цього принципу», 

часопис запрошує до «співробітництва всіх – нормальних і «ненормальних», 

інакомислячих, і просто тих, що вважають себе такими, художників та 

основоположників  нових течій у журналістиці, поезії, прозі, філософії, тих, 

кому старі конторські сили не дають вільно дихнути, заважають 

самовираженню». Засновники закликають «не зачинятися в чотирьох стінах, 

не ховатися в підвалах і не плакати над своєю незрозумілістю». Дбаючи про 

права людини, редакція проголошує, що «спокійно ставиться до людських 

симпатій, віросповідання, політичних позицій та манер. Але спокійно лише 

у тому разі, якщо позиція іншого індивіда не тягне за собою посягання на 

здоров’я та життя іншого. Кожна людина цінна сама по собі, як герой Біблії 

– Христос. І тому всі люди вповні  здатні жити разом, і зберігається в серцях 

палка надія на єдине людство. Людство людяності». Проте всі ці палкі 
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редакційні слова абсолютно перекреслює інтерв’ю В. Зубача «ХХ вік – 

століття краху імперій та імперського ставлення до людини» (початок якого  

вміщено на цій же сторінці) з одним із керманичів «Общества 

подкарпатских русинов» І. Туряницею, професором кафедри біохімії та 

фармакології Ужгородського університету. Реципієнт, звинувативши 

«обманщика Кравчука», провівши вододіл між собою, В. Чорноволом,                 

С. Хмарою та «подкарпатським бойовиком» Заяцем,  констатує: «на свою 

біду не розуміють нас. Через нерозуміння ми рано чи пізно відокремимось і 

покажемо, як жити в мирі між всіма людьми… Історія цього краю буде 

залежати від усіх них – корінних народів, вони матимуть за щастя, 

незалежно від національності, називати себе русинами».  

Таку ж специфічну людяність демонструє й матеріал «А ми собі, 

заспіваєм, бо сьме дяку маєм…» (1995. – 2 лют.) В. Саламахи, написаний так 

званою русинською мовою, де йдеться про таке: «розмаїття, багатство 

культури іде на хосен людям, а верховна пані Політика не видить сього, хоче 

все звести до штучного київсько-проукраїнського взірця, дати на відкуп 

різномовним жевжикам… Якщо мізерний ханти-мансійський народ пропагує 

свою культуру – то ми майже мільйонний етнос, чому її не чуємо, гребуємо, 

занепащаємо?». 

У такому ж ракурсі розглядається проблема міжнаціональної 

комунікації в матеріалах «Король України. Про спробу українських 

націоналістів коронувати Вільгельма Габсбурга» (1995. – 2 лют.), «Кому 

вигідно забороняти пам’ять» (1995. – 16 лют.), «Малі народи. Проблеми 

загострюються, тому що не вирішуються» (1995. – 29 берез.), «Волошин і 

галицькі революціонери» (1995. – 30 берез.). 

Хоч газета друкує матеріали здебільшого російською, а частково й 

українською мовами, зміст публікацій явно виказує прорусинські симпатії 

редакції. Заради справедливості слід зауважити, що «Карпаторусский 

вестник», на відміну від газет, що друкуються так званою русинською мовою, 

достатньо активно публікує також матеріали культурознавчого характеру, які 
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стосуються минулого Закарпаття, а також художні твори місцевих і 

російських авторів. Опублікована  на сторінках часопису русинська поезія 

здебільшого має сатирично-гумористичний характер і пересипана 

величезною кількістю діалектизмів і слів іноземного походження. За змістом 

поетичні твори призначені читачам, яким уже  виповнилося 18 років. 

Таким чином, проаналізувавши «русинський» інформаційний сегмент 

на Закарпатті, доходимо висновків: власне «русинські» періодичні видання на 

Закарпатті, незважаючи на те, чи вони визначили себе як суспільно-

громадська або літературно-мистецька новинка, чи культурно-

просвітницький, суспільно-політичний часопис, за своєю інформаційно-

редакційною політикою, світоглядною позицією та баченням перспективи 

розвитку краю поділяються на дві групи: 1) поборники  політичного 

русинства,  які виступають за те, щоб відібрати якнайбільше повноважень у 

Києва, передати їх до Закарпаття, максимально розширити права регіональної 

влади, надати краю автономний статус аж до права  виходу зі складу 

Української держави; 2) прихильники культурницького русинства, що 

виступають за плекання народних звичаїв, обрядів, за збереження 

унікального фольклору, вивчення історії, літератури та культурних надбань 

русинів Закарпаття у складі України. Зрозуміло, що належність видань до 

того чи іншого виду умовна і часто залежала від особи головного редактора 

та його бачення «русинської проблеми». Одні й ті ж русинські часописи 

могли очолювати різні редактори і від їх бачення змінювалася й інформаційна 

політика видання і зміст публікацій. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

Реалізація успішної державної інформаційної політики у сфері 

міжнаціональних відносин залежить від постійного діалогу влади з 

суб’єктами етнічних  процесів та від взаємної комунікації між самими 

етнічними громадами. Важливим завданням у контексті збереження та 
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підтримки національної ідентичності громад, що проживають на Закарпатті, 

постає й утвердження державного патріотизму, активної громадянської 

позиції та міжкультурної толерантності. 

Після проголошення Незалежності України національні спільноти 

області не лише мають доступ до засобів масової інформації, але переважно 

завдяки культурно-освітнім товариствам створили власні друковані медіа. За 

цей час на Закарпатті в різні роки та з неоднаковою періодичністю 

друкувалося майже 20 періодичних видань угорською (разом з дубляжами), 2 

– румунською, 2 – ромською, 2 – російською, 4 – русинською, 3 – 

словацькою, 1 – німецькою мовами. Понад 40 часописів реєструвалися як 

такі, що виходять двома та більше мовами. За підтримки обласного бюджету 

видаються угорськомовна газета «Kárpáti igaz szó»  та регіональна газета 

румунською мовою «Maramureşenii». 

Одночасно зауважимо, що на Закарпатті регулярно транслюються 

телерадіопрограми угорською, румунською, словацькою, німецькою, 

російською мовами. У Закарпатській державній телерадіокоманії створено 

«Творче об’єднання програм національних меншин», яке включає редакції 

угорського, румунського, словацького, німецького мовлень, з лютого 2008 

року –  редакцію мов національних меншин (російська, «русинська» та 

ромська мови). 

Аналіз періодичних видань етнічних спільнот на Закарпатті засвідчує, 

що загалом ситуація у сфері міжнаціональних відносин у краї стабільна. 

Свідчень обмеження прав громадян, пов’язаних із їх належністю до того чи 

іншого етносу, офіційно  в області не зафіксовано. Як свідчать матеріали 

ЗМІ, у регіоні досягнуто позитивних тенденцій розвитку міжнаціональних 

процесів. Достатньо активно проводиться робота місцевих органів влади із 

захисту прав національних меншин, спрямована на збереження у краї 

атмосфери толерантності співжиття різних національних груп. Так, за 

сприяння місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування проводяться заходи, спрямовані на задоволення 
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етнонаціональних потреб національних спільнот області та запобігання 

розпалюванню міжнаціональної ворожнечі. 

Процеси етнічної ідентифікації через рідномовну пресу в кожної 

національної спільноти Закарпаття має свої особливості. Якщо для угорців і в 

радянський час, попри репресивні заходи з національним підтекстом, все-

таки зберігалася певна система рідномовної періодики, а тому  угорський 

ренесанс у краї має риси розширення  та подолання деяких «табу», то для  

румунів і словаків преса служить засобом відновлення етнічної ідентичності, 

оскільки закарпатські румуни отримували інформацію з періодики 

молдавською (кирилично) мовою, а словаки взагалі не мали ані власної 

періодики, ані шкіл, ані церков, ані освітньо-культурних закладів. Новітня 

російськомовна періодика пережила складний процес через втрату росіянами 

статусу титульної нації, а відтак набуття комплексу «втрати великої 

батьківщини». Наставницько-повчальний стиль викладу в російськомовній 

пресі в перші роки незалежності – яскраве свідчення цього. Процес 

усвідомлення росіянами в нових умовах своєї кількісної меншості не тільки 

на Закарпатті, а в Україні загалом, проходить надзвичайно болісно, а крім 

того, регулярно підігрівається інформаційними реляціями з боку історичної 

батьківщини про дискримінацію російськомовного населення.  

Поява «русинської» періодики на Закарпатті у новітній час, з одного 

боку, засвідчує толерантне ставлення до «русинів», які намагаються зберегти 

історико-культурні традиції регіону, з іншого, – демонструє кризу 

національної ідентичності. Все це ще й інформаційно підігрівається 

політиками закордонних держав, що зацікавлені у створенні нестабільної 

етнонаціональної ситуації в регіоні. Прорахунками, на нашу думку, є й те, що 

після приєднання Закарпаття до складу України не було вироблено 

лінгвістичної концепції з уведення до загального літературного слововжитку 

частини лексем, якими споконвічно користувалися закарпатські українці.  

У розрізі цієї проблеми  важливо пам’ятати, що  збереження в Україні 

цілісного інформаційного та соціокультурного простору з його етнічним 
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розмаїттям можливе лише на основі чіткого визначення основоположних 

загальнодержавних стратегій, із домінуванням людиноцентризму незалежно 

від національної належності та з одночасним культивуванням у суспільстві 

громадянських якостей і відповідальності не лише за регіональні проблеми й 

етнонаціональну громаду, а й за державу загалом. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ  В СЛОВАЧЧИНІ, 

УГОРЩИНІ ТА РУМУНІЇ  В  КОНТЕКСТІ МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 

 

4.1. Специфіка функціонування української преси в  Словаччині 

 

Питання про специфіку функціонування українськомовної періодики 

на території нинішньої Словацької республіки має тривалу історію, але й до 

цього часу воно не знайшло належної оцінки у працях вітчизняних 

журналістикознавців. Окремих проблем українського сегмента в 

інформаційному просторі Словаччини торкалися в наукових розвідках                

Ю. Бача [24], М. Мушинка [386], Ю. Ярмиш [363 ], О. Кушнір [193] та ін. 

Найбільш ґрунтовні дослідження з цієї проблематики належать 

братиславській дослідниці українського походження М. Фоллріховій [381], 

щоправда, переважно у розтині історії розвитку української журналістики 

поза межами України. Загалом проблеми функціонування україністики в 

Словацькій Республіці, у тому числі й медійної, залишаються на маргінесі як 

словацької, так і української науки. Причин цього є багато –  від 

географічних до геополітичних, від внутрішньої національно-мовної 

політики Словаччини до зовнішньої політики України щодо статусу 

закордонних українців. А в останні роки ґрунтовному з’ясуванню та 

раціональному розв’язанню цієї проблеми  слабо сприяє й квола 

культурницька та політична комунікація, яка склалася між Словаччиною й 

Україною. Допомога словацьким українцям з боку історичної батьківщини 

виявляється, як правило, в декларуванні підтримки народних звичаїв та 

номінальній участі  представників українських дипломатичних установ                   

у народнопоетичних фестивалях чи інших форумах тамтешніх українців. 

Усе наведене вище зумовлює актуальність і новизну нашого 

дослідження, яке, втім, не претендує на абсолютну вичерпність і не пропонує  
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рецепти розв’язання  всього спектру проблем, вирішення яких вимагає 

політичної волі керівників держав і значної фінансової допомоги.  

Для глибшого уявлення про специфіку зародження та розвою 

української преси в Словаччині нам доведеться вдатися до короткого 

історичного екскурсу.  

Передумови до розвитку українськомовної преси на території 

нинішньої Словаччини, так само, як і на Закарпатті, були зумовлені 

революцією 1848 року. До того часу інформаційний голод русинів-українців 

намагалися задовольнити чужомовними виданнями. Г. Стрипський вважав, 

що жвава торгівля, а відтак і комунікація у напрямку від Пешта до Ужгорода 

через Кошиці зумовила заснування в останньому місті в 1838 році першої 

газети. Відповідно до тогочасних культурно-історичних умов газета 

виходила німецькою мовою і мала назву «Kashaur Kundshafblatt», а з 1 червня 

1839 року –  «Kashau-Eperieser Kundshafblatt». Згодом часопис друкував і 

угорський підзаголовок (1842): «Kassa-Eperjesi Ertesito» («Кошицько-

Пряшівські відомості»). У 1870-х роках газета змінила назву на «Kassai 

Ujsag» («Кошицька газета»). Видання проіснувало тривалий час (до 1914 р.)       

і  вже виконувало функцію інформування угорськомовного населення, значна 

частка якого мешкає в Кошицях і сьогодні.  

Проте визначальну роль у зародженні та формуванні суто 

українськомовних періодичних видань на території нинішньої Словаччини 

відіграв відомий будитель і просвітитель середини ХІХ століття                              

О. Духнович, уродженець с. Тополя (тепер Гуменського округу СР). Значний 

вклад у справу поширення рідномовних видань зробило засноване                         

О. Духновичем «Літературне товариство Пряшівське», яке видавало та 

поширювало альманахи-календарі «Поздравление русинов» (1850–1854,    

1857 рр.), про що вже йшлося у попередніх розділах нашого дослідження.  

Уся подальша преса для словацьких українців розвивалася так само, як 

і для закарпатських, оскільки в той чи інший спосіб вони перебували в межах 

одних і тих самих державних утворень. Дещо змінено статус пряшівських 
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українців після Сен-Жерменської угоди (1919), коли вони увійшли до складу 

Словаччини як автономної складової Чехословацької республіки, а 

закарпатські українці перебували на правах такої ж автономії у складі 

Підкарпатської Руси.  

 Однак, оцінюючи цей історичний період у житті української громади в 

Словаччині, не слід його ідеалізувати, особливо щодо створення умов для 

розвитку української інформаційної сфери, та й загалом не варто 

перебільшувати чехословацьких потуг у розвитку тогочасної української 

культури. В цьому не були зацікавлені ані Прага, ані Братислава, а особливо 

на Пряшівщині – частині суцільної території етнічних українських поселень 

в Карпатах. Тому становище українців Пряшівщини «не поліпшилося й у 

слов’янській і, як багато хто хибно вважає, дуже ліберальній Чехословаччині. 

Адже саме з появою Чехословацької Республіки було завершено 

розчленування українського історичного Закарпаття, розпочате ще 1818-го 

угорськими політичними колами, коли з Мукачівської єпархії штучно 

виокремили понад 190 парафій, які й утворили Пряшівську єпархію. У 1919 

році, незважаючи на домовленості одного з ініціаторів приєднання 

Закарпаття до Чехословаччини Григорія Жатковича та Томаша Масарика, за 

якими все Закарпаття та Пряшівщина мали отримати статус єдиної 

автономної частини Чехословаччини, українські етнічні терени Південної 

Лемківщини було все ж приєднано до словацької частини Чехословацької 

Республіки» [25]. 

Переломний момент у розвитку української преси в Словаччині стався 

після завершення Другої світової війни у 1945 році, коли пряшівські українці 

опинилися за кордоном, оскільки Закарпаття було приєднано до Радянського 

Союзу. Проте після встановлення на території Чехословаччини 

соціалістичних правил співіснування значною мірою підтримувалась 

російськомовна преса, яка досить завзято функціонувала тут ще з 20–30-х 

років.  
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За часів соціалістичної Чехословаччини доля словацьких українців 

також не стала набагато щасливішою. Заборона і переслідування українства у 

міжвоєнний та воєнний періоди були на руку місцевим москвофілам, які 

майстерно маніпулювали подібністю традиційної самоназви місцевої 

людності «руський» (український) з етнонімом «русский» (російський).               

У повоєнний період пряшівські москвофіли були такими впливовими, що 

місцевих українців іще навіть на початку 1950-х часто офіційно вважали 

«русскими», й аж до 1954 року вони навчалися здебільшого не в українсько-, 

а в російськомовних школах та гімназіях. Сучасні представники старшої та 

середньої генерації українців Пряшівщини, виховані у школах, де панували 

москвофільський дух, російська мова або язичіє, і стали соціальною базою 

сучасного українофобського неорусинства [див. дет.: 25].  

З другої половини ХХ століття й донині  процес розвитку українських 

медіа на території Східної Словаччини не був рівномірним і мав етапи 

піднесення й розвою та падіння й стагнації. Від цього залежала роль  ЗМІ в 

національно-культурному житті української громади. Після Другої світової 

війни кермо Чехословаччини знову потрапило до рук Е. Бенеша, а його 

«політика щодо національних меншин стала ще жорсткішою. Він одразу ж 

заборонив діяльність угорських та русофільських партій Бродія і Фенцика, а 

також офіційне вживання слів «Судети» і «Підкарпатська Русь». 15 тисяч 

українців із Пряшівщини було насильно переселено в Судети» [332].  Однак 

із просуванням до соціалізму, посиленням впливу СРСР національна 

політика щодо етнічних меншин лібералізувалася. В кожному із 250 

українських сіл було відроджено школи. Одночасно створено низку 

важливих для українського етносу ЧСР інституцій: Українську національну 

раду, театр у Пряшеві, радіо, музей української культури у Свиднику, 

науково-дослідний інститут, кафедру української мови та літератури при 

Пряшівському університеті, Піддуклянський ансамбль пісні і танцю, 

видавництво, спілку українських письменників. 1951 року засновано 

Культурний союз українських трудящих Чехословаччини, який у своєму 
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апараті мав понад 70 штатних працівників. Стрімко розвивалися зв’язки з 

Радянською Україною. Зрозуміло, усе це робилося не з доброї волі 

чехословацької влади, а на вимогу великого радянського сусіда, котрий у 

такий спосіб намагався посилити свій вплив на цій території. Українство 

Словаччини від цих геополітичних ігор мало спочатку велику користь,                    

а згодом і значні проблеми. 

Отже, після визволення Чехословаччини від фашизму все-таки 

сформувалися  сприятливіші умови для створення чіткого медійного 

сегмента русинів-українців як значної національної меншини Чехословацької 

республіки. Упродовж семи років (1945–1951) було зафіксовано 8 

українськомовних газет і журналів, а також відновлено програми Української 

студії чехословацького радіомовлення.  

Першими друкованими ЗМІ для русинів-українців Словаччини після 

Другої світової війни стали партійні газети: «Пряшевщина» (1945–1951), 

орган УНРП та російськомовний двотижневик «Демократический голос» 

(1945–1948, Пряшів), орган російсько-української секції демократичної 

партії.  

За соціалістичними принципами пресі відводилося магістральне 

завдання як проповіднику, агітатору та пропагандисту комуністичних 

цінностей серед населення, а виняткова увага в цьому контексті приділялася 

популяризації нового способу життя та вихованню молоді в новому дусі. 

Саме цим зумовлена поява ЗМІ, орієнтованих на дітей та юнацтво. До таких 

належать літературний місячник «Костер» (1946–1947, Прага), орган 

товариства карпаторуських студентів «Возрождение», політичний тижневик 

«Карпатская звезда» (1946–1947, друкувався в Празі), орган прогресивної 

молоді Пряшівщини, дитячий щомісячний журнал «Колокольчик–Дзвіночок» 

(1947–1950, Пряшів), орган Союзу молоді Карпат, з травня 1949 року орган 

Пряшівського ККЧСМ. Останній публікував порівняно велику кількість 

літературно-художніх творів [3]. Потреби всіх вікових груп дітей «намагався 

забезпечувати двотижневик «Піонерська газета» (1951–1968), який в ролі 
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друкованого органу СЦК ЧСМ почав виходити в Братиславі 15 вересня 1951 

року. Після 15 років роботи редакція перейшла в Кошиці, де перший номер 

вийшов 13 вересня 1966 року, від 16 вересня 1968 року виходить під назвою 

журнал для піонерів «Веселка», а від 1990 року виходить в Пряшеві» [381,            

с. 17].  

Інформаційні інтереси сільського українськомовного населення  

колишньої Чехословаччини забезпечували три окружні газети: «Лабірські 

вісті» (1951 –1960), в останній рік видання – «Лабірська газета», що 

виходили в Межилабірцях;  «Піддуклянський хлібороб» (1953–1960), а  від 

1960 року – «Піддуклянська газета» в Бардієві; «Підвигорлатська газета» 

(1960–1964) в Гуменному. Для віруючої громади русинів-українців 

друкувалися місячники: для православних – «Заповіт Кирила і Мефодія» 

(1946), далі – «Свет православия» (1946–1952), а від січня 1958 року й до 

нині знову «Заповіт Кирила і Мефодія»;  для греко-католиків – «Благовісник» 

(1946–1949). Останній часопис виходив майже як дубляж словацького 

видання «Слово». Одночасно «Благовісник» мав найбільший наклад (6000 

примірників) серед релігійних видань колишньої Чехословаччини. Крім 

інформування, він виконував функцію теологічної хрестоматії для греко-

католицьких вірників.  

Найбільш активну роль у впровадженні нового способу життя та 

господарювання серед партійних чиновників виконував щомісячник «На 

допомогу лекторам» (1956–1959), який видавав Братиславський інститут 

культури. Невід’ємною складовою видання були лекції про народне 

соціалістичне господарство. В 50-х роках ХХ ст. майже вся українськомовна 

преса на території Чехословацької соціалістичної республіки стала дуже 

подібною до радянської періодики. Це стосувалося і тематичного 

наповнення, і поліграфічного оформлення. 

Однак, незважаючи на труднощі нового господарювання, двадцять 

повоєнних років, починаючи з 1947-го, українці Словаччини згадують із 
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приємністю. Попри всі недоліки того режиму, українство здобуло сприятливі 

умови для свого культурно-освітнього розвитку  [див. 332]. 

Політика чехословацького уряду щодо національних меншин, а 

передусім українців, значною мірою почала змінюватися в другій половині 

60-х років минулого століття. Як не дивно, але початок цьому було закладено 

демократичними процесами «празької весни» (чеське Pražské jaro, словац. 

Pražská jar),  періоду політичної лібералізації в  Чехословаччині, який тривав 

з 5 січня до 20 серпня 1968 року  й закінчився введенням в країну радянських 

військ та збройних сил інших країн Варшавського договору (окрім Румунії).  

Політичні реформи голови Федеральних Зборів ЧССР Александра 

Дубчека і його сподвижників (О. Шика, І. Пелікана, З. Млинаржа та ін.), 

котрі прагнули створити «соціалізм з людським обличчям», не були повним 

відходом від колишньої політичної лінії, як це сталося в  Угорщині (1956 р.), 

однак радянськими керівниками сприймалися як загроза гегемонії 

Радянського Союзу в країнах Східної і Центральної Європи і навіть його 

безпеці. В цей час у країні була істотно послаблена цензура, повсюдно 

проходили вільні дискусії. Чехословаччина ж знаходилася в самому центрі 

оборонної лінії Варшавського блоку, і її можливий перехід на бік 

супротивника під час холодної війни був неприпустимий.  

Українська громада Чехословаччини ще напередодні та в кілька 

перших місяців самої «празької весни» через свої мас-медіа активно 

включилася в дискусії щодо демократизації чехословацького суспільства.               

В українській періодиці того часу жваво обговорюються проблеми 

національного самоусвідомлення («За що зайво обвинувачувати наших 

батьків». – Нове життя. –  1956. – № 53); порушуються питання про 

неналежний рівень викладання в національних  школах Чехословаччини 

української історії та літератури («На чому виховувати патріотів?». – Дружно 

вперед. –  1958. – № 7); про патріотичну складову у роботі вчителів 

(«Вихователі народу». – Нове життя. – 1961. –  № 3); про складну історичну 

долю українського населення Закарпаття («Притча про гілку». – Дружно 
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вперед – 1961. – №№ 5, 6); про намагання піднести  українську літературу в 

ЧССР до рівня чехословацької («За правдиву літературу». –  Дукля. – 1963. –  

№ 3); про недоліки в господарському житті та прогалини шкільництва  

(«Давайте вже конкретно». – Нове життя. –  1963. –  № 32); «Потрібен не 

крок, а рішення». – Дружно вперед. – 1964. –  № 7); про проблеми виходу в 

ефір радіоновин для українців («У новому році нові проблеми». – Нове 

життя. – 1966. –  № 2); про «наше незнання» історії та культури України й 

значення Т. Шевченка для українців («Не вона (Україна) бідна, а ми». – 

Дружно вперед. – 1964. – № 9, «Шевченко між нами». – Дружно вперед. – 

1964. – № 3).  

Журналісти та працівники українськомовних ЗМІ тогочасної ЧССР 

робили титанічні зусилля, щоб дати суспільству більше позитивної інфор-

мації про Україну. Більшість повідомлень словацької українськомовної 

періодики, радіо й ТБ, майже від часу їх виникнення й до нині, – яскраве 

свідчення цьому. Інформування  про деякі факти з історії України в 

словацькому суспільстві доходило іноді до курйозних випадків. Так, у 1966 

році словацьке радіо в Кошицях представило слухачам Тараса Бульбу 

космонавтом, а замість «українського» ансамблю оголосило «umelecký», що    

в перекладі означає «художній». Сьогодні такі недоліки не викликали б 

особливого подиву й  у загальнонаціональному вітчизняному ефірі, проте              

в той час серед словацьких українців така неосвіченість радіожурналістів  

викликала обурення, і невдовзі  на цю тему з’явилася критична  публікація на 

першій шпальті газети «Нове життя»: «Про дві дрібниці: Куди поділося 

велике “У”  і Тарас Бульба – космонавт?» (Нове життя. – 1966. – № 6). 

Невдоволення спричинив і вихід   «Статистичного щорічника» («Štatistická 

ročenka»),   у якому не було зафіксовано українців серед громадян держави 

(«Знов недогляд?». – Нове життя. – 1967. – № 32). У цей же період                                      

у чехословацькому суспільстві починаються активні дискусії щодо 

національних меншин. Українська громада також досить активно на це 

відгукнулася й вимагала рівності українців з іншими народами ЧССР 
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(«Вірність – рівність». – Дружно вперед. – 1968. – № 4). Однак, незважаючи 

на те, що українська громада активно підтримала демократичні процеси в 

країні, ставлення до неї було не зовсім приязним з боку шовіністично 

налаштованих чехів та словаків. На  агітацію в Словаччині проти українців 

гнівно зреагували журналісти газети «Нове життя» статтею, подібною до 

Франкової: «І ми в республіці!» (Нове життя. – 1968. – № 31).  

Активно включившись у загальнодержавні демократизаційні процеси,  

українські медіа Чехословаччини у національному питанні вели дискусії 

довкола кількох визначальних тем: ролі Культурного Союзу Українських 

трудящих (КСУТ), органу найбільш впливових українських медіа в ЧССР; 

реабілітації українських установ, ліквідованих комуністами, – Української 

народної ради Пряшівщини (створена  1 березня 1945 року на основі рішення 

делегатів з  усіх  русько-українських сіл ЧСР), Реферату українського 

шкільництва, Союзу молоді Карпат, Греко-католицької церкви та окремих 

колишніх діячів русинів-українців ЧСР; «нападки – зневажливого, а нерідко і 

шовіністичного характеру – словацької преси на адресу українців 

Словаччини та негідна поведінка заслуженої установи – Матиці словацької; 

оцінка  політики КПЧ супроти української меншини після комуністичного 

перевороту з лютого 1948 до кінця 1968 років» [ 97, с. 20].  

Реабілітаційні процеси, щоправда, проходили так, що викликали 

здивування та обурення в середовищі української громади. Про це свідчить і 

публікація «Реабілітація чи спекуляція?» (Нове життя. – 1968. – № 36).   

Найбільш суттєвою в контексті забезпечення прав  української громади та 

створення умов для її національного розвитку в ЧСР була дискусія в ЗМІ 

щодо статусу КСУТу.  Поштовхом  до суперечок стало розширене засідання  

Президії ЦК КСУТ (11 березня 1968 р.), яке ухвалило «Звернення до 

українців-русинів Чехословаччини», в якому аналізувалася минула діяльність 

та ставилися певні вимоги на майбутнє. У «Зверненні» констатувалося, що    

«в період культу особи було ліквідовано Реферат українських шкіл, 

українські шкільні й освітні інспекторати, СМК, УНРП». З’ясувалося також, 
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що «від самого початку існування КСУТ його статут не дозволяв засновувати 

організації КСУТ поза межами тодішнього Східнословацького краю. В той 

же час (у березні) оприлюднена і «Заява Української філії Спілки словацьких 

письменників», яка розкритикувала ЦК КСУТ, котрий «ніколи не давав 

змоги боронитися представникам демократичної і демократизаційної течії в 

нашому житті від нападів численних п’ятолизів і прислужників 

догматичного начальства і ніколи не дозволяв друкувати критичні погляди на 

свою працю... Цей Союз був від самого заснування найпослідовнішим 

вартовим схематичного та догматичного культівського бачення розвитку 

нашого суспільства... Сам ЦК КСУТ, властиво, став жертвою 

антидемократичних умов у цілому нашому краї» [97, с. 20 – 21]. Статут 

КСУТу не був юридично ухвалений державними органами ЧСР, а отже, 

навіть у 1968 році існував як нелегальна організація, хоч і єдина в державі, 

яка мала обстоювати національні інтереси української громади. Після жвавих 

дискусій у березні 1968 року в Празі все-таки було створено Організаційно-

підготовчий комітет КСУТу для того, щоб майже 10 000 українців,                       

які мешкали в Празі та довкола неї, також мали свою організацію. 

Цькування українців через словацьку пресу та навіть  через різні масові 

заходи мало тривалу історію. Починаючи з кінця 40-х років минулого 

століття, в українських селах через освітніх інспекторів зумисне 

поширювалася інформація, що, записавшись українцями, та віддавши дітей 

до національних шкіл, селяни підписують собі вирок на примусову еміграцію 

вглиб Радянського Союзу або навіть і в Сибір. Пам’ятаючи про переселення 

українців Східної Словаччини на територію Чехії, де їм не було створено 

належних побутових умов, не говорячи вже про збереження національних 

традицій, про сумні наслідки кооптації з СРСР, про трагічні результати для 

польських українців після операції «Вісла», значна частина українців 

оголошувала себе словаками й віддавала дітей до словацьких шкіл. Більшість 

таких дій державних чиновників були напівлегальними, й уряд 

відхрещувався від них, а при оприлюдненні кваліфікував їх як бешкет та 
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самоуправство місцевої влади й акцентував на політиці братерства та 

інтернаціоналізму між народами республіки. Насправді такі дії чітко 

регламентувалися таємними урядовими інструкціями, зміст яких почав 

оприлюднюватися в українськомовній періодиці Словаччини лише на зламі    

ХХ–ХХІ століть.  

 А от першим інформаційно-урядовим поштовхом, який свого роду 

легалізував шовіністичні настрої в суспільстві та сприяв розгортанню 

дискусій і чвар довкола українського національного питання, стала 

публікація сумнозвісної «Резолюції Президії ЦК КПС до ситуації в 

Пряшівському краї» (28 червня 1952 р.), в котрій засудили «головних носіїв 

українського буржуазного націоналізму, УНРП та всіх тодішніх (і майбутніх) 

представників русинів-українців, які б осмілились підняти свій голос за 

послідовне та справжнє вирішення українського національного питання в 

ЧССР» (Нове життя. – 1968. – 6 квіт.).  Однак і до того «антиукраїнські 

нападки розпалювала преса, зокрема такі газети, як «Východoslovenské 

noviny», «Smena» і навіть орган ЦК КПС «Pravda». В одній із цих газет 

відверто мусувалася теза, що в Східній Словаччині взагалі немає українців,            

а русини – таке ж поняття, як шаришани або земпличани» [97, с. 22] .  

Поглиблення цього конфлікту було зумовлене тим, що КСУТ як 

національно-культурницький та медійний орган не зайняв належної, 

національно свідомої позиції,  коли комуністична партія Словаччини на своїх 

форумах і в ЗМІ звинуватила русинів-українців ЧСР в «українському 

буржуазному націоналізмові», що дало привід у подальшому усіляко 

таврувати й переслідувати представників української громади, особливо в 

середовищі української інтелігенції. Урядові газети почали публікувати 

матеріали, які принижували гідність словацьких українців, ставили під 

сумнів існування такої національності в країні взагалі, пропонували вивезти 

всіх, хто вважає себе українцем, на територію СРСР. Під час «празької 

весни», коли було проголошено курс на демократизацію суспільства та  

побудову «соціалізму з людським обличчям», ситуація щодо  української 
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національної меншини виглядає парадоксально. У той час, коли в чеських та 

словацьких газетах активно обговорюють демократизаційні процеси в 

суспільстві, побудову нових умов співжиття, зокрема міжнаціонального, 

українці чомусь до уваги не беруться, більше того, –  піддаються нищівній 

безпідставній критиці з боку різних верств словацького соціуму.                              

У  суспільній свідомості з корінного населення штучно твориться образ 

українця-ворога Словаччини. До прикладу, 4 квітня 1968 року вечір 

студентів педагогічного та філософського факультетів Пряшівського 

університету, присвячений визначному словацькому політику, соратнику 

Томаша Масарика Міланові Штефаніку, перетворився в радикальну 

антиукраїнську акцію. Студенти й частина викладачів виступили проти прав 

української національної меншини в ЧССР, грубо ображали українців та 

пропонували замовити автобус і вивезти їх. «Хто з присутніх не 

погоджувався з таким розумінням демократії, повинен був покинути 

приміщення, що багато учасників вечора й зробили. Близько 50 студентів 

підписали резолюцію антиукраїнського спрямування і завершили зборище 

словацькою піснею «Ріж і рубай до крові», – так про це з обуренням писала 

українськомовна преса (Нове життя. – 1968. – 10 квіт.). 

Через публічні образи українського етносу Словаччини з боку різних 

чиновників та словацьких ЗМІ голова ЦК КСУТ М. Миндаш звернувся з 

Відкритим листом до А. Дубчека, у котрому висловив обурення ситуацією, 

яка склалася в державі довкола українців завдяки тому, що «з’явилися статті, 

голоси, замітки і дискусії, котрі не мали нічого спільного з 

інтернаціоналізмом» (Нове життя. –  1968. – 17 серп).  Однак А. Дубчек уже 

не зміг відповісти на звернення, оскільки невдовзі був вивезений 

радянськими військовими до Москви. 

 Інформаційно-культурне життя українців Словаччини у період 

застійних 70–80-х років минулого століття нічим особливо не вирізнялося. 

Дисидентський рух, що існував у країні, загалом був малочисельним, 

виключно інтелігентським і пропагував ідеї не політичного, а морального 
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протистояння тоталітарній системі, висував правозахисні й економічні 

вимоги. Ні дисиденти, ні тим більше суспільство загалом не були 

налаштовані на докорінні зміни. Водночас жорстко працювала державна 

система контролю за поглядами та висловлюваннями інтелігенції, 

оприлюдненими в ЗМІ та  під час усяких публічних виступів. Крім того, це 

був період  переслідування відомих словацьких діячів, у тому числі 

визначних українознавців Словаччини М. Мушинки, Ю. Бачі та інших. 

Словацька українськомовна преса того часу, вимушено  відійшовши від 

політичної проблематики, активно популяризує на своїх сторінках здобутки 

української літератури та культури, порушує питання історії, етнографії 

тощо. Роки застою в українськомовній періодиці Словаччини умовно можна 

назвати культурно-етнографічним періодом. 

Найбільш впливовим українськомовним періодичним виданням 

Словаччини упродовж 50 років залишається газета «Нове життя». Своєю 

актуальною проблематикою, жвавістю викладу часопис сприяв збільшенню 

дописувачів, яких упродовж  60–80 рр.  ХХ ст. налічувалося в межах двохсот. 

Проте з кінця 80-х років публікацій молодіжної тематики на сторінках 

«Нового життя» стає набагато менше, Союз молоді Карпат подає інформацію 

про свою діяльність нерегулярно, статті молоді та студентства на сторінках 

майже не з’являються. Сьогодні газета іноді публікує матеріали на 

молодіжну тематику під загальною рубрикою «Молодь». Публікації, 

щоправда, часто стосуються не конкретних проблем українськомовної молоді 

Словаччини, а мають глобальніший характер. Таким, до прикладу, є матеріал 

Олени Літвішко «Молодь в дії» тепер і у Словаччині», в якому йдеться про 

тренінг «Ініціатива молодих емігрантів», що проводився за підтримки Союзу 

русинсько-української молоді «Пласт» в Златій Інді, неподалік Кошиць, та 

зібрав представників різних молодіжних організацій із Молдови, Грузії, 

Сербії, Словаччини, України (Нове життя. – 2012. – 12 жовт.).  

В останні роки українськомовна періодика Словаччини переживає 

нелегкі часи. Задеклароване урядом Словацької республіки фінансування 
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українськомовної преси як офіційних друкованих органів  національних 

меншин вкрай недостатнє  й нерегулярне. З цього приводу в редакторській 

рубриці під назвою «Фінансування культури національних меншин – Quo 

Vadis»  українська газета відзначала, що «для багатьох читачів «Нового 

життя»…, для широкої громадськості, ймовірно, буде великим здивуванням 

інформація, що з субсидій, призначених для підтримки акцій і видавання 

преси нашої національної меншини, досі не надійшов ні один цент… 

Наперекір цьому СРУСР до 26 вересня провів шість великих культурних 

акцій, один літній табір для дітей, видав три чверті номерів газети «Нове 

життя» та дитячого часопису «Веселка» на загальну суму 61 350 євро – 

майже все на борг… Вже другий рік підряд ситуація повторюється… Але, 

якщо держава заявляє, що вона зацікавлена у розвитку культури меншин і 

має щирі наміри, то в такому разі вона повинна прийняти системні кроки                

в державних установах, які несуть відповідальність за фінансування 

національної культури» (Нове життя. – 2012. – 28 верес.). 

Таким чином, суспільно-політичні процеси, що відбувалися на 

території нинішньої Словаччини в другій половині ХХ ст., а особливо на поч. 

ХХІ ст. приховано, поступово, але цілеспрямовано шкодили розвитку 

українськомовних медіа. Були як зовнішні так і внутрішні причини цього, 

серед цілої низки назвемо лише декілька: 1) як не парадоксально, але початок 

перебудови та гласності в СРСР, послабивши вплив  Радянського Союзу на 

країни соціалістичного табору, породив у Словаччині державотворчі 

прагнення, що завершилися оксамитовою революцією, а також  спричинився 

до реанімації ідеї русинства, яка  розколола українську громаду в цій країні 

на дві групи; 2) в умовах Чехословацької держави українці сприймалися 

словацьким політикумом такими ж  національно пригнобленими, як і 

словаки, а тому Братислава перед Прагою обстоювала права усього 

населення республіки. Однак, набувши статусу титульної нації  внаслідок               

ІІ етапу Оксамитової революції (1993),  словаки починають вбачати в 

етнічному чиннику загрозу національному суверенітету й змінюють 
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національно-мовну, а згодом інформаційну політику (яскраве свідчення – 

загострення політичних стосунків із цього приводу з сусідньою Угорщиною); 

3) активні асиміляційні процеси серед українськомовного населення: 

звуження сфер ужитку української мови, закриття рідномовних шкіл, різке 

зменшення людей, що назвали себе українцями під час переписів, та, 

навпаки, – зростання кількості словаків греко-католицького та 

православного(!) обряду; 4) нав’язування етнічним групам думки про 

престижність отримання повної середньої освіти не рідною, а словацькою 

мовою (для розширення можливостей під час вступу  до вишів та обрання 

майбутньої професії); 5) створення інформаційного міфу про те, що претензії 

щодо забезпечення прав національних меншин становлять загрозу 

національній безпеці Словач-чини;  6) інформаційна підтримка суспільного 

стереотипу про те, що майже всі громадяни України – потенційні злочинці 

або причетні до кримінальних українсько-російських угруповань рекетирів, 

які справді діяли на території Словаччини  в 90-х рр. ХХ ст. тощо. Ці та низка 

інших обставин створюють такі суспільні умови, коли  називати себе 

українцем стає невигідно. 

Не створюють позитивного іміджу ані тамтешнім українцям, ані 

державі Україна також повідомлення, що з’являються в словацькому 

інформаційному просторі, зокрема на сторінках таблоїдів.  А саме звідти 

здебільшого, як свідчать дослідження [6], громадяни цієї країни та Європи 

загалом черпають інформацію. Практично від часу здобуття Незалежності  

Україна в словацьких новинах «з’являлася вкрай рідко – лише в разі 

екстраординарних подій: вибух житлового будинку, жертви на шахті, бійка у 

парламенті, суд над українською мафією в Словаччині, п’яний український 

водій, заарештований у Празі» [6]. Зрозуміло, що в таких умовах словацькі 

українці не пориваються підкреслювати  свою етнічну належність. Дивує й 

позиція  вітчизняної дипломатичної місії в Словаччині, яка навіть  в умовах 

відвертої російської інформаційної війни проти України спромоглася  

розмістити у жовтні 2014 року на офіційному сайті лише одну новину 
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словацькою мовою, а  посол – дати одне інтерв’ю для  словацьких 

друкованих ЗМІ за цілий рік [див. 6]. 

Як висновок зазначимо, що в останні 20 років український спектр в 

інформаційному просторі Словаччини значно звузився. І це рівною мірою 

стосується і  газетно-журнальних видань, і радіо- й телевізійних програм.               

З друкованих українськомовних періодичних видань в інформаційному 

просторі нинішньої Словаччини залишилися газета-двотижневик «Нове 

життя», літературно-мистецький та публіцистичний журнал «Дукля» й  

журнал-двотижневик для русинсько-українських дітей «Веселка». Перестав 

виходити  українськомовний громадсько-політичний і літературно-художній 

часопис «Дружно вперед» (1951–1995).  

Українське журналістикознавство недостатньо переймається 

проблемами розвитку та специфікою функціонування українськомовної 

періодики сусідньої країни. Водночас приємно, що недавно з’явилася 

дисертаційна робота О. Кушнір, присвячена організаційним, проблемно-

тематичним і жанровим аспектам журналу «Дукля», який продовжує 

існувати як літературно-художнє видання для українців Словаччини.  

Сучасні реалії в Словацькій Республіці, що дедалі більше ускладнюють 

можливість забезпечення прав  української національної меншини, зокрема й 

право отримувати інформацію та здобувати освіту рідною мовою, 

потребують цілого комплексу заходів і з боку уряду Словаччини, і з боку 

Української держави. 

 

4.2. Українськомовна періодика в Угорщині як фактор  

       національного відродження українства  

 

Інформаційний  простір усієї Європи на межі ХХ – ХХІ століть разюче 

змінився. Після розвалу тоталітарних режимів в СРСР та країнах так званого 

соціалістичного табору розпочався активний процес трансформації 

політичної, економічної й гуманітарної сфер. Інформаційні ніші 
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новостворених держав швидко оновлювалися кількісно й якісно. Однак події 

останніх років демонструють, що замість Радянського Союзу агресивну 

інформаційну політику перейняла сучасна Росія. Прикладом такої 

інформаційно-загарбницької поведінки є так зване «примушення до миру 

Грузії», створення й реанімація міфів про «злочинців кавказької 

національності», «бандерівців», «хитруватих та злодійкуватих українців, що 

не платять за спожитий газ»,  «русский мір», а також проект «Новороссия» 

тощо. Одночасно, як підтверджує аналіз досліджень більш ніш десятирічної 

давнини, українські високопосадовці не лише не виробляли чіткої 

інформаційної стратегії щодо створення позитивного іміджу держави, але й 

кволо реагували на нові геополітичні виклики [див. дет.: 115, с. 9].  

Після активних європейських трансформацій наприкінці ХХ століття в 

зовнішній політиці Угорщини також сталися зміни, зокрема й щодо близьких 

сусідів. Важіль стримування (СРСР) припинив існування, а тому 

загострилися й проблеми територіального характеру, національних меншин 

тощо. Усе це відбувається не без допомоги російських ЗМІ, які всіляко 

дискредитують імідж України в Європі та світі.  

Сьогодні раптово випливли на поверхню (найперше через медіа) 

болючі проблеми, які з ідеологічних міркувань або зовсім замовчувалися, або 

ж до них  зверталися спорадично, бо вважали периферійними, другорядними, 

небажаними. Тривалий час так ставилися до життя українців за кордоном. 

Воно висвітлювалося тенденційно, залежно від зовнішньополітичних 

стосунків СРСР із країною, де проживала українська діаспора. Про 

американських та західноєвропейських українців у тогочасній періодиці 

позитивного нічого не друкувалося, серйозних наукових досліджень не було, 

медіа подавали інформацію про їхнє життя в дусі антибуржуазної 

пропаганди. Про українців, що опинилися на території інших (тоді 

соціалістичних) держав у результаті нових кордонів Радянського Союзу після 

Великої Вітчизняної війни, інформація подавалася дещо під іншим кутом. 

Проте багато що було перекручено, міфологізовано відповідно до тогочасної 
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комуністичної ідеології. Не слід забувати й деякий позитивний вплив 

«залізної руки» керівництва СРСР, що сприяв реанімації українства після 

Другої світової війни в тодішніх Чехословаччині, Польщі, Румунії  (з кінця 

40-х рр. ХХ ст. було відкрито українські класи, школи, відділення у вишах, 

з’явилися аматорські, згодом професійні художньо-мистецькі колективи, 

створено або відновлено українськомовну пресу, радіо). Воднораз, керівники 

СРСР добре знали й  ігнорували, а інколи й підтримували дискримінаційні 

акції проти українців у сусідніх країнах, як-от: горезвісна репатріація                      

у Словаччині (1945–1946 рр.); акція «Вісла» у Польщі (1947); репресії 

національних меншин у Румунії за часів Н. Чаушеску. «Про існування  за 

рубежем гілки українського народу, колишніх наших земляків та їхніх 

нащадків, читачі в Україні дізнавалися вряди-годи переважно з подорожніх 

нотаток після зарубіжних відряджень і туристичних мандрівок. Навіть 

діяльність Товариства культурних зв’язків з українцями за кордоном 

(Товариство «Україна»), створеного у 1960 р. з ініціативи представників 

громадськості, зокрема творчої інтелігенції республіки, висвітлювалася 

засобами масової інформації надто обмежено й кволо» [143, с. 3]. 

  Після здобуття Україною Незалежності зацікавленість закордонними 

українцями та їхніми медіа дещо зросла, з’явилися навіть спроби наукового 

осмислення проблем українства поза межами нашої держави. Проте 

економічний безлад, недостатній досвід самостійного керівництва країною 

без «старшого брата», а згодом і зумовлені цим проблеми призвели до 

парадоксальної ситуації, коли закордонні українці матеріально й морально 

опікувалися державою більше, ніж власні чиновники-функціонери.  

 З погляду сучасного міжнародного права захист національних меншин 

є частиною міжнародного захисту прав людини і, відповідно, галуззю 

міжнародного співробітництва. На це прямо вказує ст. 1 «Рамкової конвенції 

про захист національних меншин», прийнятої Комітетом Міністрів Ради 

Європи  10 листопада 1994 року [280, с. 38]. Однак у чиновницьких колах 

України за всі роки Незалежності так і не виробилося чіткого розуміння, що 
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навіть невелика українська діаспора може стати вагомим інформаційно-

комунікаційним фактором у формуванні позитивного іміджу нашої держави 

за кордоном. Яскравим свічення цього є українська громада в Угорщині,  яка  

через медіа робить титанічні зусилля для того, щоб привернути увагу 

історичної батьківщини, а також створити позитивний імідж України в країні 

проживання. 

 Угорщина належить до тих країн, у яких українськомовне населення 

опинилося здебільшого внаслідок історико-політичних процесів розподілу 

територій після Другої світової війни. Основним заняттям українців 

Угорщини є сільське господарство. У містах вони переважно є 

представниками інтелігенції, зокрема університетської. Однак історія 

українців Угорщини загалом  налічує кілька століть. «Ще на початку ХІХ ст. 

в Угорщині були українські села, а кількість українських і змішаних сіл, де 

була значна частка українців, становила понад 50 із чисельністю 30 тис. 

українців» [214, с. 3298]. 

Водночас зауважимо, що саме в Угорщині на період утворення нових 

кордонів українська громада не мала своїх засобів масової інформації та 

виявилася найменш об’єднаною національно-культурними товариствами.  

Причин цього було декілька. По-перше, тривалий час слов’янське населення 

цього регіону, перебуваючи у складі Австро-Угорщини, а потім Угорщини, 

зазнавало денаціоналізації. По-друге, пропаганда принципів 

інтернаціоналізму та об’єднання усіх націй колишнього СРСР в єдиний 

«радянський народ» не оминув  і угорське суспільство, а через те не було 

потреби ідентифікувати за національною ознакою вихідців із Радянського 

Союзу. По-третє, угорське соціалістичне суспільство ще більше, ніж колишні 

уряди Чехословацької Соціалістичної Республіки, Румунської Соціалістичної 

Республіки та Польської Народної Республіки, не було зацікавлене в 

підтримці розвитку українських національно-культурних товариств.  

За кілька десятиліть, після приєднання до Угорщини території з 

українськомовним населенням, абсолютно позбавленим доступу до 
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інформації рідною мовою, відбувався стрімкий процес поугорщення. Про це 

свідчать такі факти: до проголошення Україною Незалежності в Угорщині 

українською мовою не велося навчання у жодному виші чи школі, та й 

загалом не було ніяких проявів «свідомого громадського чи культурного 

життя» [143, с. 189]. І вже станом на 1960 рік в Угорщині проживало не 

більше 3 тис. українців [214, с. 3298]. Відсутність рідномовних медіа, книг, 

підручників, ведення богослужінь угорською мовою, ізоляція від етнічної 

батьківщини та поширений серед угорських українців білінгвізм лише 

сприяли їх швидкій денаціоналізації в іншомовному середовищі. 

У цьому  зв’язку зауважимо, що інформаційна політика тогочасного 

СРСР   у національному питанні, хоч і була достатньо тенденційною щодо 

національних громад, проте угорськомовне населення на Закарпатті 

фактично весь час мало свої національні школи. Крім того,  у 1962 році на 

філологічному факультеті Ужгородського університету відкрито 

спеціальність «угорська мова і література», а в 1988 р. на базі кафедри 

угорської філології створено науковий  Центр гунґарології. Уже в часи 

Незалежної України в Ужгородському національному університеті з 2009 

року починає функціонувати гуманітарно-природничий факультет з 

угорською мовою навчання фахових дисциплін. За рік до того була зроблена 

спроба набрати окрему групу угорськомовних студентів на спеціальність 

«журналістика», але виявилася вона марною. 

 В Угорщині у кінці 80-х –  на початку 90-х років минулого століття, за 

неофіційними даними, налічувалося майже три тисячі осіб українського 

етносу. Це здебільшого автохтони в північно-східній  частині країни, вздовж 

середньої течії Тиси, а також жителі міст, в основному Будапешта. 

Упорядники довідника «Зарубіжні українці» зауважують, що «чимала 

кількість українців-русинів протягом століть асимілювалися. Ще раніше 

такої долі зазнало давнє слов’янське населення» [143, с. 189]. 

 На початку 90-х років минулого століття український комунікаційний 

сегмент в Угорщині мав лише етнографічне забарвлення й залишився тільки 
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в церковних обрядах, особливо під час храмових свят. З найбільш масових –  

день успіння Богородиці, коли  в Марія-Повчанському монастирі збиралися 

українці-русини Угорщини та сусідньої тодішньої  Чехословаччини.  

У другій половині 90-х років у середовищі українськомовного 

населення Угорщини почався активний процес національно-культурного 

піднесення. На цей час українська громада значно збільшилася завдяки новій 

хвилі еміграції в період горбачовської перебудови та перших економічно 

важких років незалежності України. Щоправда, у цей час в Угорщині 

відбувається розшарування українськомовного населення на українців та 

«русинів», що активно підтримувалося деякими науковцями Угорщини. Як 

наслідок у педінституті міста Ніредьгази організовано кафедру української та 

русинської мов.  

Згідно з останнім переписом населення Угорщини (жовтень – листопад 

2011 року), на території Угорщини визнає себе українцями 5633 особи, 

русинами – 3323, що разом складає 8956 осіб проти 6168 – відповідно до 

перепису населення 2001 р. та 674 – за результатами перепису 1990 року. 

Унаслідок цього українсько-русинська етнічна група за чисельністю посіла 

шосте місце серед 13-ти історичних національних меншин Угорщини (після 

ромів, німців, словаків, румунів та хорватів) [330]. За 2011 – 2013 роки 

кількість українців, що отримали громадянство Угорщини за спрощеною 

системою, склала 8 783 особи [206] .  

Сьогодні Угорщина у сфері забезпечення прав національних меншин 

керується такими міжнародними актами:  

– Загальною декларацією прав людини від 10 грудня 1948 року;  

– Міжнародним пактом про громадянські права та політичні свободи 

від 16 грудня 1966 року; 

– Міжнародним пактом про економічні, соціальні й культурні права від 

16 грудня 1966 року; 

– Декларацією про права людини стосовно осіб, котрі не є громадянами 

держави, в якій вони проживають, від 13 грудня 1985 року;  
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– Каїрською декларацією про права людини в ісламі від 5 серпня              

1990 року;  

– Декларацією про права осіб, що належать до національних або 

етнічних, релігійних і мовних меншин, від 18 грудня 1992 року;  

– Загальною декларацією про геном людини і права людини                              

від 11 листопада 1997 року тощо.  

Важливим досягненням демократичної Угорщини в галузі національної 

політики є прийняття  Закону № LXXVІІ 1993 року про права національних і 

етнічних меншин. Зокрема, цей законодавчий акт гарантує, що «держава 

забезпечує видання підручників мовою національних меншин», підтримує 

видання книг, публікацію періодичних видань, інформацію про події та 

оголошення, що представляють суспільний інтерес, рідними мовами 

національних меншин (стаття 50); крім того, у Національних Зборах 

депутати, що належать до меншин, можуть також використовувати свою 

рідну мову (стаття 52) [див.: 365]. 

Чи не найбільшим здобутком угорських українців у минулому столітті  

можна вважати створення «Товариства української культури в Угорщині». 

Крім ентузіазму самих українців, до яких долучилися на той час уже й 

емігранти нової хвилі, значну допомогу та кошти почав надавати Угорський 

Фонд підтримки національних і етнічних меншин. Позитивно на ці процеси 

вплинула й політика українських дипломатів в Угорщині. 

У січні 1996 року «Товариство української культури» починає видавати 

свою газету «Громада». Першим головним редактором часопису став Василь 

Плоскіна. За його словами, поява «Громади» засвідчила, що угорські українці 

залучили до Товариства нові творчі сили, які піднесли рівень інформованості 

громадян. Для поширення інформації про Україну важливим є той факт, що 

видання вже на самому початку планувалося двомовним. Українській частині 

відповідав угорський дубляж. Щоправда, задум і втілення самої ідеї в життя 

мали великі відмінності. Найперше – бракувало постійних фаxівців, 

редакційного приміщення і різноманітних технічних засобів, без яких випуск 



 

 

324  

 

часопису ускладнювався. Постійний кістяк газети складався з двох-трьох 

авторів і одного перекладача; ці люди насправді виконували подвійні, якщо 

не потрійні обов’язки, пов’язані з внутрішньоредакційними процесами. До 

того ж редакція не мала свого телефону, комп’ютера, диктофонів... І все ж  

перші номери виявили неабиякий творчий потенціал газетярів. Під рубрикою 

«У фокусі подій» можна було побачити чимало репортерських повідомлень 

про громадське життя меншини, візити українських високопосадовців, 

економічні зв’язки між Києвом та Будапештом, а також цікаві інтерв’ю. 

Рубрика «Будапештські зустрічі» містила розмови з відомими діячами 

української культури: ректором Київського державного інституту 

театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого Ростиславом Пилипчуком, 

акторкою Лідією Яренчук, співаком Михайлом Кривнем, чемпіонкою світу            

з ритмічної гімнастики Катериною Серебрянською. У цій же серії 

представлено низку бліц-інтерв’ю з українськими спортсменами 

Олександром Багачем, Вікторією Павлиш, Анжелою Балахановою, Андрієм 

Медвєдєвим та іншими. У розділі «Долі людські» розповідалося про життя 

тих особистостей, які багато зробили, аби українська меншина могла 

зіп’ястися на ноги («Портрет Шари Каріг», «Золоте правило доктора 

Медьєрі», «Добром зігріте серце» (про Юрія Михайлика). Про  

професіоналізм «громадівців» свідчать також бесіди з письменником Іваном 

Драчем, дружиною В’ячеслава Чорновола Атеною Пашко.  

У цей період відбувається інтенсивне насичення газети матеріалами 

подієвого плану: річ у тім, що ТУКУ активно шукає контактів з іншими 

етнічними громадами Угорщини, залучає до Товариства нових членів, 

розпочинає видавничу діяльність, контактує з представниками України, 

шукає нові форми постійного діалогу з угорськими керівниками. Цьому 

сприяв дизайн сторінок, виконаний у конструктивному стилі, без обтяжливих 

рамкових потовщень і зайвої строкатості. Малі форми газети набувають 

вигляду просторової перспективи і певної елегантності. Воднораз часопис не 

цурався висвітлення українських культурних традицій (рубрика «Культурна 
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спадщина»), друкування фольклорних текстів. На сторінках видання 

з’являються вірші, прозові твори угорських українців, цікаві літературні 

дослідження позаштатних авторів. До кінця 1999 року в редакції часопису в 

основному сформувалося те сильне творче ядро, яке визначило подальший 

розвиток «Громади» –  українськомовного видання Угорщини. 

Нинішня «Громада» – це інформативно насичений двомісячний журнал 

на 40 сторінках, який друкує матеріали паралельно українською та 

угорською мовами. На його шпальтах висвітлюються різноманітні проблеми 

українства: від історико-культурних до сучасних соціальних, політичних та 

економічних. Найбільшу увагу часопис безумовно приділяє культурницькій 

проблематиці. Це сприяє формуванню позитивного іміджу України в 

Угорщині та поза її межами. Структура журналу включає традиційні 

рубрики: «Суспільство», «Хроніка Товариства», «Поштова скринька», 

«Культура», «Берегиня», «Мистецтво», «У колі сім’ї», «Дитячий куточок», 

«Молоді пагінці». 

У 2001 році зусиллями української громади було створено власний 

інтернет-портал (www.ukrajinci.hu), на якому можна знайти актуальну 

інформацію про життя та діяльність українських громадських організацій в 

Угорщині. Матеріали подаються українською та угорською мовами з 

численними ілюстраціями. На порталі розміщено також номери часопису 

«Громада» у повному обсязі,  відеорепортажі про основні культурні події. 

Інформація суспільного характеру, що стосується українського 

громадського життя, здебільшого,  має позитивний характер і підносить 

імідж Української держави. Так, у третьому числі «Громади» за 2001 рік 

читаємо матеріал про те, що міністр закордонних справ України Анатолій 

Зленко відвідав центр Української культури й освіти у Будапешті, що 

новопризначений Прем’єр-міністр України Анатолій Кінах хоче 

продовжувати економічні реформи та втілювати євроінтеграційні прагнення 

України, що він не є новачком у політичному житті країни, що Україну 

відвідав папа Римський Іоан Павло ІІ, у жилах якого тече й українська кров, 
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що Україна стала лідером СНД за темпами промислового зростання у 

підсумках за січень-квітень 2001 року.  

 Вельми показовим у цьому контексті є інформаційний матеріал 

напівскандального характеру – «Український цемент виявився якісним». 

«Громада» повідомляє про те, що депутат парламенту від області Гевеш 

Ласло Горват заявив: «Цемент, котрий постачається в Угорщину головним 

чином із українського міста Краматорська, не придатний для використання». 

А через це значно впав попит угорських фірм на закупівлю українського 

цементу, наші підприємства зазнали збитків. За матеріалами угорської преси 

та відповідно до здійснених перевірок українськомовний часопис  «Громада» 

заспокоює читачів, що «вантаж із цементом відповідав усім приписам 

інструкцій. А щодо критерію затвердіння, то навіть і перевершив очікувані 

припустимі межі» (2001. –  № 3). 

Знаходимо в «Громаді» також матеріали про фінансування робіт із 

ліквідації наслідків березневої повені 2001 року на Закарпатті. Така 

інформація дуже важлива для угорських українців, бо саме з цього регіону 

значна частина населення емігрувала до Угорщини, залишивши на  малій 

батьківщині родичів, близьких та знайомих. Докладна інформація про 

допомогу закарпатцям через капіталовкладення, яка була взята із 

повідомлень Укрінформу, містить чіткі цифри та розрахунки: «Із загальної 

суми 7 млн. 250 тис. гривень (близько 1 млн. 318 тис. дол. США) буде 

спрямовано Закарпатській облдержадміністрації для компенсації населенню 

області вартості зруйнованого та пошкодженого повінню житла... особливо 

важливе значення для запобігання частим повеням у цьому регіоні матимуть 

водозахисні споруди на річці Тиса. На зведення їх у Виноградівському та 

Берегівському районах Держводгосп отримає 4,7 млн гривень (понад 800 тис. 

дол.)». 

Дещо незвичним і навіть резонансним для виваженої «Громади»         

постає вірш «Пам’яті українського журналіста Г. Гонгадзе» (рубрика 
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«Суспільство»), який має безумовно антитерористичне й консолідаційне 

спрямування: 

   В Чечні чи на Близькому Сході 

   І в Україні ж... Так  повсюди 

   Безвинно гинуть чесні люди... 

   Стріляють там, стріляють тут. 

   Все більш жорстокого і злого! 

   Хто чинить той бандитський суд –  

   Чи це лише пролог до нього ? 

   І хто замовники бандитів –  

   Коли їх будемо судити? 

Рубрика «Хроніка товариства»  є своєрідним літописом життя 

українців в Угорщині. Часопис «Громада» намагається не пропустити 

найменших подій, до яких причетні українці, що проживають у цій країні: 

«День української культури», «Шевченківський вечір у Сеґеді»,  «Нові 

українські видання в Угорщині», «Купальська ніч на Дунаї», «Табір 

української мови в місті Занка»,  «Українські переливи у Свиднику» тощо.   

Військові події, які сьогодні відбуваються на сході України, в 

угорських медіа часто подаються з російських джерел і тому не дивно, що 

частина угорців не може мати об’єктивної інформації про стан справ. Через 

це «Громада» взяла на себе завдання всілякими способами доносити до 

громадян Угорщини правдиву інформацію про події в Криму та на Донбасі. 

Свідченням цього є й організація мирних пікетів в угорських містах проти 

російської агресії в Україні, й  колосальна роз’яснювальна робота членів 

Товариства української культури Угорщини та працівників редакції 

«Громади» щодо ситуації на сході нашої держави. Такими є матеріали 

«Мистецтво толерантності» (про доброчинний концерт гурту «Марініта» з 

Харкова в будапештському Центрі української культури і документації, 

спрямований на підтримку України проти російської агресії (2014. –  № 21 

(126); «Свято 200-річчя Т.Г. Шевченка» (про урочистості в м. Мішкольці за 
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участі великої кількості угорців, зокрема й заступника мера міста Ґабора 

Кіша, депутата від угорського парламенту Ласла Шебештьєна, голови 

Товариства українців Угорщини Ярослави Хортяні та інших. (2014. –  № 21 

(126). 

У цьому ж числі журналу показовою є публікація «Мистецька 

шевченкіана в Будапешті» Василя Плоскіни, в якій йдеться про те, що 14 

червня в Мармуровій залі Угорського Радіо українські громадсько-культурні 

осередки (ДОСУУ, ТУКУ, самоврядування українців Ференвароша, Центр 

української культури й документації) у рамках святкування 200-ліття від дня 

народження Тараса Шевченка організували виставку українських художників 

Угорщини та провели концерт-презентацію аудіоальбому «Пам’яті Тараса 

Шевченка».  

Однак з погляду сьогоднішньої ситуації в Україні чи   не 

найважливішим у матеріалі є те, що одна з очільників українського 

товариства в Угорщині Ярослава Хортяні, виступаючи на вечорі, «не могла 

приховати свого суму, повідомивши, що напередодні в небі над Луганськом 

проросійські сепаратисти збили транспортний літак «Іл-76» з 49 військовими 

української армії, включно з 9-ма членами екіпажу літака... На пропозицію 

пані Ярослави присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. За 

словами Я. Хортяні, в Україні триває війна, розв’язана північним сусідом, 

який намагається за всякі ціну зупинити український народ в його 

багатовікових устремліннях здобути свободу і незалежність. Якщо Європа і 

далі мовчки спостерігатиме за тим, як країна-агресор дестабілізує ситуацію 

на Сході України та краде чужі території, за кілька літ така доля може 

спостигти і Захід...» (2014. –  № 21 (126). 

Важливо, що сьогодні  угорський уряд не тільки підтримує закордонних 

угорців, більшість із яких проживає на Закарпатті, але й допомагає 

національно-культурним товариствам у своїй державі. Тому для видання 

«Громади» виділяються кошти Угорського Фонду підтримки національних та 

етнічних меншин. Завдяки журналу «Громада» життя української спільноти в 
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Угорщині помітно активізувалося  і стало інформаційно та культурно більш 

насиченим. Часопис активно формує позитивний імідж України як держави, 

що намагається побудувати суспільне співжиття на демократичних засадах.  

Долучення нових членів до  роботи  в українській громадській організації в 

Угорщині – свідчення усвідомлення ними як української ідентичності, так і 

бажання покращити образ України в угорському інформаційному просторі та 

серед угорської спільноти загалом, а отже, й  сприяти поліпшенню 

міждержавних стосунків двох країн.  

Цікавим доповненням українськомовного сегмента в інформаційному 

просторі Угорщини є щорічник «Календар українців Угорщини» [160; 161],  

для якого не характерна оперативність у подачі інформації, але він уміщує 

матеріали художньо-публіцистичного, культурологічного, етнографічного, 

лінгвістичного характеру.  

Скрупульозний підбір редакцією проблемно-тематичних шарів та 

аналітичний підхід авторів є очевидною перевагою щорічника. У публікаціях 

можна віднайти відповіді на складні питання, що стосуються історії України 

та Угорщини, а також проблеми сьогодення: «Репресований делегат З’їзду 

Народних Комітетів» [120, с. 32–33], «Четвертий Міжнародний конгрес 

україністів» [103, с. 72–73], «Україна – Угорщина: співпраця на рівні 

міністерств і регіонів» [266, с. 76 – 77], «Україна, Угорщина, Європа» [357, с. 

77–78], «Український музей в Стемфорді» [344, с. 46], «Колективізація на 

Закарпатті, або як комуністи знищували господаря» [196,  с. 102 – 104], 

«Слово правди про становище української національної меншини в 

Словаччині» [23, с. 26 – 28], «Наукова конференція «Іван Мазепа та його 

епоха» в Будапешті» [276, с. 105 – 107] тощо. 

Володіючи державною мовою, угорські українці стежать за новинами 

про Україну в інформаційному просторі  Угорщини, нівелюють спроби 

очорнити імідж їхньої етнічної Батьківщини. Так, коли в будапештській 

газеті «Népszabadság» («Нийпсободшаґ» – «Вільні люди») 27 березня 1998 

року з’явилася публікація  Пала Фегера «A «pogány» ruszinok» («Поганські 
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русини»),  в якій автор закликає до відродження «русинської» національності 

через греко-католицьку церкву Закарпаття,  на неї окликається вчений-

славіст, виходець із Закарпаття, Сергій Панько. Дослідник веде наукову 

дискусію й твердить, що «з подивом довідався, що на Закарпатті мешкають 

не українці, а якась «нещасна русинська спільнота». При цьому в газеті 

чорним по білому написано, буцімто «безбожницькі русини» до 

сьогоднішнього дня не здатні до самовизначення. Із змістом  цієї статі 

суголосний і заголовок: і те, й друге живиться глибоко закоріненим у 

свідомості угорської читацької публіки «непорозуміння»…. Так зване 

непорозуміння свідомо культивується саме в найбільш освіченій та обізнаній 

з питанням частині політизуючих та навколо літературних кіл. Неупереджені 

історики та філологи відразу зауважать, що вживання слів русини, українці 

на означення якихось двох різних і малопов’язаних понять – це нонсенс. 

Нонсенс такого ж порядку, як і… сумнозвісний угорський вислів – 

«угророси»… Треба, нарешті, на повний голос заявити широкій угорській 

публіці: назва й самоназва русини здавна вживається й стосується не самих 

лише «угроросів», але й усіх східних слов’ян, переважно греко-католиків 

колишньої Австро-Угорщини і «руського» населення греко-католицького 

обряду в Галичині особливо. Ніколи, отже, не було якихось окремих, 

спеціальних русинів в Угорщині, бо одночасно були також мільйони русинів 

на північний схід від Карпат аж до ріки Збруч – колишнього кордону між 

Росією й Австро–Угорщиною» [137, с. 84 – 87].  

Таким чином, активна інформаційно-видавнича діяльність  ТУКУ і 

членів редколегії обох українськомовних видань в Угорщині, щомісячні 

українські радіо- й телепрограми свідчать про усвідомлення ними 

національної ідентичності й популяризації українства в Угорщині. Особливу 

увагу приділяється видавництву української літератури. Для тих, хто 

недостатньо добре володіє рідною мовою (зокрема це стосується дітей), а 

також для угорців, які прагнуть вивчити українську мову, Товариством 

українців було видано перший в Угорщині підручник української мови 



 

 

331  

 

(1995). На відзнаку 125-річчя з дня народження поетеси Лесі Українки 

Товариство видало двомовну поетичну збірку «Сім струн» (1996) , згодом – 

двомовну збірку поезій Тараса Шевченка «Посланіє» (1999), наукову працю 

Каміла Найпауера «Слово о полку Ігоревім» (2000), альбом «10 років 

Товариству української культури в Угорщині» (2001). 

З часу ратифікації Україною та Угорщиною Угоди щодо прав 

національних меншин (1994 р.) значно змінився статус угорських українців,          

а  стосунки між державами покращилися. Станом на початок 2010 року                

між Україною та Угорщиною укладено майже 80 двосторонніх документів, 

які регламентують співробітництво в політичній, економічній, культурній, 

науково-технічній та інших сферах. Підготовлено до підписання Договір              

про соціальне забезпечення, Угоду про співробітництво між Верховною 

Радою України та Державними Зборами Угорщини, робочий план про 

співробітництво між Міністерством освіти і науки України та  Міністерством 

освіти і культури Угорщини,  Угоди про міжнародні комбіновані перевезення 

[див.дет.: 121; 280]. 

Позитивним у сфері забезпечення  прав національних меншин в 

Угорщині, зокрема й інформаційних, є створення Програми з дослідження 

проблем національних меншин (1998), а згодом реорганізації її в Інститут 

досліджень національно-етнічних меншин  при Угорській Академії наук 

(2001). Однак чи не найголовнішим для Української держави мало б стати 

сьогодні усвідомлення важливості підтримки угорських українців, що 

намагаються через свої медіа подати якнайбільше об’єктивної інформації     

про українську й угорську історію та культуру, про сучасні події в державі,                     

а отже – виробити позитивний імідж нашої країни за кордоном.  

 

4.3. Роль та місце українськомовної періодики  в  житті  

української  спільноти Румунії  

Специфіка становища етнічних громад у Румунії, їх комунікації з 

титульною нацією та між собою безпосередньо пов’язана з історичними 
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умовами, які складалися у цій країні в різні періоди.  Історія обставин, через 

які українці опинилися в Румунії, – складна, і в кожному регіоні їх 

компактного проживання має свої особливості. Здебільшого українці в цій 

державі, так само, як у Словаччині, Польщі та частково в Угорщині, 

знаходяться на своїй етнічній території, в основному у прикордонних 

регіонах з Україною. 

Складність розвою рідномовних медіа та  культури загалом українців 

Румунії пов’язана з тим, що багато років поспіль у цій країні проводилася 

асиміляційна, денаціоналізаторська політика щодо іноетнічних громад. Усі 

обставини суспільно-політичного життя української громади Румунії, на 

думку дослідників, підтверджують, що «без власних друкованих часописів 

українська національна меншина в Румунії, не змогла б зберегти єдність у 

боротьбі за свою національну ідентичність: мову, духовність, культуру»             

[87, с. 82]. Водночас науковці вказують на «системне порушення прав 

національних меншин, характерне для румунської держави  впродовж всього 

періоду ХХ – початку ХХІ століття, незалежно від статусу, моделі, 

політичної орієнтації  «кольору» відповідних владних структур» [281, с. 7] – 

військової адміністрації часів Першої світової війни, міжвоєнного 

королівства Великої Румунії, фашистської диктатури періоду Другої світової 

війни, народно-демократичної або соціалістичної влади 40–60-х рр. минулого 

століття, тоталітарного режиму Ніколає Чаушеску (1965–1989 рр.) або 

суспільно-політичного перехідного періоду румунського суспільства від 

соціалістичного до демократичного устрою (1990–2006 рр.) [див. дет.: 281,           

с. 7–8]. 

 Українці – одна з тих етнічних груп Румунії, що століттями проживає 

на цих територіях і майже стільки ж часу цілеспрямовано піддається тут   

асиміляційним процесам. Тривалий час точних відомостей про кількість 

українського населення в Румунії не було. За результатами офіційного 

перепису в Румунії  від 7 січня 1992 року, етнічний склад населення був 

такий: 20 324 892 осіб – румуни (89,3%), 1 619 368 – угорці (7,1%), 409 731 – 
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роми (1,8%), 111 301 – німці (0,5%) та 66 483 особи – українці (0,3%). Крім 

того, в країні нараховується ще 23 етнічні спільноти, частка яких разом не 

перевищує 1% (224 175 осіб) [327, с. 412]. Згідно з відомостями перепису 

2002 року, українська спільнота зменшилась і налічує 61,4 тис. Це все ще 

складає 0,3% всього населення Румунії, а українська громада посідає 

четверте місце серед етнічних спільнот [281, с. 142; 329 ]. 

Для глибшого розуміння специфіки функціонування в Румунії 

сучасних українськомовних ЗМІ, особливостей тематики і проблематики на 

їхніх шпальтах звернемося до короткого ретроспективного історичного 

аналізу тих умов, у яких зароджувалася та існувала ця преса. Побіжно 

зауважимо, що Румунія – одна з тих сусідніх держав, яка до цього часу, хоч і 

не офіційно, має територіальні претензії до України, що ставало предметом 

обговорення і на високому дипломатичному рівні, і в мас-медіа  [10; 173; 

185]. Місцями компактного проживання українців у Румунії є повіти 

Марамуреш (понад 36 тис. осіб), Південна Буковина (більше 10 тис. осіб), 

Банат (близько 10 тис. осіб) та Добруджа ( понад 3,8 тис. осіб). Українці 

становлять більшість у муніципалітетах Бистра, Марамуреш, Рона де Сус, 

Тіміш, Караш-Северин [281, с. 142–143]. Однак чисельність осіб, які 

спілкуються українською мовою, на думку українських дослідників та 

дипломатів, перевищує офіційну чисельність українців, що свідчить про їхню 

політичну ідентифікацію як румун, проте етнічну – як українців. За 

неофіційними даними, кількість українців у Румунії становить, попри всі 

денаціоналізаторські заходи,  від 150 до 220 тис. осіб. Експерт Міжнародного 

інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир Брутер вважає, що 

в країні живе не менше 130–140 тисяч українців [68]. Політика румунізації 

призвела до стрімкого зменшення кількості українців. За офіційним 

переписом 21 лютого 1956 року, в Румунії проживало 68,3 тис. українців, 

найбільше в таких тодішніх областях: Сучава (райони Радівці, Кимполунґ, 

Дорогой, Ґура-Гуморулуй і Ватра Дорней) – 28 900 та Марамуреш (райони 

Вішев і Сигіт) – 25 200 (дані з української Вікіпедії). Законодавчо розвиток 
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української меншини у Румунії, а також інформаційної сфери, забезпечує 

Конституція Румунії 2003 року [374], Європейська хартія регіональних мов 

та мов меншин (підписана Румунією, але не ратифікована), Рамкова 

конвенція прав національних меншин, Закон про органи місцевого 

самоврядування (№ 271/2001), Закон про вибори до палати депутатів та 

сенату Румунії (№68/1992) зі змінами та доповненнями, Закон про освіту              

(№ 84/1995) зі змінами та доповненнями, Договір про відносини 

добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією від 02.06.1997 р. 

[122].  

Українська мова у сфері освіти, культури та засобів масової інформації 

в Румунії зазнала різних трансформацій. У міжвоєнний період українці 

відчули на собі жорстку політику асиміляції. Факт «примусової румунізації 

українського населення протягом міжвоєнного періоду визнають і самі 

румунські дослідники. Показовим у цьому плані є робота головного 

редактора «Румунського журналу з питань прав людини», засновника 

Організації «Ombudspersons for National Minorities» Г. Андреєску під назвою 

«Нації та меншини», яка вийшла у 2004 р. у Бухаресті, та в якій щодо 

розглянутого нами питання зазначено таке: «В рамках кампанії румунізації 

на початку 30-х років румунський Уряд закрив або розснував школи, газети 

та заклади культури українців. У суспільному житті українська мова була 

заборонена, а порушення відповідного закону передбачало втручання поліції. 

Українці були названі «румунами, які забули рідну мову» [цит. за:  281,            

с.30 – 31]. 

Після Другої світової війни національно-культурне становище 

румунських українців стало покращуватися: у селах і містечках компактного 

проживання українських та змішаних родин предмети в школах викладалися 

українською мовою, навчальні заклади стали осередком українського життя, 

де відзначали релігійні та національні свята, пам’ятні дати великих українців 

тощо. 
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Розширення українського інформаційно-комунікаційного сегмента в 

Румунії розпочалося 1948 р., коли  на основі схваленого Великими 

Народними Зборами Румунії нового закону про реформування народної 

освіти було введено обов’язкове початкове та неповне середнє навчання                 

(7 класів) рідною мовою. Хоча за своєю формою нова система освіти в 

Румунії багато в чому копіювала радянську модель, загалом вона дала 

позитивний результат – практично в усіх населених пунктах, де проживали 

українці, навіть у невеликих поселеннях, були засновані українські школи.              

У 1948–1960 рр. в українських селах Румунії функціонувало 116 рідномовних 

шкіл різної комплектності, 4 ліцеї (у містах Сігету, Мармацієй, Тулча, 

Сучава, Сірет), які готували вчителів для шкіл з українською мовою навчання 

[281, с. 56 – 57]. У той же час на філологічному факультеті Бухарестського 

університету засновано українське відділення (1952 р.) [388, с. 4]. 

Пожвавлення українськомовної комунікації в тогочасній Румунії  

сприяло збереженню національної ідентичності й спричинилося до 

нечуваного піднесення культурної діяльності: зародилася література, рідною 

мовою друкувалися книги, авторами яких були представники молодої 

української інтелігенції. Значну роль у відродженні національної 

ідентичності українців Румунії кінця 40-х – початку 50-х років ХХ ст. 

відігравали представники української інтелігенції старшого покоління, які 

«не забули національні корені, всупереч примусовій румунізації у 

міжвоєнний період. Не маючи можливостей проявити себе тоді, 

висококваліфіковані кадри українського походження, у тому числі й біженці 

1940 та 1944 років з території Північної Буковини, опинилися у вигідній 

ситуації, коли їхній фаховий потенціал та знання української мови стали 

потрібними суспільству. Завдяки їм, наприклад, у новостворених українських 

навчальних закладах стало можливим достатньо швидко організувати 

викладання не лише української мови та літератури, але й інших предметів 

рідною мовою, що в Румунії робилося вперше» [див. дет.: 281, с. 56 – 60]. 
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Такий розвиток українства дав змогу з травня 1949 року видавати в 

Румунії газету-двотижневик «Вільне слово», яка впродовж тривалого часу 

була єдиним періодичним виданням української громади. На її сторінках 

рідною мовою активно друкувалися злободенні матеріали про життя 

спільноти та художні твори. Часопис став платформою для розкриття 

творчих здібностей талановитих письменників Буковини, дебютантів, 

вихідців із повітів Сучава і Мароморешу [87, с. 83]. Літературна продукція 

так почала зростати, що часопис не міг усе вмістити. На 40–50-ті рр. 

припадає й найактивніша видавнича діяльність українців у Румунії. Окрім 

шкільних підручників та суспільно-політичної літератури, рідною мовою 

друкуються твори поетів Оксани Мельничук, Івана Шуляка, Гаврила 

Клемпуша, Юрія Павліша,  прозаїків Івана Федька, Стеліяна Яцентюка, 

Корнелія Регула та інших. Згодом, з вересня 1979 року, великі запити 

художньої літератури українською мовою, що надходили до «Нового віку», 

почав задовольняти «Літературний додаток» (відповідальний редактор-

координатор І. Ковач), який переріс у  літературно-художній журнал «Наш 

голос». 

Розвиток українського друкованого слова підтримало схвалення 

Конституції Румунської Народної Республіки (1952), яка ґарантувала 

громадянам, незалежно від національності і раси, повні та рівні права у всіх 

галузях господарського, політичного і культурного життя. Згідно з цією 

Конституцією, угорці як найбільша національна спільнота після румунів 

отримали право на створення Угорської автономної області. На етапі 

становлення української періодики в Румунії  Україна надавала колосальну 

допомогу румунським українцям у вигляді наукової продукції, художньої 

літератури, навчально-методичних посібників та підручників. Частина 

молоді отримала змогу здобувати освіту в Україні. Однак процес умовного 

піднесення української преси в Румунії тривав  тільки близько 20 років. 

Занепад української періодики в Румунії починається у 60-ті рр. ХХ ст., 

коли редакції й окремі журналісти зазнали переслідувань та жорсткого 
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ставлення з боку влади.  Після раптової смерті Георгія Георгіу-Дежа (1965) 

до влади в Румунії прийшов Ніколає Чаушеску, політика якого виявилася 

абсолютно згубною для національних громад у цій державі. Тогочасні 

комуністичні медіа Румунії іменували Н. Чаушеску «генієм Карпат», 

«повноводним розумом Дунаю», «творцем епохи небаченого оновлення», 

«джерелом світла», «працівником серед працівників», «героєм серед героїв» 

[351]. Досить згадати, що гімн соціалістичної Румунії починався словами: 

«Партія, Чаушеску, Румунія...».  

Нова Конституція Румунії (1965 р.) проголосила унітарну національну 

державу, тому було ліквідовано Угорську автономну область, а в травні 1966 

року Н. Чаушеску в доповіді, присвяченій 45-річчю створення румунської 

комуністичної партії, піддав гострій критиці визначення Румунії як 

багатонаціональної держави.  У політиці Н. Чаушеску про інтернаціоналізм 

уже не йшлося. Внаслідок цього впродовж 60–80-х pp. закрито всі українські 

школи та ліцеї, заборонено Українську греко-католицьку церкву. Утиски під 

час прийому до вишів та на державні посади призвели до масової зміни 

українцями національності. Вони відмовлялися від мови, змінювали 

прізвища [292].  

Влада Н. Чаушеску поступово, але цілеспрямовано посилює цензуру в 

засобах масової інформації, видавничій справі, особливо це стосувалося 

видань, які друкувалися нерумунською мовою. Одночасно, за наполяганням 

нового лідера, ставало більш жорстоким законодавство тепер уже не 

Народної, а Соціалістичної Румунії. З метою запобігання друку за кордоном 

будь-якої інформації про країну, в грудні 1971 року ухвалено Закон про 

державну таємницю, який забороняв видання за межами Румунії матеріалів, 

що зачіпають державні інтереси. Така заборона була одним із численних 

положень нового закону, який обмежував доступ до всякої інформації, бо 

поняття «державна таємниця» почало поширюватися навіть на ординарні 

питання економіки, не кажучи вже про збройні сили, правосуддя і політику 

[див. дет.: 267, с. 655]. 
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Причому тотальні перевірки стосувалися не лише друкованої 

продукції, але й усного контактування. Увесь інформаційно-комунікаційний 

процес у країні контролювала таємна поліція Секурітате. Побутує думка, що 

кожен десятий, а може, і кожен четвертий румун служив штатним або 

позаштатним інформатором. Таємна поліція поширювала чутки про те, що 

всі телефони в Румунії обладнані підслуховуючими пристроями, завдяки 

чому Секурітате має змогу одночасно  контролювати 10 мільйонів 

телефонних розмов [232 ]. 

Безсумнівним залишається той факт, що кожен громадянин тогочасної 

Румунії, незалежно від соціального статусу, за своє життя неминуче стикався 

з представником таємної поліції, який усе про нього знав. Очевидно, що сенс 

тотального проникнення Секурітате в суспільне та приватне життя полягав у 

тому, щоб у всякій сфері – у школах, університетах, друкарнях, 

видавництвах, театрах – у будь-який момент можна перевірити ступінь 

благонадійності підданих. Контингент таємної поліції був доволі потужним, 

бо співробітництво із Секурітате означало привілеї, зокрема давало змогу 

отримати добру університетську освіту. В таких умовах журналістика, 

література й мистецтво славили румунського вождя, а ті, хто насмілювався 

виступати проти генеральної лінії партії, потрапляли до тюрми чи опинялися 

під домашнім арештом. Через відсутність правозахисного руху опір режиму з 

боку громадян зводився до окремих виявів непокори: прослуховування 

передач радіостанцій «Вільна Європа» та «Голос Америки», виступів 

викладача університету м. Клуж Дойни Кореня, засновників Неофіційної 

профспілки «Свобода» Ю.  Філіпа, Д. Попа та Р. Філіпеску. Останнього 

згодом засуджено за поширення листівок із закликами, спрямованими проти 

Чаушеску. Критичні висловлювання поета М. Дінеску на адресу режиму 

особливого ефекту не мали. Секретні служби швидко ізолювали цих людей і 

позбавили їх свободи слова. Наприклад, Д. Кореня за виступи проти політики 

Н. Чаушеску щодо укрупнення сіл перебувала під домашнім арештом                            

до 22 грудня 1989 р.   [267, с .662]. 
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Ситуація в медіа та загалом у журналістиці, зокрема національно-

етнічних груп тогочасної Румунії, була ще складнішою, оскільки громадяни 

нерумунської національності вважалися неблагонадійними. Міжкультурне 

контактування української громади з братами на етнічній батьківщині стало 

майже неможливим, бо жорстко контролювалося розвідкою й агентурою. 

Згідно з існуючими тоді інструкціями, спілкування румунських громадян з 

іноземцями могло відбуватися лише в присутності свідків, а про зміст 

розмови необхідно було наступного дня письмово повідомити в найближчий 

відділок Секурітате. Власникам друкарських машинок необхідно було 

обов’язково зареєструватися у відділку внутрішніх справ, навіть 

адміністратори ресторанів мали стежити, щоб вікна на закладах не 

зашторювалися. Увесь час правління Н. Чаушеску, особливо в останні десять 

років, що увійшли в румунську історію як «сатанинське десятиліття», 

розпалювався націоналізм і здійснювався постійний пошук «ворогів народу». 

Цілком зрозуміло, що повноцінний розвиток української періодики, 

спрямованої на збереження етнічної ідентичності, у тогочасній Румунії не міг 

відбуватися. Країна під керівництвом Н. Чаушеску вдалася до культивування 

румунського націоналізму та боротьби з «внутрішнім національним 

ворогом», цькування людей різних національностей. Проголосивши ідею 

прискореної асиміляції нерумунських груп населення, комуністична партія 

Румунії взяла курс на створення «єдиної румунської соціалістичної нації», 

що мала поглинути в собі угорців, українців, німців, болгар та ін. Були  

посилені дискримінаційні процеси проти українського населення та його 

національно-культурних традицій. Згаданому вже часопису «Новий світ» 

«випала нелегка і навіть трагічна доля, якщо в 1960 році в редакції ще 

працювали свідомі свого обв’язку перед українським населенням журналісти, 

то незабаром їх звинуватили в так званому націоналізмові і після судового 

процесу посадили» [ цит. за: 87, с. 83]. 

 Пізніше українців Румунії намагалися розділити за вигаданими 

національностями: гуцул, русин, хохол. У 1974 році в Програму румунської 
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комуністичної партії було включено розділ, відредагований особисто                    

Н. Чаушеску, в якому представлено схему історичного розвитку Румунії від 

найдавніших часів, тобто процес становлення великої румунської нації. 

Увесь зміст документа пронизаний історичними міфами, ігноруванням інших 

народів та прагненням утвердити румунський націоналізм.  

У таких умовах не лише журналістика, видавнича справа та освіта, а й 

національно-культурна діяльність українців Румунії зазнає цілковитого 

переслідування.  З другої половини 60-х рр. ХХ ст. ліквідовано більшість 

шкіл з українською мовою навчання (животіють тільки український відділ 

при гімназії в Сиготі й український лекторат у Бухарестському університеті). 

Практично на всю українську освітньо-культурну діяльність у селах 

накладено табу: ліквідовано дошкільні заклади, початкові, восьмирічні й 

середні школи з викладанням українською мовою,  в публікаціях заборонено 

вживати українські назви місцевостей. У 63-х школах в місцях компактного 

проживання української меншини, рідна мова викладається тільки 

факультативно або за бажанням школярів.  На той час українською навчання 

проводиться тільки в  ліцеї імені Тараса Шевченка (м. Сігету Мармацієй, 

Мараморощина). 

Формально Конституція Румунії 1965 року декларувала право на 

використання рідної мови та збереження національної ідентичності, зокрема 

видання книг, газет, журналів рідною мовою. Натомість упродовж 70–80-х 

років ХХ ст. румунським керівництвом схвалено низку законів, спрямованих 

на обмеження діяльності мас-медіа мовами етнічних груп держави. Так, 1974 

року урядом було ухвалено рішення про зменшення формату й періодичності 

деяких центральних і повітових часописів. Таким чином деякі газети зі 

щоденних перетворилися на тижневики. За якийсь час періодичність 

румунських видань була відновлена, а часописи національних меншин 

залишилися тижневиками. У 1984 році центральне телебачення Румунії 

припинило транслювати програми угорською мовою, незважаючи на те, що 

угорці за кількістю населення посідають друге місце  в країні після румунів. 
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А вже за рік (1985) припинено всі радіо- й телевізійні програми мовами 

національних меншин, зокрема й українські редакції  повітових радіостанцій  

міст Ясси та Клуж–Напока. 

Значної шкоди українськомовним селам у Румунії наробили  так звані 

революції: «промислова» (побудова каналу Дунай – Чорне море, розробки в 

галузі ядерної енергетики), «міні-культурна», модель якої була запозичена з 

Китаю. Але ще більшої кривди українським поселенням завдала революція            

в сільському господарстві, бо вона знищувала цілі села. 

У березні 1988 року Н. Чаушеску оголосив намір провести чергову 

«аграрну революцію» з укрупнення (систематизації) сіл. Оскільки в 

сільському господарстві, яке було основним джерелом поповнення 

валютного запасу, зберігся низький рівень продуктивності праці, очільник 

Румунії звернувся до одного з проектів реорганізації сільського господарства 

на промисловій основі, обговорюваних у Радянському Союзі ще за часів 

Хрущова. Було заплановане будівництво «аграрно-промислових міст» 

замість 13 000 сіл. У тогочасній періодиці з чиєїсь легкої руки цю програму 

охрестили «бульдозерною реформою». Кампанія щодо укрупнення сіл 

викликала протести за кордоном, а також серед культурних діячів Румунії. 

Численні сільські громади Франції,  Бельгії, Швейцарії та Великобританії 

взяли активну участь у русі на захист сіл Румунії. У березні 1989  року  на 

засіданні Ради Європи оприлюднена заява Конференції органів місцевого і 

регіонального самоврядування, в якій  різко  засудили й виганьбили 

кампанію з ліквідації сіл та вимагали від румунської влади покласти цьому 

край. Один із каналів Бі-Бі-Сі транслював виступ принца Уельського 

Чарльза, який також виступив проти цілеспрямованого знищення сіл Румунії. 

Не обмежившись цим, принц підтримав низку європейських фондів, які 

виступили із засудженням політики Н. Чаушеску. Створена в 1987 р. 

організація «Міхай Емінеску Трест»  розгорнула широку міжнародну 

кампанію з метою залучення уваги світової громадськості до процесу 

ліквідації сіл. У багатьох країнах Європи (Франції, Швейцарії, Голландії, 
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Бельгії) у зв’язку з цими подіями пройшли маніфестації з вимогою «зберегти 

румунські села» [267, с. 657], почався процес «усиновлення румунських сіл» 

комунами країн Західної Європи. Лише Велика Британія, завдяки втручанню 

в цю справу королівської родини, на вересень 1989 року «всиновила» 52 села 

Румунії [376]. 

Припинення усної та письмової комунікації рідною мовою зумовило 

посилення  румунізації в регіонах компактного  проживання українців. 

Ситуацію погіршувало ще й цілеспрямоване  скерування у середовище 

етнічних українців, угорців, сербів, німців «кваліфікованих службовців і 

фахівців», які представляли титульну націю. Їхнє завдання зводилося до 

імплементації румунської мови у відповідному національному середовищі.    

У цьому контексті слід зазначити, що з початком заборони використання 

національними меншинами їхньої  рідної мови під час публічних заходів 

присутність етнічних румунів у середовищі «спільно проживаючих 

національностей» суттєво сприяло румунізації останніх. Цей подвійний 

процес асиміляції національних меншин, зокрема й українців, охопив усі 

регіони їхнього компактного проживання – Трансільванію, Банат, 

Мараморощину, Південну Буковину та Добруджу. Тут за відносно короткий 

час співвідношення національностей значно змінилося на користь румунів 

[281, с. 71]. 

Деяке покращення ситуації з українськомовними медіа в Румунії 

почалося після падіння тоталітарного режиму Н. Чаушеску. Однак аналіз 

наукової літератури та періодики підтверджує, що культура румунських 

українців і зараз перебуває у складному становищі, а деякі заходи українців 

Румунії нагадують повинність, яку слід відбути під час візитів українських 

високопосадовців. Почасти це стосується й Союзу українців Румунії 

(створений у 1990 році), який загалом регулярно проводить культурно-

мистецькі заходи (частково за рахунок державного бюджету Румунії, 

фінансової підтримки України та спонсорських коштів). У Сучавському 

повіті працюють дитячий вокально-інструментальний колектив «Струни не 
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гостини» та вокальний гурт «Свекрухи», у Бухаресті при місцевому СУР діє 

ансамбль «Зоря», учасник національних та міжнародних фестивалів, а в місті 

Тімішоарі функціонує Український культурний дім повіту Тіміш.  

Періодичні видання Союз українців Румунії  друкує частково також за 

рахунок  Державного бюджету Румунії (4 найменування періодики:                          

3 українськомовні та 1 румунськомовний). Зокрема, часопис «Український 

вісник» у Бухаресті (головний редактор Михайло Михайлюк), бухарестський  

культурно-просвітницький часопис «Вільне слово» (головний редактор Іван 

Ковач), румунськомовний часопис «Curierul ucrainean» («Український 

кур’єр», головний редактор Іван Робчук), літературно-культурний журнал 

українських письменників Румунії «Наш голос» (головний редактор Ірина 

Мойсей). Важливу роль в етнічному вихованні українськомовної  малечі 

відіграє журнал «Дзвоник» (головний редактор Микола Корсак).  

Проте зазначені видання Союзу Українців Румунії мають незначний 

наклад, виходять 1 – 2 рази на місяць і часто не потрапляють до читача через 

відсутність системи поширення. На регіональних радіостудіях трьох міст 

(Клуж-Напока, Тімішоара та Ясси) щотижня транслюються 15–20-хвилинні 

радіопередачі українською мовою, що загалом становить 13–17 годин на рік. 

Другий канал центрального телебачення Румунії двічі на місяць передає             

30-хвилинну програму «Convieţuire» («Конвєцуїре» – «Співжиття») мовами 

національних меншин (всього 52 години на рік), однак передачі для 

українського населення Румунії виходять переважно тричі на рік.  

Нелегкою справою було й перетворення старої малотиражної газети 

«Новий вік» на сучасний культурно-просвітницький часопис. І в цьому слід 

віддати належне головному редактору переформатованої й осучасненої 

ілюстрованої новинки із символічною назвою «Вільне слово», поету і 

прозаїку, активному захисникові українства в Румунії Івану Ковачу, а також 

редакторам часопису – Ірині Петрецькій-Ковач та Роману Петрашаку, а до 

того Степану Ткачуку (Вільне слово. – 2014. –  № 23 – 24). За справами, які 

відбувалися в українській громаді Румунії, навіть у найскладніші часи 
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пильно стежили представники української дипломатичної місії, про що 

свідчать глибокий аналіз ситуації та висока оцінка роботи редакційних 

колективів українських часописів  Румунії у «Листі Надзвичайного і 

Повноважного посла України в Румунії Т. Бауера до колективу редакції 

культурно-просвітницького часопису Союзу українців Румунії «Вільне 

слово» (2014. –   №  23 – 24). 

Хоч Союз українців Румунії (керівник Степан Бучута) і вважає своїм 

головним завданням збереження національної ідентичності українців, 

відродження української культури, рідної мови, власних традицій, 

українськомовних ЗМІ, публіцистичних та літературних творів українських 

письменників Румунії (Укр. вісник. – 2010. – № З – 4 (лютий), проте  процес 

цей дуже кволий і слабо впливає на молоде покоління українців у цій 

державі. На відміну від українських товариств у Словаччині та Угорщині, які 

через свою пресу й загальнодержавні медіа достатньо гостро порушують 

проблему національної ідентичності українців, обговорюють питання 

забезпечення національних прав, українські ЗМІ  й товариства Румунії  до 

цієї справи ставляться дуже обережно. Дивує, що іноді керівники 

українських товариств Румунії побоюються критики румунської національної 

політики щодо румунських українців, навіть на сторінках періодики в 

Україні.  

Так, у статті «Плями на позитивній дискримінації» М. Михайлюка 

порушуються проблеми свободи совісті і свободи преси. Згадуючи важкі 

тоталітарні часи комуністичного режиму в Румунії, коли про українців у 

румунській пресі майже не згадувалося, автор зазначає, що становище 

українців після 1989 року «змінилося незаперечно на краще. Маємо свою 

організацію, видаємо газети і книги, організовуємо культурні фестивалі, 

заявляємо про себе по радіо і телебаченню, маємо депутата у Парламенті, 

підтримуємо зв’язки з історичною батьківщиною, українською діаспорою 

звідусіль, пробуємо відродити освіту на рідній мові і рідну церкву...» 

(Україн. вісник. – 2002. – № 9–10). М. Михайлюк обурюється неправдивою 
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інформацією в пресі про українців, яких звинувачують у багатьох бідах. 

Дивує, однак, висновок автора, що «таких перекручень і вигадок не існувало 

б, якби румунська преса писала про реальну «позитивну дискримінацію», 

завдяки якій українці налагоджують своє національно-культурне життя, 

будучи водночас лояльними румунськими громадянами». Неприємно вражає 

висновок статті про те, що дискримінація за національною ознакою може 

мати якийсь позитивний присмак.  

Умовною гостротою відзначається публікація у цьому числі часопису 

голови Спілки українців Румунії Степана Ткачука «Денаціоналізація 

українських поселень у Румунії». Автор, щоправда, звертається лише до 

одного аспекту цієї проблеми – принизливого становища української 

православної церкви в Румунії. С. Ткачук цілком слушно твердить, що 

релігія, духовність складають основу національного відродження, що 

«українці, як усі народи, хочуть молитися Богу на своїй рідній мові, хочуть, 

щоб служби божі проводилися українською мовою» (2002. –  № 9–10). Але 

твердження про те, що «треба закінчити раз і назавжди із пихатістю та 

шовінізмом румунських церковних ієрархів», які й досі в ім’я Бога 

«обезбожнюють та обезроднюють» українців, не є толерантними і 

сприймаються іронічно. 

Асиміляційні та денаціоналізаторські процеси в Румунії яскраво 

засвідчує інформація М. Мачоки, представлена в часописі «Український 

вісник» (2001. – № 15–16.): у повіті Сату Маре українське населення 

офіційно складало 1362 особи, хоча насправді його було значно більше.                

У 1930 році із 301 105 осіб українців тут нараховувалося 3439,  1992 року  

населення повіту склало 400 789, з яких українці становили лише 0,3 %. За 

цей час кількість українців скоротилася на 2,037 осіб. Природним шляхом це 

відбуватися не могло, оскільки народжуваність серед української громади 

достатньо висока. На думку М. Мачоки, українці не зникли, а стали жертвою 

асиміляційних процесів. У селі Халмеу, яке знаходиться на кордоні з 

Україною, 1930 року проживало 630 українців, а в 1992 році їх залишилося 5, 
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у селі Лазурі в 1930-му налічувалося 730 українців, а в 1992-му – 10.  Іще 

більш промовистим свідченням асиміляції є той факт, що в деяких 

поселеннях з майже виключно українським населенням перепис 1992 року 

жодного українця не виявив. Факт такої фальсифікації був з’ясований, коли 

«під час проведення у 1998 році соціологічного опитування українського 

населення Румунії у бесідах з жителями і представниками влади сіл Іпотешти 

та Семеничі Ботошанського повіту» було з’ясовано, що в українських селах 

відсутні заклади для задоволення національно-культурних потреб українців, 

хоча «391 із опитаних у селі Семеничі виявили бажання, щоб їхні діти знали 

українську мову» [2, 17– 45]. 

Українська преса в Румунії в новітній період активно порушує питання 

української ідентичності.  Часто ця тема представлена через призму 

української духовності та релігії, зокрема в таких матеріалах «Українського 

вісника»: «Свята Тайна Священства», «Свята Тайна Миропомазання» (2002. 

– № 9 – 10), «Христос Рождається. Славіте Його», «За єдність Церкви»                    

(2002. – № 17 – 18), «Різдвяний привіт Світового Конгресу Українців», 

«Голос Церкви Святого Різдва» (2003. – № 1 – 2), «Великдень», «Христос 

Воскрес», «Гріх перед Божим Судом» (2003. – № 5 – 6), «Боже милосердя», 

«Рідні церкви» (2003. – № 13 – 14), «Земне життя Ісуса і його значення для 

нас християн» (2003. – № 15 – 16).  

Заслуговує на увагу й проблема вивчення рідної мови, що активно 

обговорюється на сторінках згаданого часопису. До прикладу, М. Корсюк у 

матеріалі «Свято рідної мови» (2003. – № 9 – 10), підбиваючи підсумки 

учнівської олімпіади з української мови, звітує про проведення заходу й 

принагідно звертає увагу читачів на шляхи поліпшення методики викладання 

рідної мови учням. Автор справедливо зауважує, що прищеплення любові до 

материнської мови – завдання не лише вчителів-словесників, а усіх педагогів, 

які повинні вболівати за виховання юні у дусі патріотизму, гордості за свою 

націю. Одночасно М. Корсюк пропонує провести зустрічі викладачів 

української мови, щоб поділитися досвідом «гуртом поміркувати про 
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підвищення рівня викладання, обговорити труднощі, з якими доводиться 

зустрічатись у викладацькій справі». Крім того, автор ретельно аналізує 

рівень знань учнів з української мови в регіонах компактного проживання 

українців та вказує на можливості поліпшення ситуації.  

Про шкідливість надмірного вживання слів іншомовного походження 

йдеться у статті С. Ткачука «Не засмічуймо нашу мову солов’їну», в якій 

автор закликає «не ранити рідну мову неуцтвом і байдужістю…, звісно, 

кожна мова запозичує потрібні їй слова з чужих мов. Однак, вона засвоює 

такі слова, які виражають щось гарне, а не будь-який мотлох» (2003. – № 13 – 

14). Майже в кожному номері «Українського вісника» та «Вільного слова» 

друкуються матеріали про культуру та національне життя української 

громади в Румунії: «Фестиваль українських колядок і зимових обрядів у 

Банаті» (Укр. вісник. – 2003. – № 1 – 2), «Із хроніки українських культурних 

подій останнього часу» (Укр. вісник. – 2003. – № 15 – 16), «Скільки українців 

у Румунії і де вони проживають» (Укр. вісник. – 2006. – № 13 – 15);                         

«В пошуках ідентичності», «Писанка – шедевр української нації», 

«Прозвучала знову українська пісня в Караш-Северіні» (Вільне слово. –        

2012. – трав.) тощо. 

Однак активному розвитку рідномовної преси не сприяє ситуація 

всередині самої української громади Румунії, що тривалий час вирізнялася 

суперечками та чварами. В середині 90-х років ХХ ст. серед української еліти 

Румунії стався розкол, який вилився у створення Демократичного союзу 

українців Румунії (ДСУР заснований у 1995 році, голова –  Дмитро Морган) 

як опозиційної громадської організації, спрямованої проти Союзу українців 

Румунії. Основним змістом програми ДСУРу було протистояння  

керівництву СУР через поширення компрометуючої інформації в 

українських та румунських друкованих ЗМІ. За спонсорської фінансової 

допомоги  Демократичний союз українців Румунії видавав журнал культури 

українців Румунії та діаспори «Верховина» (румунською мовою), а також 

двомовний українсько-румунський журнал «Наша думка». 
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На початку 2009 року ДСУР фактично припинив своє існування. 

Національний Форум українців Румунії, створений у червні 2009 року як 

організація етнічних українців Румунії, розпочав свою діяльність у 

Сучавському повіті, але розширив її на територіях інших місцевостей, де 

компактно проживають українці. Керівник цієї організації Олександр 

Мандюк є членом Соціал-демократичної партії Румунії. Кістяком активу 

НФУР стали колишні члени ДСУР. Слід зауважити, що, за твердженням 

дослідників-політологів, НФУР підтримує дружні стосунки з Вікаріатом 

УГКЦ в Румунії та «Союзом гуцулів» (офіційно ця громадська організація не 

зареєстрована).  

Загалом аналіз українськомовних періодичних видань Румунії 

засвідчив складність національно-культурної ситуації в цій країні з погляду 

збереження етнічної ідентичності української громади. Незважаючи на те, що 

окремі питання цієї проблеми порушуються в українських часописах, 

погоджуємося з міркуваннями А. Шейчука й Т. Рендюка про те, що 

періодичність та форма репрезентації матеріалів українськомовних видань 

Румунії не завжди задовольняють читацький попит [353, с. 4; 281, с.100 ], а їх 

зміст тривалий час знаменувався «постійними висловлюваннями почуттів 

хвали і подяки, адресованих керівництву Румунії та литтям бруду… на своїх 

опонентів. Чи може хтось показати хоч одну-однесеньку критичну статтю, 

яка появилася друком у цих «салонних» публікаціях …, в якій було б 

об’єктивно трактовано катастрофічне становище духовного стану українців 

Південної Буковини» [353, с. 4]. 

Однак глибока політична проблематика в українськомовних виданнях 

Румунії – радше виняток, аніж закономірність. Здебільшого матеріали у 

згаданих часописах присвячені проблемам збереження мови, культури, 

історії рідного народу, духовного відродження українського етносу. 

Приємним винятком у цьому контексті є лише окремі публікації, що 

з’являються останнім часом. Безумовно, проблема ця є значно глибшою, 

оскільки, за твердженням дослідників, «багато румун... не готові до того, щоб 
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ділити свою національну державу з іншими національними групами» [327,             

с. 417]. Слабким відстоюванням інтересів українців, відсутністю гострих 

матеріалів, небажанням активно впливати на політику в державі 

характеризується  не лише українська  преса Румунії – діяльність керівників 

українських національних спілок також є надто виваженою й обережною. 

Угорці та цигани, на відміну від українського етносу, відразу після революції 

1989 року, коли відбувалися масові маніфестації під гаслом «Ні – 

шовінізму», домоглися представництва в перехідному парламенті від 

тимчасової ради національної єдності. Щоправда, така активність призвела 

до того, що в місті Тигру Муреш 19 і 20 березня 1990 р. відбулися зіткнення 

між румунами, з одного боку, і угорцями та циганами – з іншого.                             

«В результаті 400 осіб було поранено і 5 вбито, відбулися суттєві зміни в 

атмосфері відносин у межах усієї країни» [327, с. 417]. Як наслідок у Румунії 

почали створюватися екстремістські румунські національні рухи та партії. 

Серед них найвпливовішими є Partidul Uniunii Naţionale al României (Партія 

національного об’єднання Румунії ) та Partidul România Mare (Партія Великої 

Румунії). Виникнення націоналістично орієнтованих партій, відповідно, 

спричинило міжетнічну напруженість, і навіть помірковані партії Румунії 

взяли на озброєння деякі їх націоналістичні гасла. 

У Румунії законодавчо закріплено, що як офіційна національна 

меншина, українці мають одне зарезервоване місце в парламенті, яке посідає 

керівник СУР С. Бучута. Союз також представлений у Раді національних 

меншин, консультативному органі при Уряді Румунії, який об’єднує всі 

офіційно визнані громадські організації національних меншин. У кожному 

повіті компактного проживання українців (таких повітів дев’ять) обов’язково 

діє консулат Союзу українців Румунії. Окрім того, щорічно з державного 

бюджету Румунії на діяльність СУР виділяються кошти (майже мільйон 

євро).  

Проте, виставляючи претензії Україні щодо становища румунської 

громади в нашій державі, Румунія часто сама не дотримується взятих на себе 
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зобов’язань із підтримки етнічних громад. Так, урядом Румунії планувалося 

повністю відновити український ліцей на  базі ліцею «Лацку Воде» (м. Сірет 

Сучавського повіту) до 2011 року, однак  у 2013 році при ліцеї 

функціонувало лише чотири класи, в яких українська мова вивчається тільки 

як окремий предмет [98 ]. Щодо сучасного стану вищої освіти, то лише в 

трьох румунських університетах (Бухарестському, Сучавському Штефан чел 

Марє, Бабеш-Боліай у місті Клуж Напока) на факультетах філології та 

комунікативних наук при кафедрах слов’янських (румунської) мов і 

літератур діють секції української мови та літератури. На цих відділеннях 

щорічно навчається від 10 до 15 студентів.  

На нашу думку, увесь комплекс суспільно-політичних, інформаційно-

комунікативних та інших проблем зумовлює кволість і надмірну 

поміркованість і без того слабкого українського національного руху в 

Румунії. Цим спричинена і специфічна, здебільшого культурницька, тематика 

й проблематика українськомовних часописів. 

Після повалення режиму Н. Чаушеску українські наукові кола поки що 

не привернули належної уваги до цієї проблеми. Водночас Румунія як один із 

найбільших сусідів України відіграє важливу геополітичну роль у 

Центрально-Східній Європі та на Балканах. Авторитетні науковці-політологи  

вирізняють кілька надзвичайно важливих факторів румунського вектора. 

Однак це може бути окремою темою наукового дослідження.  

Як ми уже зазначали, соціально-політичні та економічні зміни, що 

відбулися в Румунії після 1990 року, відкрили новий етап у розвитку 

румунського суспільства. Згідно зі статтею 30 Конституції Румунії всім 

громадянам держави, у тому числі й іноетнічним громадам, які проживають 

на території держави, гарантується право на свободу слова, волевиявлення 

(через друковані та аудіовізуальні ЗМІ) та вільний розвиток національної 

культури тощо. Будь-яка цензура заборонена, а жодне друковане видання не 

може бути закрите [374; 218]. Усі процеси кінця ХХ – поч. ХХІ ст. в Румунії 



 

 

351  

 

активізували український національний рух і певною мірою сприяють 

підвищенню національної самосвідомості етнічних українців. 

Отже, загалом демократичні процеси, які відбулися в Румунії на зламі 

ХХ-ХХІ століть, стимулюють розвиток преси національних меншин та 

сприяють збереженню національної самоідентичності  українського етносу. 

У той же час зауважимо: якщо умови інформаційного забезпечення рідною 

мовою угорських українців стрімко покращуються останніми роками (від 

невизнання існування українського етносу на території Угорщини до його 

матеріальної підтримки з боку держави), то в Румунії ситуація складається 

по-іншому. Активні роки румунізації українськомовних громадян, закриття 

українських шкіл, яке часто кваліфікувалося як природний процес, подача 

українськомовної тематики для українців румунською мовою («Curierul 

ucrainean») призвели до різкого зменшення чисельності українського етносу.  

Українськомовна преса в Румунії заслабка, друкується неперіодично, 

немає відлагодженої системи передплати та поширення, рівень державної 

підтримки українських медіа з боку обох держав недостатній. Інформаційно-

мовні права українців як національної меншини в Румунії хоч і декларуються 

законодавчими актами, проте паралельно в державі створюються передумови 

для забування українцями рідної мови:  йде процес замаскованої асиміляції 

українського населення в румунськомовному середовищі. Зусилля 

українських дипломатів, навіть після створення змішаної румунсько-

української комісії щодо моніторингу цього питання, не сприяють 

поліпшенню ситуації. 

 

Висновки до Розділу 4 

 Руйнація комуністичної системи організації суспільства в країнах 

колишнього соціалістичного табору послужила поштовхом не лише до зміни 

та переорієнтації  суспільно-економічного устрою в цих державах, а й 

спричинила регенерацію етнічної ідентичності етнонаціональних спільнот, 

що населяють їх.  Українці, які через історико-політичні обставини 
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опинилися у територіальних межах Румунії, Словаччини та Угорщини у 

новітній період по-різному  намагалися зберегти або відродити свою 

історико-культурну спадщину та національну ідентичність. Аналіз 

українськомовної преси в суміжних із Закарпаттям державах засвідчує, що 

проблемно-тематичні шари, до яких звертаються видання, доволі близькі в 

українських громадах кожної з цих країн. Однак періодичність, тиражність та 

способи вирішення національно-культурних проблем підтверджують, що 

розвиток українськомовного сегмента в Румунії, Словаччині та Угорщині має 

свої  специфічні особливості. Спостерігаємо, що у Словаччині та Румунії, де  

українськомовна преса існувала й за комуністичних часів, сучасні умови її 

розвитку гірші, ніж в Угорщині, де така преса з’явилася лише після розпаду 

соціалістичної системи. Так, всередині минулого століття на території 

Словаччини видавалося  близько 10 українськомовних газет і журналів 

(«Пряшівщина», «Дзвіночок», «Піонерська правда», «Лабірські вісті», 

«Піддуклянський Хлібороб», «Піддуклянська газета» («Піддуклянські вісті»), 

«Заповіт Кирила і Мефодія», «Благовісник», «Дружно вперед», «Дукля»), 

сьогодні інформаційні потреби української громади Словаччини 

задовольняють лише одна газета-двотижневик («Нове життя») та два 

журнали («Дукля», «Веселка»). Це зумовлено активними асиміляційними 

процесами (спочатку  Чехословаччини, потім Словаччини), а також штучним 

поділом української громади на українців та русинів, створенням 

інформаційних міфів про престижність отримання освіти лише державною 

мовою, медійною підтримкою соціального стереотипу про те, що всі українці 

причетні до кримінальних угруповань, рекетирства тощо. Подібні тенденції 

спостерігаємо й в українськомовній періодиці  Румунії, яка, окрім того, 

постраждала через політику тоталітарного режиму Н. Чаушеску та 

спецслужби Секурітате. Сьогодні в Румунії інформаційні потреби 

української громади забезпечують чотири українськомовні видання 

(«Український вісник», «Вільне слово», «Наш голос», «Дзвоник») та одне 
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румунськомовне («Curierul ucrainean» – «Український кур’єр») – для тих 

українців, що вже не володіють рідною мовою.  

В Угорщині в новітній період засновано два українськомовних видання 

(газета, а відтак журнал «Громада» та щорічник «Календар українців 

Угорщини»). Завдяки консолідації української громади і створенню 

«Товариства української культури Угорщини» вдалося налагодити активне 

культурно-просвітницьке життя української спільноти, а також видавати 

достатньо модерну кольорову періодику, а згодом і репрезентувати її на 

власній інтернет-сторінці. 

Законодавчо як в Румунії, так і в Словаччині та Угорщині 

задекларовано підтримку розвитку національних меншин та збереження 

їхньої культури й національної ідентичності. Не ідеалізуючи ситуацію, 

зауважимо: якщо умови інформаційного забезпечення рідною мовою 

угорських українців сприяють толерантності й стрімкому покращенню 

становища громади за останні роки (від невизнання існування українського 

етносу на території Угорщини до матеріальної підтримки з боку держави та 

представництва в органах влади), то в Румунії та Словаччині ситуація 

складається по-іншому. Активні роки румунізації та пословаччення 

українськомовних громадян, закриття українських шкіл призвели до різкого 

зменшення чисельності українського етносу. Українськомовна преса в цих 

країнах, так само, як і українськомовні  громади, потребують від Української 

держави щонайменше регулярних  дипломатичних візитів та моральної 

підтримки.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі, на основі опрацювання результатів наукового 

пошуку, представлено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового 

завдання, що виявилося в теоретико-методологічному обґрунтуванні сутності 

інформаційного впливу рідномовних друкованих медіа на процес 

формування та збереження етноідентифікації у мультикультурному 

інформаційно-комунікаційному середовищі Закарпаття й національно-

культурних традицій  українських громад у суміжних державах. Відповідно 

до  мети й поставлених завдань, підсумовуючи дослідження, доходимо 

наступних висновків: 

1. Інформація як сукупність знань, відомостей та досвіду, накопичених 

попередніми поколіннями, безперестанно використовується нащадками на 

практиці відколи існує людство. У такому розумінні інформація – складова 

світового капіталу, куди належать набуті цивілізацією методи, технології, 

використання досягнень науки і техніки у виробництві, медицині,  культурі, 

сфері соціальних комунікацій тощо. Глобалізаційні тенденції та розвиток ІТ  

лише посилює процес обміну і взаємопроникнення інформації у світовому 

масштабі. Одночасно у межах кожного окремого етносу, незалежно від 

світових процесів, увесь час між поколіннями відбувається процес передачі 

інформації, що формує навички, культурні традиції, звичаї, обряди тощо. 

Зрештою, все те, що дає змогу індивідууму ідентифікувати себе як 

представника певної етнонаціональної спільноти. Міжетнічна комунікація  

ніколи не була простим явищем, а в процесі історичного розвитку цивілізації 

зазнавала всіляких змін. Одні з перших відомих людству теорій міжетнічної 

комунікації зародилися в епоху античності, зокрема в працях Платона та 

Аристотеля.  В їх основі лежить ідея етноцентризму й компліментарне 

уявлення про власну спільноту та її звичаї. Суть міжетнічного спілкування, в 

розумінні Платона та Аристотеля, полягає в різнорівневості. Вищий рівень – 

комунікація «громадянин – громадянин», «рабовласник – рабовласник»; 
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нижчий – «громадянин – раб або іноземець», якого теж не зараховують до 

громадян. З варварами, на думку античних мислителів, варто комунікувати 

лише з наміром їх поневолення для блага власної держави. Комунікація з 

рабом непродуктивна, бо він не здатен до спілкування, а повинен лише 

сприймати інформацію та коритися. В епоху середньовіччя, що  позначене 

нищівними війнами, інтерес до міжкультурної комунікації обмежувався 

релігійними книгами (праці візантійських авторів Прокопія Кесарійського та 

Йордана (VІІ ст.). В епоху Відродження  міжкультурна комунікація 

будувалося довкола ідеї М-Е. де Монтеня про залежність розвитку етносів 

від природно-географічних умов та його концепції про культуру 

неєвропейських народів як «добрих дикунів». Представники Просвітництва  

(Ж-Ж. Руссо та Д. Дідро, А.-Р. Тюрґо, Ф-М. Вольтер, А. Фергюсон) розуміли 

міжетнічну комунікацію як стадії суцільного історичного та культурного 

розвитку). Кардинальний поворот в судженнях про комунікацію між 

етносами запропонований Й-Г. Гердером, який поєднував загальнолюдські 

стадії розвитку з етнічною своєрідністю кожного етносу. Близьке до 

сучасного розуміння міжетнічної комунікації трактування запропонував 

французький учений Ж. Денікер на зламі ХІХ–ХХ ст. Подальший розвиток 

ця тема знайшла в працях М. Могилянського, П. Чубинського, Ф. Рено,                 

М. Вебера, С. Широкогорова, Н. Чебоксарова, С. Арутюнова та інших. 

2. Інформація та обмін нею в межах етносу  і в процесі його комунікації 

з іншими етносами слугують своєрідним маркером для розрізнення «своїх» і 

«чужих».  Етнос як соціальна група й живе завдяки тому, що через 

накопичену  інформацію існує об’єктивна можливість розпізнавати та 

визначати своїх серед інших.  Комунікація дає змогу зіставляти та 

порівнювати свою етнічну спільноту з іншими, окреслювати своє етнічне 

«ми», розуміючи, що існує інформація про «них». Причому варто розрізняти 

дві площини такої комунікації, що впливали на становлення того чи іншого 

народу: 1) внутрішню (інформаційно-комунікаційне поле всередині самого 

етносу); 2) зовнішню (комунікацію з іншими етносами, особливо 
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територіально суміжними). Шлях до консолідованої національної 

ідентичності та   усвідомлення себе як етнічної цілісності проходить складно 

чи не в кожного народу. Преса, як об’єднавчий фактор у таких процесах, 

відіграє ключову роль, бо слугує чинником формування й утвердження 

національної ідентичності.  Рідномовні друковані медіа від самого свого 

виникнення виступають як своєрідний інформаційно-комунікаційний маркер 

етносу, що допомагає особливим чином структурувати соціальну поведінку  

членів етнічної спільноти. Саме тому співіснування в поліетнічному 

суспільстві базових етнічних цінностей, найголовнішою з яких є мова, 

спричиняє утворення умовних етнічних меж. Перетин цих меж породжує не 

лише міжетнічну комунікацію, але  й загрозу денаціоналізації та асиміляції 

менших етносів всередині більших. Преса в такому разі (часто через 

національно-культурні товариства) виступає інформаційно-комунікаційним 

засобом збереження й популяризації мови, культури, традицій, звичаїв  свого 

народу в іншомовному середовищі, сприяє формуванню позитивної 

самооцінки серед представників етнічної спільноти. Періодика допомогла 

об’єднатися в культурно-просвітні товариства (а почасти й створити їх) 

українським емігрантам, що виїхали на початку минулого століття до США, 

Канади, Франції та інших країн. Завдяки пресі жевріло українське життя 

серед інтегрованих українців на території Чехії, Польщі, Румунії, Єгипту.              

В новітніх умовах  друковані ЗМІ стали об’єднувальним елементом серед 

українців-заробітчан, що опинилися в Італії, Іспанії, Португалії тощо.  Роль 

періодики в поліетнічному регіоні зростає з огляду на те, що, крім  

інформаційно-аналітичної складової як засобу задоволення інформаційних 

потреб своєї аудиторії, на неї покладається ще й функція толерантного 

міжнаціонального комунікування з представниками інших етносів. Заразом 

журналістика такого регіону, прагнучи захистити свою етнічну аудиторію від 

уніфікації й знеособлення, зберегти свою самобутність у мові, культурі, 

народних звичаях, традиціях, не може забувати про загальнодержавні 

об’єднувальні символи громадянської ідентичності держави. 
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3. Використання в сучасному журналістикознавстві терміносполук 

для позначення преси етнонаціональних спільнот вирізняється 

неоднозначністю, довільністю вживання, а подеколи й плутаниною. Серед 

найбільш поширених – «преса національних меншин», «етнічна преса», 

«іноетнічна преса», «національно-зорієнтована преса», «преса національних 

регіонів», «національна преса», «національно-регіональна преса», «преса 

діаспори». Однак поняття «етнічна преса», «національна преса», 

«національно зорієнтована преса» за семантикою можуть позначати пресу 

будь-якого етносу, зокрема й титульного, під «іноетнічною пресою» можна 

розуміти ті видання, що друкуються поза межами країни.  Українські фахівці 

з  соціальної комунікативістики найчастіше послуговуються терміном «преса 

національних меншин». З огляду на те, що ця терміносполука  без 

врахування конкретного контексту може мати оцінну семантику та відтінок 

стереотипного підходу до «нацменів» як до чогось низьковартісного, 

вважаємо за доцільне послуговуватися також термінами «преса етнічної 

спільноти», «преса національної громади». Дефініція «преса діаспори» також 

часто вживається не зовсім доречно, очевидно, за аналогією – преса 

української діаспори в США, Канаді, Великобританії тощо. Оскільки 

діаспору визначають як  добровільне, або примусове розселення значної 

частини представників народу за межами країни його походження, то 

діаспорною пресою не можемо називати ту пресу, яка висвітлює культурно-

історичні проблеми народу, що живе на своїй етнічній території, але 

внаслідок історичних чи геополітичних чинників опинився в складі іншого 

державного утворення й становить там меншість. Вирішальними 

характерологічними ознаками преси етнічної спільноти виступають: 1) мова, 

якою виходить (як правило, рідною мовою етносу); 2) видавець-засновник 

(здебільшого фундаторами виступають культурно-освітні товариства. Іноді 

ЗМІ підтримуються субсидіями державних органів різних рівнів: «Dziennik 

Kijowski» («Дзеннік Кійовскій»»), «Kárpáti Igaz Szó» («Карпаті Іґоз Сов»), 

«Романі Яг» та ін.); 3) інформаційно-тематична наповнюваність і 



 

 

358  

 

спрямованість видання на певну етнічну групу (видаються матеріали, прямо 

або опосередковано торкаються інформаційно-культурної предківщини 

етносу, зв’язку з історичною батьківщиною, його ролі, місця й призначення  

в державі проживання); 4) територія поширення ЗМІ (зазвичай в межах 

регіону, де компактно проживає етнічна спільнота, в окремих випадках –                 

в межах усієї держави).  

4. Етапи формування закарпатського інформаційного континууму 

щільно пов’язані з процесом становлення національної ідентичності етносів, 

що проживають у краї. Утвердження та розвиток української преси на 

Закарпатті відбувався в складних суспільно-історичних умовах, а тривала 

відсутність видань рідною мовою значним чином ускладнили процес етнічної 

самоідентифікації закарпатських українців. Цьому сприяла й агресивна 

інформаційна політика країн, до складу яких входив регіон у різні історичні 

періоди. Культивування через періодику тогочасних держав думок, що 

територія Закарпаття та його слов’янське населення  не мають нічого 

спільного з українцями по той бік Карпат, уведення в дію законів, 

спрямованих на асиміляцію «руського» населення краю, перешкоджали 

формуванню повносправної національно зорієнтованої преси й тим самим 

послаблювали процес усвідомлення української ідентичності. Наслідки такої 

інформаційної політики із зумисного розмивання та гальмування 

національної ідентичності закарпатських українців виявляються й нині, коли  

її відголоски спливають у вигляді політичного русинства, автономістських 

прагнень, що підтримуються як окремими особами всередині регіону, так і 

закордонними державами (фінансово та інформаційно). Умовно розвиток 

журналістики на Закарпатті після її зародження (1845–1858) можна поділити 

на такі періоди: 1) преса часів дуалістичної монархії (1867–1919);                             

2) періодика доби Чехословацької республіки (1919–1938); 3) преса часів 

національної автономії та Карпатської України (1938 –1939); 4) преса в 

період гортистської окупації (1939–1944); 5) періодика в умовах радянської 

системи (1944 – 1991); пори незалежності України (з 1991 р).  
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Значну роль у зародженні та розвитку національної свідомості на 

Закарпатті відіграли «інформаційні будителі» краю: О. Духнович,  О. 

Павлович, І. Раковський, О. Митрак, Є. Сабов, Ю. Ставровський-Попрадов,                            

А. Добрянський, Є. Фенцик, О. Маркуш, А. Волошин та інші. Більшість із 

них, як свідчать їхні публікації, усвідомлювала, що брак періодики рідною 

мовою гальмує процес усвідомлення національної ідентичності.  

Роль закарпатської преси після приєднання краю до Радянського 

Союзу має суперечливий характер. З одного боку, декларувалася гарантія  

рівності всіх націй і народностей, з іншого –  через медіа та регулярні 

інформаційно-пропагандистські заходи впроваджувався радянський спосіб 

життя, переслідувалися вороги народу, українські та інші буржуазні 

націоналісти. Завдання періодики полягало у формуванні не національно 

свідомої, а інтернаціональної людини. Цілеспрямована підтримка й 

насильницьке впровадження російської мови та ідей радянського 

інтернаціоналізму в усі сфери суспільно-культурного життя краю, разом з 

ігноруванням культури невеликих етнічних громад, призвели не лише до 

зникнення рідномовної періодики деяких етносів (словаків, німців, румунів, 

євреїв), а й до їх значної асиміляції. 

Процес чергового національного відродження преси етносів, що 

мешкають на Закарпатті, розпочався після проголошення незалежності 

України. І в контексті цих позитивних змін найбільш важливою для 

конструктивної комунікації в інформаційному полі регіону є етнічна 

толерантність та сприяння виробленню громадянської ідентичності. Нинішня 

інформаційна ситуація засвідчує, що проблема розвитку культури народів в 

поліетнічному середовищі має безперервно бути в центрі уваги мас-медіа, 

зокрема друкованих ЗМІ, що вирізняються аналітичною складовою.  

5. Преса  угорської, румунської, словацької, російської та ромської 

етнонаціональних спільнот на Закарпатті має свої типологічні особливості та 

позначена специфічними національно-культурними рисами, які в залежності 

від історичних та суспільно політичних обставин то употужнювалися, то 
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послаблювалися. Процеси етнічної ідентифікації через рідномовну пресу в 

кожної національної спільноти Закарпаття має свої особливості. Якщо для 

угорців і в радянський час, попри репресивні заходи з національним 

підтекстом, все-таки зберігалася певна система рідномовної періодики,                  

а тому  угорський ренесанс у краї має риси розширення типології преси  й 

подолання деяких «табу», то для  румунів і словаків сучасна преса служить 

засобом відновлення етнічної ідентичності, оскільки закарпатські румуни 

отримували інформацію з періодики молдавською (кирилично) мовою, а 

словаки взагалі не мали ані власної періодики, ані шкіл, ані церков, ані 

освітньо-культурних закладів. Заборона німецькомовної преси в радянський 

період, репресії та національно-культурні утиски німців Закарпаття  призвели 

до того, що ця спільнота чисельно різко зменшилася через еміграцію або 

асиміляцію,                   а спроба видавати рідномовну газету («Відродження») 

уже в незалежній Україні завершилася невдало.  Новітня російськомовна 

періодика пережила складний процес через втрату росіянами статусу 

титульної нації, а відтак набуття комплексу «втрати великої батьківщини». 

Наставницько-повчальний стиль викладу в російськомовній пресі в перші 

роки незалежності – яскраве свідчення цього. Процес усвідомлення 

росіянами в нових умовах своєї кількісної меншості не тільки на Закарпатті, а 

в Україні загалом, проходить надзвичайно болісно, а крім того, регулярно 

підігрівається інформаційними реляціями з боку історичної батьківщини про 

дискримінацію російськомовного населення. Вихід в інформаційному обширі 

ромської періодики став важливим фактором пробудження інформаційно-

культурницької свідомості ромів та спробою подолання комплексу 

вторинності,  про що свідчить активне висвітлення процесу відродження 

циганського етносу перш за все у сфері культури, що характеризується 

зверненням до історії народу, осмислення свого минулого, зацікавленням 

циганською мовою, літературою та усною народною творчістю, процесом 

відновлення традиційних ремесел ромів тощо. Поява «русинської» періодики 

на Закарпатті у новітній час, з одного боку, засвідчує толерантне ставлення 
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до «русинів», які намагаються зберегти історико-культурні траиції регіону,              

з іншого, – демонструє кризу національної ідентичності. Все це ще й 

інформаційно підігрівається політиками закордонних держав, що зацікавлені 

у створенні нестабільної етнонаціональної ситуації в регіоні. Аналіз 

«русинських» видань засвідчує, що в них існує проблема атрибутивних 

властивостей періодики як такої, головна серед яких – відсутність 

кодифікованої літературної мови. 

Після проголошення Незалежності України всі національні спільноти 

області мають доступ до рідномовних засобів масової інформації, значна 

частина культурно-освітніх товариств створили власні друковані органи.               

За цей час на Закарпатті в різні роки та з неоднаковою періодичністю реально 

друкувалося майже 20 періодичних видань угорською (разом з дубляжами),            

2 – румунською, 2 – ромською, 2 – російською, 4 – русинською, 3 – 

словацькою, 1 – німецькою мовами. Понад 40 часописів реєструвалися як 

такі, що виходять двома та більше мовами. За підтримки місцевих державних 

органів влади видаються всеукраїнська угорськомовна газета «Kárpáti igaz 

szó» та міжрайонна румунськомовна «Maramureşenii». 

6. На законодавчому рівні в Словаччині, Румунії та Угорщині 

задекларовано державну підтримку  малих етнічних спільнот у збереженні, 

мови, національно-культурних традицій, звичаїв та сприяння  в задоволенні 

інформаційно-комунікаційних потреб через рідномовні медіа. Українці, які 

через історичні та геополітичні обставини з середини ХХ ст. опинилися у 

територіальних межах цих країн,  у новітній період по-різному  намагалися 

зберегти або відродити свою історико-культурну спадщину та національну 

ідентичність.  

Аналіз українськомовної преси в суміжних із Закарпаттям державах 

засвідчує, що проблемно-тематичні шари, до яких звертаються видання, 

доволі близькі в українських громадах кожної з цих країн. Однак 

періодичність, тиражність та способи вирішення національно-культурних 

проблем підтверджують, що розвиток українськомовного сегмента в Румунії, 
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Словаччині та Угорщині має свої  специфічні особливості. Спостерігаємо, що 

у Словаччині та Румунії, де  українськомовна преса існувала й за 

комуністичних часів, сучасні умови її розвитку гірші, ніж в Угорщині, де 

така преса з’явилася лише після розпаду соціалістичної системи. Так, 

всередині минулого століття на території Словаччини видавалося  близько 10 

українськомовних газет і журналів («Пряшівщина», «Дзвіночок», 

«Піонерська правда», «Лабірські вісті», «Піддуклянський Хлібороб», 

«Піддуклянська газета» («Піддуклянські вісті»), «Заповіт Кирила і Мефодія», 

«Благовісник», «Дружно вперед», «Дукля»), сьогодні інформаційні потреби 

української громади Словаччини задовольняють лише одна газета-

двотижневик («Нове життя») та два журнали («Дукля», «Веселка»).                       

Це зумовлено активними асиміляційними процесами (спочатку  

Чехословаччини, потім Словаччини), а також штучним поділом української 

громади на українців та русинів, створенням інформаційних міфів про 

престижність отримання освіти лише державною мовою, медійною 

підтримкою соціального стереотипу про те, що всі українці причетні до 

кримінальних угруповань, рекетирства тощо. Подібні тенденції 

спостерігаємо й в українськомовній періодиці  Румунії, яка, окрім того, 

постраждала через політику тоталітарного режиму Н. Чаушеску та 

спецслужби Секурітате. Сьогодні в Румунії інформаційні потреби 

української громади забезпечують чотири українськомовні видання 

(«Український вісник», «Вільне слово», «Наш голос», «Дзвоник») та одне 

румунськомовне («Curierul ucrainean» – «Український кур’єр») – для тих 

українців, що вже не володіють рідною мовою.  

В Угорщині в новітній період засновано два українськомовних видання 

(газета, а відтак журнал «Громада» та щорічник «Календар українців 

Угорщини»). Завдяки консолідації української громади і створенню 

«Товариства української культури Угорщини» вдалося налагодити активне 

культурно-просвітницьке життя української спільноти, а також видавати 

достатньо модерну кольорову періодику, а згодом і репрезентувати її на 
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власній інтернет-сторінці. Не ідеалізуючи ситуацію, зауважимо: якщо умови 

інформаційного забезпечення рідною мовою угорських українців сприяють 

толерантності й стрімкому покращенню становища громади за останні роки 

(від невизнання існування українського етносу на території Угорщини до 

матеріальної підтримки з боку держави та представництва в органах влади), 

то в Румунії та Словаччині ситуація складається по-іншому. Активні роки 

румунізації та пословачення українськомовних громадян, закриття 

українських шкіл призвели до різкого зменшення чисельності українського 

етносу. Українськомовна преса в цих країнах, так само, як і українські 

громади, потребують від нашої держави щонайменше систематичних  

дипломатичних візитів та моральної підтримки.  

7. Аналіз  періодики Закарпаття, опрацьовування  соціологічних 

опитувань,  наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених, що дотичні до 

нашої теми, дають підставу стверджувати, що інформаційний обшир, зокрема  

сегмент преси, в прикордонних поліетнічних регіонах потребують  з боку 

влади посиленої уваги та вироблення інформаційно-комунікаційної стратегії. 

У сучасній ситуації  у розрізі збереження стійкої національної ідентичності 

та формування ідентичності громадянина, захисту інформаційної та 

національної безпеки країни журналістам, керівникам ЗМІ та чиновникам, 

що відповідають за регулювання медійного простору, варто враховувати 

таке: 1) місцева періодика (особливо та, що фінансується за державні кошти) 

в регіонах, де компактно проживають національні меншини, мусить 

приділяти особливу увагу не лише формуванню етнічної, але й громадянської 

(державної) ідентичності; 2) особливої уваги потребують питання 

інтеркультурної комунікації як між регіонами України, так і всередині 

поліетнічних територій; 3) довільне трактування в медіа національної ідеї та  

нігілістичні способи досягнення консолідації українського суспільства 

призводять до протилежного ефекту (сепаратизм на Донбасі, гіпотези про 

створення автономного угорського округу на Закарпатті); 4) захоплення ЗМІ 

політичними гіпотезами, теоріями про виняткову  своєрідність окремих 
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територій України, унікальність поодиноких субетносів породжують 

нестабільність у карпатському єврорегіоні («русинське питання» на 

Закарпатті, Пряшівщині, Мараморощині; визнання гуцулів окремим етносом 

у Румунії тощо); 5) слабка реакція українських медіа, дипломатії та політиків 

на радикальні декларації вороже налаштованих закордонних політиків може 

призвести до втрати територіальної цілісності держави (АР Крим, події на 

Донбасі, агресивна політика угорської партії Йоббік тощо). 

Отже,  тенденції розвитку медіа (зокрема й періодики) на рубежі ХХ – 

ХХІ ст. позначені тим, що активізувалися дві парадоксально протилежні 

світові тенденції – глобалізація та «етнічний ренесанс», віддзеркалившись 

зокрема і в періодиці. Бурхливе піднесення глобалізаційних процесів 

неминуче стикається з повсюдним пожвавленням етнічної, локальної та 

загальногромадянської самосвідомості. 

  Супутній з темою, навіть неглибокий, огляд періодики сусідніх країн 

підтверджує, що і в доволі благополучних державах ЄС зростають націонал- 

екстремістські рухи, виникають численні групи «поборників» етнорасової 

чистоти, поширюються етнічні упередження, ксенофобія, все частіше 

виникають з’являються вогнища етнічних конфліктів. 

  Враховуючи світовий досвід, Україні варто виробити чітку 

інформаційну стратегію, яка унеможливила б подібні прояви в нашому 

суспільстві. Аналіз інформаційних тенденцій у регіональній 

полінаціональній періодиці  засвідчує, що при продуманій інформаційній 

стратегії, преса може не лише слугувати потужним інструментом у 

формуванні національної ідентичності, але й відігравати позитивну роль у 

становленні конструктивної міжнаціональної комунікації та громадянської 

ідентичності.  
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Československu /  Mária Follrichová // Vedecký zborník.  – Prešov : KZUP CSSR, 

1986. – č. 11.  – S. 117–131. 

382. Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. Teorie i analizy 

prasy, radia, telewizji i Internetu / Goban-Klas T. – Warszawa–Krakow: 

Wydawnictwo naukowe PWN, 1999.  – 336 s. 
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ДОДАТОК А 

Перелік періодичних видань Закарпаття (1856–1943) 

 

1. БЛАГОВѢСТНИКЪ. Духовна газета для подкарпатских Русинов. 

Выходитъ раз в мѣсяцъ. Редактор-издатель: А.Волошин. Рочник 1921 (I) – 

1942 (XXII). (Газета до 1922 р. мала больше редакторов. Теперь выходит яко 

духовна новинка. Друковалася: в Ужгородѣ и Хустѣ. Теперь выходитъ в 

Унгварѣ у выданю о Василіян).  

2. ВІСТІ. Етноґрафічного Товариства Підк. Руси. Видання неперіодичне. За 

редакцію відповідає: проф. Адальберт Балаж. Мукачево. (1937 року 

появилося ч. 6 – 7).  

3. ВІСТНИК мукачівської епархії в Чехо-Словацькій републиці. Хуст, 1939.  

4. ВПЕРЕД. Орган чсл. соціял-демократичної робітничої партії Підк. Руси. 

Властитель і видавець: Екзекутивна чсл. соц.-дем. партії Підк. Руси. 

Відповідальний редактор: Дмитро Німчук. Ужг. Рік вид. 1920. (І) – 1938 (19).  

5. ВЫСТАВОЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Выходитъ ежедневно утромъ. 

Освѣдомитель І. Торгово-промышленной выставки въ Ужгородѣ. Ужг., 1927. 

15. Чиселъ.  

6. ВѢНОЧОК для Подкарпатских дѣточок. Редактор Ярослав Розвода. Выдає 

Школьный оддѣл цивильноѣ управы Подк. Руси. Выходить 10. и 20. кождого 

мѣсяця окрем юлія и августа Ужг., 1920 (І) – 1922 (ІV). (Позднѣйше яко 

прилога Нашого Родного Краю.).  

7. ВѢСТНИК УЧИТЕЛЬСТВА ГОРОЖ. ШКÔЛ ПÔД КАР ПАТСКОѢ РУСИ. 

(Безплатный часопис для членôв орґанизованных в Т.У.Г.Ш. Пôдк. Руси.). 

Выходить першого дня кождого мѣсяця, яко прилога «Měšfanské školy». 

Редакція: М.Перейма – Мукачево. Рочник 1932 (І). 

8. ВѢСТНИКЪ НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕВЪ. Редагуе и выдае м. кор. 

министерство культа и нар. просвѣщеня. Публикаціѣ на руськомъ языцѣ. 

Выходить 1. и 15. мѣсяця. Бп., 1942. (часописъ выходить дальше.). 

                                                 
 При укладанні бібліографії збережено мову та позначення,  якими послуговувалися видання, а також 

використано відомості із публікації   «Загальна библіографія Подкарпатя». Зложили Николай Лелекач и Иван 

Гарайда (Унгвар,1944). 
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9. ГАЗЕТА ДЛЯ НАРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ. Еженедѣльное изданіе для 

дѣтскихъ пріютовъ, народныхъ, и гражданскихъ школъ въ Угорщинѣ. Издаетъ 

кор. Угор. Министерство народнаго просвѣщенія. Отвѣственный редакторъ: 

Иванъ Керней. Будапештъ. Годъ 1868 (І) – 1873 (VI). 

10. ГАНДЯ. Подк. Дружественный Вѣстникъ. Выходитъ ежемѣсячно. 

Редакція: Будапешт. Администрація: Унгвар. Отповѣдный редактор: д-р 

витязь Євген Габрієл. Отповѣдный выдаватель: Юлій Золтан. Филіяльна 

редакція: Експозитура «Гандя» в Ужгородѣ. Унгв., 1939 (І) – 1943 (V). 

(Часопис виходитъ дальше). 

11. ГОВЕРЛЯ. Місячникъ культури. Видає і за редакцію відповідає Іван 

Роман. Державна друкарня в Хусті. І. 1939. ч. І. Січень, 8, 64. 

12. ГОЛОС ЖИТЯ. Суспільно-політичний орґан бідняцького селянства. 

Виходить 1-го і 15-го числа кожного місяця. За видавництво відповідає: Анна 

Мондокова. За редакцію: Іван Балега. Адреса редакції і адміністрації: 

Мукачево, Ужг. Рік видання: 1928 (І) – 1938 (Х) (Выходивъ нерегуларно). 

13. ГОЛОС МОЛОДІ. Часопис молоді Підкарпаття. Видавець і відповідальний 

редактор: Йосиф Гавелка. Ужг., 1938 (І). (Появилося только 6 чиселъ). 

14. ГОЛОСЪ РУССКАГО НАРОДА. Политическо-просвѣтительный 

еженедѣльникъ. Орган «Карпаторусской Народной Рады». Редакторъ 

Вислоцкій. Пряшевъ, 1919. 

15. ГОСПОДАРЬ. Вѣстникъ Земледѣльской Коморы для края 

Подкарпаторусскаго. – Вѣстникъ Окруж. Госп. Обществъ а Окруж. фаховыхъ 

Объединеній Земледѣльскихъ. Выходитъ два раза на мѣсяцъ. Отв. Ред.: І.Э. 

Лоскотъ. Фах. Ред.: В.М. Чернышенко. Ужг., 1934 (І) – 1936 (ІІІ). 

16. ДА ПРІЙДЕТЪ ЦАРСТВІЕ ТВОЕ! Офиціальный органъ Общества Найєв. 

Сердца І. Христа. Сполка Всепомагающей Богородицы и Братства Св. 

Розанца. Редакторъ: о. Миронъ Петрашовичъ, приходникъ. (Выходила яко 

прилога «Русскаго Слова»). Пряшев, 1928 – ? 

17. ДЕНЬ. (Политично-соціяльна газета. Выходитъ каждый тыждень. 

Редакторы: Ганчинъ М.И., Б.Цморъ и А.Вислоцкій. 1-ое число выйшло 30 
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децембра 1922 въ Нью-Йорцѣ Статѣ, друковалися латинкою). 

18. ДНЕВНИКЪ. Информаціонный русскій органъ. Выходитъ періодически. 

Adresa redakce: Praha. Vydavatel a odpovědný redaktor: D-r. S. Antalovskij. Užh.: 

Годъ изданія 1937 (5-ый). Выходивъ отъ 1935 р. и нерегулярно). 

19. ДО ПЕРЕМОГИ. Суспільно-господарський та літературнокритичний 

місячникъ. Виходить дня 10-го кождого місяця. Редагуе редакційний кружок. 

Власник і видаватель і відвічальний редактор Юліян Ревай. Ужг., річ. 1935 (І) 

– 1936 (ІІ). 

20. ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ. Часопись практичныхъ проповѣдей для рус. г. к. 

духовенства. (Отъ 2-го числа: Зборникъ практичныхъ проповѣдей для рус. г.к. 

духовенства. Прилога Душпастыря). Выходитъ ежемѣсячно. Отвѣчательный 

редактор: о. Александер Илницкій, каноникъ. Помочный редакторъ: о. 

Евгеній Петрикъ, засѣдатель консисторіи. Ужг. Рочникъ: 1932 (I) – 1942 (XI). 

21. ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ВѢСТНИК. Урядова газета Краевого 

Дружественнаго Союза в Ужгородѣ. Год изданія: 1924 (І) – 1938 (XIV). 

22. ДУШПАСТЫРЬ Офиціальный органъ греко-кафолич. епархіи 

Мукачевской и Пряшевской. Выходитъ каждого мѣсяца разъ окрем юллія и 

августа. Редакція: Ужгородъ. Редагуетъ и выдаваетъ: «Товариство Катехитовъ 

Мук. Епархіи». За редакцію отвѣчаетъ: д-ръ Юлій Григашій, проф. Духовной 

семинаріи в Ужгородѣ. (Отъ 2-го роч.: Отъ имени Ред. Комитета за редакцію 

отвѣчаетъ: о. Александеръ Ильницкій, засѣд. и письмоводитель Конзисторіи) 

Роч. 1924 (I) – ажъ до 1941 (XVIII). 

23. ДѢЛЯ РУСИНА. Приложеніе Русина. Выдае друкарске товариство. Ужг., 

рочникъ: 1923. 

24. ДѢТСТВО И ЮНОСТЬ ВЪ ХРИСТѢ. Ежемѣсячное приложеніе къ газетѣ 

«Православная Русь» Ладимирова. Отвѣтственный редакторъ: Николай Ив. 

Бойко. Владимирова. Годъ изданія 1935 (I) – 1939 (V).  

25. ЖИВАЯ МЫСЛЬ. Карпаторусскій журнал политики и культуры. Издатель: 

Иван И. Андрашко. Прага, роч. 1932 (І) – 1936 (V). 

26. ЖѢЛѢЗНИЧНЫЙ ВѢСТНИК. (Орган подкарпатскихъ желѣзничаровъ. 
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Появлялся неперіодично) Ужг., 1928. 

27. ЗАРЯ. Иллюстрованный журналъ Карпатской Руси. Выходить два раза въ 

мѣсяцъ. Редакція: Ужг. Издательница: Анна Ладани. Ужг., 1938 (І), ч. 1., 2. 

28. ЗЕМЛЕДѢЛСКАЯ ПОЛИТИКА. Офиціальній органъ Республиканской 

Земледѣльской Партіи на Подк. Руси. (Издателѣ и отповѣдальнѣ редакторы: 

рознѣ особы.). Ужг. Годъ изданія: 1919 (І) – 1938 (ХVІІІ). 

29. ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ. Господарський і суспільно-політичний тижневик 

українців – членів республіканської хліборобської (аґрарної) партії на Підк. 

Руси. Виходить: кожного тижня в середу. Редаґує: Редакційна Колеґія. 

Відповід. редактор і видавець: Михайло Попадючок. Головний редактор: 

Степан Клочурак. Редакція й адміністрація: Ужгород. Рік виданя: 1934 (І) – 

1938 (V). 

30. ЗЕМСКІЙ ВѢСТНИК – ZEMSKÝ VĚSTNIK для Подкарпатской Руси. 

Издает Земскій Уряд для Подкарпаторусского края в Ужгородѣ. 

Отвѣтственный редактор: дръ Карелъ Горейшъ. Выходит по потребности. 

Редакція: Президіум Земского Уряда в Ужгородѣ. Ужг., 1927 (І) – 1938 (ХІ). 

31. ЗЕМСКІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВѢСТНИКЪ ДЛЯ КОРОЛЕВСТВА 

УГОРЩИНЫ. Будинъ. Рочникъ 1850 (І) – 1859 (Х). 

32. ЗОРЯ – HAJNAL. Науковый часописъ Подкарп. Общества Наукъ. 

Выходитъ каждого третёго мѣсяця въ роцѣ подъ головною редакцією: Иринея 

Контратовича. За редакцію отповѣдае Иванъ Гарайда. Рочникъ Ужг., 1941 (І), 

ч. 1-2, 196; Рочникъ 1942 (ІІ), ч. 1-2, 3-4, 500; 1943 (ІІІ), ч. 1-4, 610. 

33. ЗОРЯ. Все для народа и через народ. Выходить 1. и 15. кождого мѣсяця. 

Редактор: К. Коханный. Адрес: Зоря, Ужгород. Выдае Школьный оддѣл 

цивильноѣ управы Подк. Руси. Рочник 1920 (І) – 1938 (ХІ). 

34. КАРПАТО-РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ. Урядова новинка Подк. 

Земледѣльского Союза. Редакція: Ужгородъ, Телеки ул. ч. 21. Отвѣчательный 

редакторъ: Дръ Іосифъ Каминскій. Головный сотрудникъ: Антоній 

Бобульскій. Отвѣчательный издатель: Юлій Фелдешій. Издательня: 

Ужгородъ. Годъ изданія І, Ужгородъ. 1921 (Въ 1924 роцѣ змѣнена назва на 
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Русскій Вѣстникъ). 

35. КАРПАТОРУССКІЙ ГОЛОСЪ. Независимая ежедневная газета. Редакція 

и администрація: Ужгородъ. Главный редакторъ и издатель: д-ръ Іосифъ В. 

Каминскій. Отвѣтственный редакторъ: д-ръ Ст. А. Фенцикъ. Ужг. Годъ 

изданія: 1932 (І) – 1934 (ІІІ).  

36. КАРПАТОРУССКІЙ ГОЛОСЪ. Независимая ежедневная газета. Редакція 

и администрація: Унґваръ. Издатель и отвѣтственный редакторъ: Д-ръ Ст. А. 

Фенцикъ. Годъ изданія І – ІХ. (1931-1942). 

37. КАРПАТОРУССКІЙ ЗЕМЛЕДѢЛЕЦЪ. Центральная иллюстрированная 

газета по всѣмъ вопросамъ земледѣлія. Урядова газета: Профессіональной 

Землед. Организаціи для Подкарпатской Руси, «Сельского Господаря», 

Краевого Дружественнаго Союза въ Подк. Руси, Краевого Союза Русскихъ 

Винарей и Окр. Господар. Обществъ. Шефредакторъ: Агрономъ Іосифъ Э. 

Лоскотъ, секретарь «Сельского Господаря». Редакторъ: Михаилъ И. Ми-кита. 

Администрація: Мукачево. Выходить два раза въ мѣсяць Мукачево. 1924 (І) – 

1926 (ІІІ). 

38. КАРПАТО-РУССКІЙ ОРЕЛЪ. Офиціальный Органъ Культурно-

спортивнаго О-ва «Карпаторусскій Орелъ». Выходитъ ежемѣсячно. Отвѣств. 

Редакторъ: о. А. Поповичъ. Редакція и администрація. Мукачево. 1936 (І) – 

1938 (ІІІ). 

39. КАРПАТОРУССКОЕ СЛОВО. Выходить два раза въ мѣсяцъ. Редакція и 

администрація: «Карпаторусское Слово» Ужг. Отвѣтственный редакторъ: 

Осипъ Линекъ. Собственникъ и издатель Карлъ Ильма, Ужг. Годъ изданія 

1934 (І) – 1938 (V).  

40. КАРПАТО-РУСЬКІЙ ВѢСТНИК. Выходитъ в каждую недѣлю. 

Отвѣчательный редакторъ: Юлій Фелдешій. Главный редактор: Антоній 

Бобульскій. Год изданія І. Унгв., 23 децембра 1918. (Выходивъ до апрѣля 1919 

р.) Появилися 3 числа.  

41. КАРПАТСКА НЕДѢЛЯ (переже «Недѣля»). Орган мадярскоруського 

братерства. Выходить каждой недѣлѣ. Редакція: Унгваръ. Администрація: 
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Унгвар. Головный редактор: Александер Ильницкій. Выдаватель и 

отвѣчательный редактор: др. Александер Немет. Рок выданя: 1939 (V) – 1941 

(VI). 

42. КАРПАТСКА РУСЬ – CARPATHO RUSSIA. Офиціальный органъ 

Карпаторус. Народнаго Комитета, Лемко-Союза въ Соед. Штатах и Канадѣ и 

Карпаторусских Просвѣтительных Клубов. Выходит два раза в тыждень. 

Youkers U.S.A. Год 1928 (І) – 1943 (ХVІ). 

43. КАРПАТСКАЯ РУСЬ. (Carpatho-Russia). Ежедневная, безпартійная, 

національная газета. Выходитъ ежедневно, за исключеніемъ воскресеніи и 

русск. праздниковъ. Издатель: «Издательский Комитетъ» Отвѣтственный 

редактор: Андрей Ивановичъ Китлянъ. Ужг. Годъ изданія: 1921 (І). 

44. КАРПАТСКІЙ КРАЙ, ежемѣсячный литерат.-исторический журналъ 

издающійся Обществомъ имени А.В.Духновича. Адресъ редакціи: Мукачево. 

Годъ изданія І. 1924. Отвѣтственный редакторъ: А.В.Поповъ. Издатель: Общ. 

им. А.В. Духновича въ Ужгородѣ. (Отъ 5 числа шефредакторъ архид. Евменій 

Сабовъ. Переставъ выходити въ 1925 р.). 

45. КАРПАТСКІЙ КРАЙ, литературно-историческій журналъ. Отвѣтственный 

редакторъ: А.В. Поповъ. Издатель: «Русское Касино» въ Мукачевѣ. Адресъ 

редакціи и администраціи: Мукачево. 1923 Годъ изданія ІІ. 

46. КАРПАТСКІЙ СВѢТЪ. Литературно-общественный журналъ О-ва имени 

А. Духновича въ Ужгородѣ. Главный редакторъ: Архидіаконъ Евм. Сабовъ. 

Отвѣтственный редакторъ Стефанъ А.Фенцикъ. Выходить одинъ разъ въ 

мѣсяцъ, кромѣ іюля и августа. Годъ 1928 (І) – 1938 (VІІ). Всѣхъ сторонъ 1400. 

47. КАРПАТСЬКА ІСКРА. Газета робітників і селян. Газета появляється два 

раза кожного місяця: 8-го і 25-го. Видавець і відповідальний редактор Антон 

Моравек. Адреса адміністрації, редакції і експедіції: Прага – Карлін. Філія 

редакції і адміністрації: Мукачево. Прага Річник: 1935 (І).  

48. КАРПАТСЬКА МОЛОДЬ. Часопись для молоді. (За редакцію відповідає 

Микола Вайда). 

49. КАРПАТСЬКА ПРАВДА. Орґан комуністичної партії Чехословаччини 
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(секції комуністичного інтернаціоналу). Виходить кожного тиждня під 

неділю. За видання і редакцію відповідає: Юрко Гаджега. Адреса редакції і 

адміністрації: Мукачево. Ужг. Рік видання: 1935 (І) – 1938 (ІV). 

50. КАРПАТСЬКА УКРАЇНА. Незалежний селянський часопис. Виходить у 

вівторок і в суботу. Видає і редагує Редакційна Колеґія. Відповідальний і 

начальний редактор: Юрій Таркович. Хуст. Рік виданя 1939 (І) (Появилося 13 

чиселъ). 

51. КАРПАТСЬКИЙ ПРОЛЕТАР. Газета простих і фахових робітників сіл і 

міст. Газета появляється два раза кожного місяця: 1-го і 15-го. Адрес 

адміністрації і редакції: Мукачево. Відповідальний редактор и видавець Осип 

Гавелка. Ужг. Рік: 1935 (І) – 1938 (ІV). 

52. КАРПАТЪ. Общественная, церковная, науковая, литературная и 

экономическая газета. Органъ епархіяльнаго правительства и Общества св. 

Василія Великаго. Выходитъ тыжднево по четвергамъ. Издателъ и 

отвѣчательный редакторъ Николай Ю. Гомичковъ. (Газета выходила отъ 2 

юлія 1873 – до 1886 р.). 

53. КВАСЪ. Юмористическая газета. Выходитъ въ мѣсяцъ разъ. Редакція и 

администрація: Мукачево. 1929, ч. 1.  

54. КООПЕРАТИВА. Часопись кооперативныхъ дружествъ въ Подк. Руси. 

Органъ Краевого Кооперативного Союза въ Ужгородѣ. Выходитъ мѣсячно въ 

Ужгородѣ. Отвѣчательный редакторъ: Францъ Брожъ. Ужг. Рочникъ: 1921 (І) 

– 1922 (ІІ). 

55. КУЛЬТУРА. Педагогическій вѣстникъ. Выходитъ каждого мѣсяца 1. и 15. 

Отвѣчательный редакторъ: Василій Тиганѣ. Издатель Учительскій Союзъ. 

Мукачево, годъ изданія І. (1921). 

56. ЛЕЛІЯ. Мѣсячникъ для женщинъ Подк. Руси. Выходить 20-го кождого 

мѣсяця. Выдаватель, властитель и отвѣчальный редакторъ: Викторъ Желтвай, 

Ужг., роч. 1926 (І). 

57. ЛЕМКО. Карпаторусска Робоча Газета. Выходитъ два раза въ недѣлю по 

вторникамъ и пятницамъ. Органъ Лемко-Союза въ Соед. Штатахъ и Канадѣ. 
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Youkers U.S.A. Годъ 1926 (I) – 1939 (XII). 

58. ЛИПА. Русское приложеніе журнала «Липа». Мукачево. Годъ 1921 (І) – 

1928 (VІІІ).  

59. ЛИСТОКЪ МИССІЙНЫЙ. (Выходивъ въ Унгварѣ въ 1913 роцѣ. Одно 

число 8 сторонъ, 16º формату.).  

60. ЛИСТОКЪ. Духовно-литературный журналъ. Выходить 1-го и 15-го числа 

каждого мѣсяця въ объемѣ одного печатного листа. Отвѣтственный 

редакторъ: Евгеній Фенцикъ. Унгв., 1885 (І. Роч.) – до 1903 (ХІХ. рочниковъ), 

форматъ 8º. (1-ое число выйшло дня 14 (26) септембра 1885).  

61. ЛИТЕРАТУРНА НЕДѢЛЯ Подкарпатского Общества Наукъ. Выходитъ 

два раза въ мѣсяць. За видавництво отвѣчае: др. Иванъ Гарайда. Редагуе и за 

редакцію отвѣчае: др. Иванъ Гарайда. Унгв., Рочникъ 1941 (І). (1-ое число 

війшло 25. Мая 1941 яко прилога. Карпатской Недѣлѣ), 6º, 140, Рочникъ 1942 

(ІІ), 6º, 264. Рочникъ 1943 (ІІІ). (Выходитъ дальше). 

62. ЛІТЕРАТУРНИЙ ЛИСТОК. Безплатна щомісячна прилога тиждневика 

«Свобода». Ужг., 1929. (Вышли только 4 числа). 

63.  МѢСЯЦОСЛОВ. Щорічник календарного типу, виадвався з 1853 року 

закарпатським письменником О.Духновичем, засновником «Литературного 

заведения Пряшевского», в різних типографіях. На годъ 1857 вийшов у 

Львові Типом Института Ставропигіанского. 

64. МИССІЙНЫЙ ВѢСТНИК. Народный орган товариства дѣла ширеня вѣры 

для вѣрников Подкарпатской и Пряшевской Руси. Выдае «Товариство Дѣла 

Ширеня Вѣры» для Русинов и Чеськословенской Републицѣ. Головный 

редактор: о. Александер Ильницкій, каноник, помочный редактор: о. Мирон 

Петрашович, парох. Ужг., 1931 (I) – 1938 (VIII). 

65. МОЛОДАЯ РУСЬ. Журналъ Общества Карпаторусскихъ Студентовъ 

«Возрожденіе» въ Прагѣ. Издатель О.К.С. «Возрожденіе». Редакторъ и 

отвѣтственный редакторъ: В.И. Лендьелъ. Прага, 1930 – 1931. 65 

66. МОЛОДАЯ РУСЬ. Органъ молодежи Русской НаціональноАвтономной 

Партіи. Выходить каждый четвергъ. Отвѣтственный редакторъ и издатель: 
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инж. Иванъ Ив. Федьковичъ Ужг., 1938 (I). (Появилося 11 чиселъ). 

67. МОЛОДЕ ЖИТТЯ. Журнал Українського Пласту. Виходить щомісячно, 

окрім липня і серпня. Видає видавництво «Чорногора». (власник: Іван 

Роман). Редаґує: колеґія, за редакцією відповідає: Іван Яремчук. Ужг. Рік 

видання 1938 (І). 

68. МОЛОДЫЙ СЕЛЯНИН. Органъ Краевой Организаціи республиканской 

земледѣльской молодежи на Подкарпатской Руси. Выходит тыжднево. Вед. 

редактор: В. Магдинец. Ужг., 1938 (I). (Появилося 11 чиселъ). 

69. НАРОД. Выходить два разы на тыждень. Выдає Комитет. За редакцію 

одповѣдає: Стефан Клочурак. Од. ч. 15 орган руськоѣ соціяльно-

демократичноѣ партіи. Тыжневик. Выходить разъ на тыждень в суботу. Ужг., 

1920 (I) – 1921(II).  

70. НАРОДНА ШКОЛА. Журналъ Учительского Товарищества Карпатского 

Края. Выходить ежемѣсячно, къ 1-му числу мѣсяця, кромѣ іюля и августа. 

Редактируетъ: Редакційный Комитетъ. Отвѣтственный редакторъ: В. 

Шпеникъ. Головный редакторъ Павелъ Федоръ. Редакторъ: Иванъ Мартинъ 

(отъ 3-го числа М.Грига). Издатель: Учительское Т-во Карпатского Края. 

Редакція и администрація: Унгв. – Ужг. Годъ изданія: 1939 – 40 (І) – 1943 – 44 

(V). Выходить дальше. 

71. НАРОДНАЯ ГАЗЕТА. Орган русской народной партіи. Политическая, 

экономическая и культурно-просвѣтительная газета. Издателѣ и редакторы: 

(рознѣ особы). Пряшевъ, 1925 (І) – 1935 (ХІІ). 

72. НАРОДНАЯ ШКОЛА. Журналъ Учительскаго Товарищества Подк. Руси. 

Выходить ежемѣсячно, кромѣ іюля и августа. Редактируетъ: Редакціонный 

Комитетъ. Ужг, 1920 (І) – 1938 (ХVІІ).  

73. НАРОДНОЕ ЗДРАВІЕ. Ежемѣсячникъ Чсл. Краснаго Креста. Редакторъ: 

Д.Пекъ. Мукачево. Годъ изданія 1928 (І).  

74. НАРОДНЯ СИЛА. Орґан української національної селянсько-робітничої 

партії. Виходить 10. і 25-го кожного місяця. Головний редактор: Ирина 

Невицька. Видавець і відповідальний редактор: Михайло Тулєк. Адреса 
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редакції і адміністрації: Ужгород. Ужг. Рік видання: 1936 (І) – 1938 (ІІІ). 

75. НАРОДОВЕЦЬ. Популярний додаток часопису підкарпат. молоді 

«Пробоєм». Прага, 1934 (І), ч. 1 – 3. 

76. НАРОДЪ. (газета выходила въ Ужгородѣ въ 1920 роцѣ).  

77. НАСТУП. Орґан Украінської Національної Оборони. Виходить два раза в 

тиждень, як прилога «Нової Свободи». Редаґує: Редакційна колеґія. Видає: 

Др. Степан Росоха. Адреса редакції і секретаріяту: Ужгород. Річ. 1938 (І) – 

1942. (Выходить дальше въ Празѣ).  

78. НАУКА. Духовна и поучительна газета для угро-руського народа. 

Редакторъ Юлій Чучка, отъ пол 1900-го року редакторъ Августинъ 

Волошинъ, отъ 6-го юнія 1901 (12. число) – до октобра 1903 р. др. Василій 

Гаджега, а отъ октобра 1903 р. до конца Августинъ Волошинъ. Газета до 

конца 1903 р. выходила два разы въ мѣсяць, отъ 1 януара 1904 р. тыжднево. 

Отъ 1 януара 1919 р. выходить подъ назвою «Руська Краина», а отъ потомъ 

зновъ подъ назвою «Наука». Отъ 1922 р. до 1938 подъ назвою «Свобода», а 

отъ 1938 р. до конця яко чтоденна газета подъ назвою «Нова Свобода». Зачала 

выходити въ 1897 р. въ Унгварѣ. Отъ новембра 1938 до марта 1939 

друковалася въ Хустѣ. 

79. НАЦІОНАЛІСТ. Часопис українського юнацтва. Виходить щодва тижні. 

Видав. і відповідальний редактор др. Степан Росоха. Пр., 1940 (І) – 1942 (ІІ). 

80. НАЦІЯ. Орган Національной Думки. Часопис виходить разъ в тиждень. 

Редаґує колеґія під проводом д-ра С. Юськова. Адреса редакції й 

адміністрації: Рахів, Хуст, 1939 (І). 

81. НАШ РОДНЫЙ КРАЙ. Новинка для молодежи Подкарпатскоѣ Руси. 

Выходить ежемѣсячно. Окрем юлія и августа. Одповѣдальный выдаватель: 

Е.Еґрецкій. Одповѣдный редактор: А.Маркуш. Адреса редакціѣ: Тячово, 

Ужг., 1923 (І) – 1939 (ХХІІ). 

82. НАША ЗЕМЛЯ. Літературний і суспільно-політичний журнал. Виходить 

щомісяця. Редакція і адміністр.: Ужгород. Редактор: Ґренджа-Донський. Ужг., 

1927 (І) – 1928 (ІІ). 
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83. НАША ОБОРОНА. Орган военных инвалидôв, вдôв и сирôт 

Пôдкарпатскоѣ Руси. Выдае товариство военных инвалидôв, вдôв и сирôт 

Пôдк. Руси «Надѣя». Редактор: Юрій Танчаковскій. Ужг., 1920 (І) – 1922 (ІІІ). 

84. НАША ШКОЛА. Педаґоґічний часопис. Виходить раз у місяць. Видає: 

Товариство «Учительська Громада» в Ужгороді. Відповідальний редактор: 

Іван Васко. Мукачево. Річник 1935 (І) – 1937 (ІІІ). 

85. НАШИ СТРЕМЛЕНІЯ. Альманахъ учениковъ русской гимназіи в 

Мукачевѣ. Редактируетъ комитетъ подъ руководствомъ проф. А.В. 

Карабелеша. Мукачево. (Альманахъ зачавъ выходити отъ 1935 р.). 

86. НАШИ СТРЕМЛЕНІЯ. Журналъ карпаторусской молодежи. Выходитъ 

ежемѣсячно. Редактируетъ комитетъ подъ руководствомъ проф. А.В. 

Карабелеша. Редакція: Мукачево. Ужг. (Журнал выходивъ отъ 1936 р. до 1937. 

Нерегуларно.). 

87. НАШЪ АВАНГАРДЪ. Органъ Русскихъ Націоналистовъ. Выходить три 

раза въ недѣлю. Red. Ilja Vološčuk. Pr., 1938 (I ч. 1 – 4). 

88. НАШЪ ПУТЬ. Національная общественно-политическая газета. Выходить 

три раза въ недѣлю. Издатель и отвѣтственный редакторъ: Василій В. 

Лабаничь. Адреса редакціи: Ужгородъ. Ужг., 1935 (І). 

89. НЕДѢЛЯ. Еженедѣльна, политична, суспольна, литературна, безпартійна 

газета для подк. русинов. Выходить кождой недѣлѣ. Выдаватель и властитель 

Евгеній Петрик, молод. Отвѣчательный редактор: Емиліян Бокшай. Редакція 

и администрація: Ужгород Ужг. Год выданя: 1935 (І) – 1939 (V). (1 ое число 

выйшло 6 октобра 1935 р.). 

90. НЕДѢЛЯ. Общественна Новинка. Редакція и выдавництво Унгваръ. 

Выдаватель: Калот. Будапештъ. Головный редакторъ: Александеръ 

Ильницький. Отвѣчательный редакторъ и выдаватель: Андрей Кутланъ. 

Книгопечатня Подкарпатского Общества Наукъ. Унгваръ. Рочникъ (І) – 1941, 

ч. 1 – 22, Рочникъ (ІІ) – 1942, ч. 1 – 51; Рочникъ (III) – 1943, ч.1. 

91. НЕДѢЛЯ. Поучительно-господарска газета для угрорусского народа. 

Выходить еженедѣльно также на мадярскомъ, сербскомъ, словацкомъ, 
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волошскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Редакція и администрація Будапештъ. 

(Редакторомъ бывъ Коломанъ Демко, а отъ 1899 року до конца Михаилъ 

Врабель). Бп., рочникъ: 1898 (І) – 1919 (ХХІІ). Першое число появилося 1-го 

януара 1898 р. Числомъ 12 – 13 зъ дня 30 марта 1919. перестала выходити. 

Появлялася и латиникою. 

92. НИВА-НІВА. Неполитичный двухнедѣльный, сельскогосподарскій 

журнал. Изданіе О-ва Свободнаго сельскаго ученія на Подкарпатской Руси. 

Оффиціальный органъ Правленія С.С.У. и Земскаго пчелярскаго соединенія. 

Выходит под редакціей редакціонной коллегіи С.С.У.: инж. А. Седлачека, 

инспектора К. Гаека, инж. Я. Кацовского. Отвѣтственный редакторъ: инж. А. 

Седлачек Ужг. 1930 (І) – 1932 (ІІІ). 

93. НОВА СВОБОДА. Український незалежний щоденник. Виходить щодня 

крім понеділка. Видає і редаґує Редакційна Колеґія. Відповідальний редактор: 

Федір Ревай Адр. Редакції й адміністр: Ужгород. Ужг., Річник: 1938 – І. 

(ХХХІХ) – 1939 – ІІ. (XL). 

94. НОВА СЦЕНА. Мѣсячник театрального мистецтва. Видає й редагує: 

Редакційна Колегія. Відповідальний редактор: Орест Чернєк. Хуст. 1939 (І). 

(1-ое число появилося въ януарѣ 1939 р). 

95. НОВЫЙ СВѢТЪ. Литературная, церковная и общественная газета, 

издаваемая Обществомъ Святаго Василія Великаго. Выходить еженедѣльно 

по четвергамъ. Редакторъ: Викторъ А. Гебей. Унгв., 1871 (І) – 1872 (ІІ). 

(Першое число выйшло 9 фебруара (28 януара) 1871. 

96. ПЛАСТУН – JUNÁK – CSERKÉSZ. Час. пластовоѣ молодежи Подкарп. 

Руси. Выходить 10 раз рочно, ческой и мадярской мовѣ. Одвѣчальный 

редактор: мин. рад. Йос. Пешек, жупный звѣтодавець. Редагуе комитет. Ужг., 

Рочник 1923 (І) – 1938. 

97. ПОДКАРПАТСКАЯ РУСЬ. Безпартійная политическая газета. 

Отвѣтственный редакторъ: Михаилъ Демко. Мукачево – Ужг., 1925 – 26. 

98. ПОДКАРПАТСКА РУСЬ. Часопись присвячена для познаня родного краю. 

Выходить 4 разы до року. Редакція: др. И.Панькевич. Печатано в друкарнѣ 
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Державного выдавництва в Празѣ. Рочник: I. 1923. ч. 1 – 4, 128. (У сем 

выданю больше не выйшла. Отъ 1925 (II) рочнику): Часопись посвячена 

познаню родного края в педаґоґичным справам. Выдає: Педаґоґичне 

товариство Подк. Руси в Ужгородѣ. Выходить 15 кождого мѣсяця кромѣ іюля 

и августа. Головный редактор: Павло Яцко. Отвѣчательный редактор: Дир. 

Авг. Штефан: 1925 (ІІ), ч. 1-10, 1-168; 1926 (ІІІ), ч. 1-10, 1-232; 1927 (ІV), ч. 1-

10, 260; 1928 (V), ч. 1-10, 240; 1929 (VІ), ч. 1-10, 222; 1930 (VІІ), 1931 (VІІІ), 

ч. 1-10, 228; 1932 (ІХ) ч. 1-10, 72, 1935 – 1936 (ХІІ – ХІІІ), 1-64. 

99. ПОДКАРПАТСКЕ ПЧОЛЯРСТВО. Илюстрована новинка. – 1924 (ІІ). Рок 

1923 (І) 8º. Выходить раз на мѣсяць. Выдає Товариство «Просвѣта». За 

редакцію одвѣчає: Иван Курах, директор державноѣ школы в Заричовѣ. 

100. ПОДКАРПАТСКІЙ СТУДЕНТЪ. Выдаетъ Союзъ Соціальной Помочи 

Подкарп. Руськихъ Студентовъ. Выходитъ разъ въ мѣсяцъ. Отвѣчательный 

редакторъ: Александеръ Фединецъ. Редакція: Прага, Пр., роч. 1922 (І). 

101. ПОДКАРПАТСКОЕ ДРУЖЕСТВО – KÁRPÁTALJAI SZÖVETKEZÉS. 

Ежемѣсячное приложеніе къ «Угорскому Дружественному Дѣлу», вѣстнику 

Вседержавного Центрального Кредитного мѣсяца. Отвѣтственный редакторъ 

и издатель: Дръ Силадѣ Ласло. Редакція и администрація. Рокъ выданя 1940 

(І) – 1943 (ІV). 

102. ПОЖАРНИК – HASIČ – TŰZOLTÓ. Офиціальный орган Союза Пожар. 

Дружины для Подкарпатской Руси. Отповѣдальный редактор и видавець: Ю. 

Сопко. Администрація: Ужгород. Рок выданя 1934 (І) – 1938 (V). 

103. ПОЗДРАВЛЕНІЕ РУСИНОВЪ (1851, 1852 рр.) Періодичні альманахи, 

які видав О.Духнович до появи  його Мѣсяцослова сяцослова  

104. ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНІЯ ДЛЯ ОУГРО-РУССКАГО НАРОДА. Додатокъ 

«Листка», Унгв. (1-ое число выйшло въ януарѣ 1891 р.). 

105.  ПОСТУП. Орган поступової молоді. Виходить дня 15-го кождого 

місяця, крім липня і серпня. Редаґує редакційний кружок. Власник і 

видавець: Павло Добровський. Відвічальний редактор: Іван Горват. Прага. 

Річник: 1932 (І) –1933 (ІІ). 
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106. ПРАВДА. Центральный орган международной соціалистичной партіи 

Подкарпатской Руси. Выходить каждого тыжня в пятницю. Адрес редакцiи 

и администрацiи: Ужгород, Сечени ул., 39. Издатель: Подкарпатска Руська 

международна соціалистична партия. Отвѣчательный редактор: Иван 

Мондок. Рок І. Ужгород. 30 апрѣля 1920. Ч. 1 – 22. Формат фоліо, од. ч. 15, 

формат 4. 

107. ПРАВДА. Центральный руській орган международной соціялистичной 

партіи Подкарп. Руси. Выходит каждого тыждня в пятницу. Адресс 

редакціи и администраціи: Ужгород. Отвѣчательный редактор: Федор 

Ревай. Издатель: Карпатска Руська Международна Соціалистична Партія. 

Ужг., Рок: 1921 (І). 

108. ПРАВО. Періодическій органъ Союза Русскихъ Юристовъ въ Ужгородѣ. 

Отвѣтственный редакторъ: Д-ръ Е.М. Вальницкій. Выходить одинъ разъ въ 

два мѣсяца. Ужг., 1937, 8º. Годъ изданія: І. 1937, ч. 1 – 4. 

109. ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ. Церковнонародный Органъ 

Пра-вославнаго движенія на Карпатской и Пряшевской Руси. Выходить 2 

раза въ мѣсяцъ. Издатель: Епископъ Виталій. Отвѣтственный редакторъ: 

Н.И. Бойко. Адресъ редакціи: Владимирова у Свидника. Владимирова, 

Годъ изданія: 1928 (І) – 1935 (VІІІ). 

110. ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ. Церковно-народный органъ православного 

движенія въ Зарубежной Руси. Выходить 2 раза въ мѣсяць. Издатель: 

Братство преп. Іова Почаевскаго. Отвѣтственный редакторъ: Николай Ив. 

Бойко. Адресъ редакціи: А. Серафимъ, и Ладимирова годъ: 1927 (І) – 1943 

(ХVІ). 

111. ПРАВОСЛАВНЫЙ КАРПАТОРУССКІЙ ВѢСТНИК, 19351938. ІV. г. 

Ужгород. 

112. ПРАВОСЛАВНЫЙ КАРПАТОРУССКІЙ ВѢСТНИКЪ. Періодическое 

изданіе для духовенства и вѣрующаго народа Православной Мукачевско-

Пряшевской Епархіи Ужг., роч.: (І) – 1935 – роч.: (ІІ) – 1938. 

113. ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЬ. Органъ русской православной богословской 
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и церковно-общественной мысли Ладомирова. 1939. 

114. ПРОБОЄМ. Часопис підкарпатської молоді. Виходить кінцем кожного 

місяця, крім липня та серпня. Редаґує редакційний кружок. 

Відповідальний редактор: Стефан Росоха. Прага. Рік виданя: 1934 (І) – 

1942. (Выходить дальше въ Празѣ). 

115. ПРОСВѢТА – PROSVITA. Урядовый Органъ Собранія Гр. Кат. Церк. 

Братствъ и Гр. Кат. Епархіи въ Спол. Держ. Сѣв. Америки. Тыжднева 

газета. Выходить каждого четверга (Редакторъ и увѣдатель: о. Валентинъ 

Горзо). (Газета зачала выходити въ 1910омъ роцѣ и выходила еще въ 1939 

роцѣ. 30 рочниковъ.). 

116. ПРОСВѢТА. Литературно-науковый и господарскій мѣсячник. Рôчник 

І. Ужгород, 1925. Число І. Выходить 1-го кождого мѣсяця. Редакція и 

администрація: «Просвѣта», Ужгород, ул. Раковци, ч. 20. Выдає: 

Товариство «Просвѣта». Редаґує колеґія. Одвѣчальный редактор: Михайло 

Меґела. Ужг., 1925 (I). 

117. ПРЯШЕВСКАЯ РУСЬ. Органъ свободной русской общественной 

мысли. Редакція и администрація: Пряшовъ. Главный редакторъ: о. 

Т.Ройковичъ. Отвѣтственный редакторъ: Василій Млинарикъ. Пряшево, 

годъ изданія 1938 (І). 

118. ПЧОЛКА. Илюстрованый мѣсячник для молодежи и для народа. Выдає 

товариство «Просвѣта» в Ужгородѣ пôд проводом Августина Волошина. 

Головный редактор: Августин Волошин. Одвѣчальный редактор: Др. 

Микола Долинай. Администратор: Павло Кукуруза. Ужг., рôчники: 1922/23 

(І) – 1931/32 (Х). 

119. ПЧОЛЯРСТВО. Орган Краєвого Пчолярского Союзу Подкарпатскоѣ 

Руси. Выданя Товариства «Просвѣта» в Ужгородѣ. Выходить раз на 

мѣсяць. Ужг, 1923 (І), 8º. – р. ІV. 1926. 

120. РЕПУБЛИКАНСКІЙ РОБОТНИК. Газета фахового объединія 

республиканских роботников. Отвѣтственный редактор: Ив. Кваковскій. 

Ужгород. Год изданія: 1935 (І).  
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121. РІДНЕ СЛОВО. Часопис для українців в Югославії. Виходить три рази 

1., 10. і 20 в місяці. Видавець: РНПД в Р. Керестур. Відпов. Редактор: о. 

Михайло Фірак. (Часопись зачавъ выходити въ 1933-омъ роцѣ, а переставъ 

въ 1941-омъ.) 

122. РУСИН. (Выходивъ въ 1938-омъ роцѣ въ Раховѣ. Редакторъ В.В. 

Данишка). 

123. РУСИН. Выходить два раза на тыждень, в середу и субботу. Адрес 

редакціи: Ужгород, Жупанат, 16. Головный редактор: О.А. Жаткович. 

Отвѣчательный редактор: Августин К. Штефан. Ужг, роч. 1920 (І) – 1921 

(ІІ). 

124. РУСИНЪ – RUSIN. Urjadnyj organ Sobranija Gr.-Kath. Cerkovnych 

Bratstv. Časopis dla greko-kath. Rusinov v Ameriki. Vychodit každoho 

četverha. Redaktor Joseph Hanulya. Pittsburgh, Pa. 1910 (I). 

125. РУСИНЪ. Выходить ежедневно. Отвѣтственный редакторъ Иванъ 

Свѣчка. Мукачево. Годъ изданія. 1938 (25 чиселъ), 1939 (2 числа). 

126. РУСИНЪ. Чтоденна газета. Выходить чтоденно рано окремѣ понедѣлку. 

Адресъ редакціи и администраціи: Ужгородъ. Выдае друкарске 

товариство. Отвѣчательный редакторъ: В. ГренджаДонскій. Ужг. Рочникъ 

1923 (І) (1-ое число выйшло 1. Януара 1923 – а послѣдньое число концемъ 

децембра 1923). 

127. РУСКИ НОВИНКИ за русинох у Югославиі. Виходза кажди тидзень. 

Управа и администрация: «Руски Новинки», Руски Керестур. За редакцию 

одповеда: М. Фирак. Друкуе: Друкарня Просвити у Керестуре Р. (Часописъ 

зачавъ выходити въ 1929-омъ роцѣ, а переставъ 1941. ). 

128. РУССКАЯ ЗАРЯ. Органъ культурно-національного союза 

югославянскихъ Русиновъ. Редакція и администрація: Нови Сад. Излази 2 

пута месечно. Одворни уредникъ Евгенііе М. Кочишъ. Годъ 1934 (І) – 1940 

(VІІ). 

129. РУССКАЯ ЗЕМЛЯ. Народная газета. Издаетъ: Издательскій Комитетъ 

въ Ужг. Отвѣтственный редакторъ: И.Ю. Пуркановичъ. Годъ изданія: 1919 
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(І) – 1938 (ХХ). 

130. РУССКАЯ НАРОДНАЯ ГАЗЕТА. Еженедѣльная газета подъ редакціей 

д-ра И.И. Жидовскаго. Общественная безпартійная, экономическая и 

культурнопросв. газета. Выходить воскресеніямъ. За изданіе и редакцію 

отвѣчаетъ Д-ръ Иванъ И. Жидовскій. Годъ изданія 1937 (І) – 1938 (ІІ). 

131. РУССКАЯ ПРАВДА. Независимая политическая газета. Основатель: 

А.И. Бродій. За редакцію отвечаетъ: Главный редакторъ: Иванъ Г. Шпакъ. 

Издаетъ Комитет подъ предсѣдательством А.И. Бродія. Редакція и 

администрація: Унгваръ, Унгв., 1939. (I) – 1940 (III). 

132. РУССКАЯ ПРАВДА. Общественно-политическая ежедневная газета. 

Выходить каждый четвергъ. Издаетъ: Издательскій Комитетъ. 

Отвѣтственный редакторъ: д-ръ Ф.И. Чеканъ. Ужгородъ. Годъ изданія 1938 

(І). 

133. РУССКАЯ ШКОЛА. Оффиціальный органъ Союза Русскихъ учителей 

Словакіи. Выходить одинъ разъ въ мѣсяцъ. Отвѣтственный редакторъ: 

Павелъ М. Фиртко. За администрацію отвѣчаетъ: І. Гендеръ. Редакція и 

администарція: Пряшевъ. Годъ 1928 (І) – 1936. 

134. РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ. Офиціальный органъ Автономнаго 

Земледѣльскаго Союза Выходить еженедѣльно. Издатель и главный 

редакторъ: Андрей Бродій. Отвѣтственный редакторъ: Иванъ Г.Шпакъ. 

Годъ изданія: 1919 (І), 1938 (ХVІІІ). 

135. РУССКІЙ ЗЕМЛЕДѢЛЕЦЬ. Офиціальный органъ Республиканской 

Земледѣльческой Партіи. Выходить два раза въ мѣсяць. Редактируетъ: 

Юрій Ю. Миллый. Прилога: «Gazdovských Novin». Кошицы. Годъ изданія: 

1928 (І) – 1937 (ІХ). 

136. РУССКІЙ НАРОДЕ! (RUSSKIJ NARODE). Объявленіе пряшевскаго 

секретаріата Русско-Христіанско-Народной Партіи. Отвѣчаетъ: Викторъ 

Берецкій. Приложеніе «Руского Слова». Пряшевъ, 1925. 

137. РУССКІЙ НАРОДНЫЙ ГОЛОСЪ. Общественно-внѣпартійная газета. 

Редакція: Ужгородъ. Выходитъ ежедневно, кромѣ понедѣльниковъ и дней 
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послѣпраздничныхъ. Отвѣтственный редакторъ Д-ръ Евгеній Л. 

Недзѣльскій. Издаетъ: Издательскій Комитетъ. Годъ изд: 1934 (І) – 1938 

(V). 

138. РУССКІЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ВѢСТНИКЪ. Духовнопросвѣтительная 

газета для православныхъ Подк. Руси. Выходить въ каждую пятницю 

Издатель: Издательскій Комитетъ. Отвѣтственный редакторъ Иванъ 

Михайловичъ Мондичъ. Ужг., отъ 2 августа 1921. Годъ изданія І. 

139. РУССКІЙ ПЧЕЛАРЬ. Редагуе: И.Лизакъ. Ужг., Роч. 1923 (I) – 1926 (IV). 

140. РУССКІЙ СКАУТЪ. Ежемѣсячный журналъ русскихъ скаутовъ им. 

А.В. Духновича. Выходить 1 разъ въ мѣсяцъ за исключеніемъ іюля и 

августа. Издаетъ: отдѣлъ скаутовъ им. А.В. Духновича въ Ужгородѣ. 

Отвѣтственный редакторъ: Степанъ Фодоръ, помочный редакторъ: 

Василій Петрецкій, администраторъ: Михаилъ Лугошъ. Ужг., годъ изданія 

1935 (І). 

141. РУССКОЕ СЛОВО. Культурно-народная газета. Выходить каждаго 1. и 

15-го въ мѣсяцѣ. Редакція и администрація: Пряшевъ. Пряшевъ. Годъ изд.: 

1924 (І) – 1938 (ХV). (1. число появилося въ мартѣ 1924 р.). 

142. РУССКОЕ СЛОВО. Независимая политическая газета. Редакція и 

администрація: Унгваръ. За редакцію отвѣчаетъ главный редакторъ: Иванъ 

Г. Шпакъ. Издатель: А.И. Бродій. Выходить два раза въ недѣлю. Годъ 

изданія: 1940 (І) – 1943 (ІV) (Выходить дале). 

143. РУСЬ. Органъ Русской Народной Партіи. Редакторъ: Константинъ 

Бескидъ. Пряшевъ, годъ изданія 1921 (І) – 1923 (ІІІ). 

144. РУСЬКА КРАИНА. Выходить каждого тыждня въ середу. Головный 

редакторъ: Августинъ Волошинъ. Помочный редакторъ: о. Емиліянъ 

Бокшай. Отвѣчательный редакторъ: о. Викторъ Желтвай. Издатель: 

Книгопечатня «Уніо» Ужгородъ. Годъ изданія: 1919 (ХХ). 

145. РУСЬКА МОЛОДЕЖЬ. Часописъ для подкарпатской молодежи. 

Выходить каждого мѣсяця кромѣ юлія и августа. Выдае Подкарпатское 

Общество Наукъ. Редагуе и за редакцію отповѣдае: др. Иванъ Гарайда. 
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Унгв., 1942 (І) – 1944 (ІІІ). (Часопись выходитъ дальше).  

146. РУСЬКА НИВА. Урядова новинка русько-хлѣборобской (земледѣл) 

партіи. Выходить кождого тыждня в четверг. Адрес: Руська Нива, 

Ужгород. Отвѣтственный редактор: Др. Михайло Бращайко Ужг, 1920 (І) – 

1924 (V). 

147. РУСЬКО-КРАЇНСЬКА ПРАВДА. Просвѣтно-політична тыжднева 

ґазета. Выходить каждой суботы. Урядові извіщаня Русько-Країнського 

Комісарства. Редакція і адміністрація: Мукачево, Руська-Країнська 

Губернія Печатня Русько-Країнського Комісарства. Бп. Роч.: 1919 (І). 

148. САМОУПРАВЛЕНІЕ – SAMOSPRÁVA – ÖNKORMÁNYZAT. Вѣстникъ 

Земск. Союза Подк. Общинъ, Городовъ и Округовъ. Выходить 10 разъ въ 

годъ. Редакторъ: Ярославъ Машата, Ужгородъ. Годъ изданія: 1931 (І) – 

1935 (ІV). 

149. СВІТЛО. Освітньо-господарський часопис. Видає філія «Просвіта» в 

Мукачеві. Відповідальний редактор: П. Петричко. (Часопис зачав 

виходити в 1933 р.). 

150. СВОБОДА. Орґан Христіянської Народньої Партії Подкарпатської 

Руси. Виходить раз на тиждень у четверъ. (Переже «Наука»). Власник: 

А.Волошин. Редаґує: Ред. Комітет. Відповідальний редактор і видавець: 

Юрко Сопко. Ужг., Річник 1935 (ХХХVІ). 

151. СВОБОДНОЕ СЛОВО. (Тыждневикъ. Мукачево и Ужгородъ, 1931 – 

1935 рр.) 

152. СВѢТЪ ДѢТЕЙ. SVIT ĎITEJ. CHILDRENS WORLD. Official Organ of 

the Youth’s Branch of the Greek Catholic Union of U.S.A. Урядовый Органъ 

Юношеского Отдѣленія Соединенія Гр. Кат. Русскихъ Братствъ. Выходитъ 

каждого 15-го въ мѣсяцѣ. Редакторъ: П.И.Мацковъ. Homstead, Pa., 1917 (I). 

153. СВѢТЪ. Литературная газета, издаваемая Обществомъ Св. Василія 

Великаго. Выходить еженедѣльно по субботамъ. Отвѣтственный 

редакторъ: Кириллъ Сабовъ. Унгв., 1866 (І) – 1871 (VІ). (Першое число 

появилося 1/13 юлія 1866). 
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154. СЕЛО – SELO. Фаховый журналъ, посвященный земледѣлію и нашимъ 

селамъ на Подкарпатской Руси. Редакція: Ужгородъ. Глав. Редакторъ: 

Ярославъ Фибиръ, земл. совѣтникъ. Отв. и фах. ред.: Инж. д-ръ 

Александръ Иностранцевъ. Выходить 1. и 15. каждаго мѣсяца. Ужг., 1937 

(І) – 1938 (ІІ). 

155. СЕЛО. Духовна и поучительна газета для угроруськихъ селянъ. 

Приложеніе къ «Наукѣ». Редакторъ-издатель: о. Августинъ Волошинъ. 

Унгв., годъ изданія: (І) 1911. (1-ое число выйшло въ януарѣ 1911-го р.). 

156. СЕЛО. Орган селськой республиканско-подкарпаторусской партіи. 

Выходить кождую недѣлю. Редакція: Ужгород, Чендеш ул. ч. 1. 

Администрація: Кошицы, Звонарская ул. ч. 19. Отвѣтственный редактор: 

Владимір Бороняк. Рочникъ 1920 (І).  

157. СЛОВО БОЖІЕ. Выборъ церковныхъ проповѣдей. Выходить разъ на 

мѣсяць. Редакторъ: о. Теофанъ Скиба, ч. св. Василія Великаго. Унгваръ. 

Годъ 1913 (І) – 1914 (ІІ). (Форматъ 16º. Одно число 16 сторонъ). 

158. СЛОВО БОЖІЕ. Выборъ церковныхъ проповѣдей. Приложеніе къ 

«Науцѣ» (Выходитъ ежемѣсячно. Выдае и редагуе: Петро Гебей. Ужг. (1-ое 

число выйшло въ януарѣ 1905-го року). 

159. СЛОВО НАРОДА. Народно-просвітна новинка. Редаґує Комітет. 

Виходить 2 раз на місяць. Відповід. редакторка Ірина Невицька. Адм. і 

редакція: Пряшев. Пряшів. Рік: 1931 (І) – 1932 (ІІ).  

160. СЛОВО. Літературний додаток ґазети «Українське слово». Редаґує: В. 

Ґренджа-Донський. Появляєся раз в місяць. Ужг., 1935 (І). (Появилося 

только 4 чисел). 

161. СОВА. Сатирическо-иллюстрованна газета. Редакторъ: Викторъ 

Кимакъ. Унгв., 1871. (Першое число появилося 20 юнія (2 юлія) 1871. 

Выйшло 5 чиселъ). 

162. СОВА. (Двотыжднева газета. Выходила въ Ужгородѣ въ 1923 роцѣ). 

163. ТЕХНІКА, огляди подій із світа технікі. Виходить щодва тижні. 

Видавець і відповідальний редактор: др. Степан Росоха. Прага. Рік виданя: 
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1940 (І) – 1943 (ІV). 

164. ТИСА. (Тыжднева газета. Выходила въ Севлюшѣ. Редакторъ: 

В.Сцитовскій. Роч. 1935). 

165. УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО. Незалежний суспільно-політичний часопис. 

Редакція і адміністрація: Ужгород. Редаґує: Комітет. Відповідальний 

редактор і видавець: Др. Михайло Брящайко. Рік виданя 1932 (І) – 1938 

(VІІ). 

166. УРЯДОВА ГАЗЕТА. Земскаго Уряда для Подкарпаторусскаго края въ 

Ужгородѣ. Выходить по потребности. Редакція: Ужгородъ. Выдаетъ: 

Земскій Урядъ въ Ужгородѣ. Отвѣтственный редакторъ: (рознѣ особы) 

Ужг., 1920 (І) – 1938 (ХІХ). 

167. УРЯДОВЫЙ ВѢСТНИК шкôльного реферату краєвого уряду 

Пôдкарпатскоѣ Руси. Редакцією, накладом и администрацією шкôльного 

реферату краєвого уряду Пôдкарпатскоѣ Руси. Ужг., 1921 (І) – 1938 

(ХVІІІ). 

168. УЧИТЕЛЬ – UČITEĽ – EDUCATOR. Organ Tovaryščestva Karpato-

Russkich učitelej v Ameriki. Misjačnoje Izdanije. Otvičateľnyj Redaktor 

George Gulanich. Mc-Kesport Pa. Rok 1932 (I). 

169. УЧИТЕЛЬ. Выдае Школьный оддѣл цивильноѣ управы Подк. Руси. 

Выходить 10. кождого мѣсяця окрем юлія и августа. Редактор: др. Иван 

Панькевич. Ужг. Роч. 1920 (І) – 1938 (ХІХ). 

170. УЧИТЕЛЬ. Педагогическій и народнопросвѣщающій журналъ. 

Редаговавъ Андрей Рѣпаевъ, учитель препарандіѣ. Выходивъ мѣсячно. (1-

ое число выйшло 4/16. апрѣля 1867. – послѣдное 26-ое число 5/17. 

децембра 1867. Друковався въ Унгварѣ). 

171. УЧИТЕЛЬСЬКИЙ ГОЛОС. Орґан Товариства «Учительська громада» в 

Ужгороді. Виходить раз у місяць. Адреса редакції і адміністрації. Мукачів. 

Видає: Товариство «Учительська Громада» в Ужгороді. За редакцію 

відповідає Александер Полянський. Рік видання 1929 (І) – 1939 (ХІ). 

172. ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ НАСТАВЛЕНІЯ. Къ газетѣ народныхъ учителей. 
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Издаетъ у. к. министерство земледѣлія, промышленности и купечества на 

угорскомъ, словенскомъ, румынскомъ, сербскомъ, нѣмецкомъ, хорватскомъ 

и русскомъ языкахъ. Сочинитель А. Лпкачій, Буда-Пештъ Годъ 1868 (І) – ?  

173. ЦЕРКОВНАЯ ГАЗЕТА в пользу восточно-кафолической церкви, 

соединенном съ римским патріаршескимъ престоломъ. Издается 

Обществом св. Стефана. Редактор Іоаннъ Раковскій, свящ. Мукач. епархіи. 

Будинъ. Первый годъ изданія, 1856, чиселъ 40, ст. 320. Другий годъ изд. 

1857, чисел 50, ст. 400. Третій годъ изд. 1858, чис. 16 ст. 128 (1-ое число 

выйшло 1/13. марта 1856 р., а послдное 16-ое число дня 20, юлія 2 юлія 

1858). 

174. ЦЕРКОВНАЯ ПРАВДА. Пасхальный выпускъ для вѣрующих русской 

православной церкви. Издатель и отвѣтственный редакторъ: Свящ. 

Бѣляковъ. Годъ 1925(I) – 1927 (III). 

175. ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИК для Русиновъ австрійской державы. 

Выходитъ три разъ в мѣсяцѣ, именно 10, 20 и послѣдняго числа. Издаеся 

Общестом св. Стефана. Отвѣтственный редакторъ Іоанн Раковскій. 

Будинъ, 1858, 4º, ч.1-10, ст. 80. (1-ое число появилося дня 10/22 юлія 1858 

р. (Переставъ выходити дня 22 октобра 1858). 

176. ЮНОШЕСТВО. Мѣсячный журналъ Юношества Чсл. Червенаго 

Креста. Издаетъ: Дивизія Чсл. Червенаго Креста для Подк. Руси въ 

Мукачевѣ. Выходитъ: кромѣ мѣсяцей іюлія и августа каждый мѣсяцъ. 

Мукачево. Годъ 1927 (І) – 1938 (ХІІ). 

177. ЮНЫЙ ДРУГЪ. Илюстрованный журналъ для юношества. Выходить 1-

го числа каждаго мѣcяца за исключеніемъ іюля и августа. Издаетъ 

Общество «Школьная Помощъ» въ Ужгородѣ. Редактируетъ Комитетъ 

подъ предсѣдательствомъ д-ра Александра А. Бескида. Отвѣтственный 

редакторъ: С.С. Медьешій. Ужг., 1930 (I). 

178. AMERIKANSKY RUSSKY VIESTNIK. Organ Greko Kaftoličes kaho 

Sojedinenija v S.S.A. i organ Greko Kaftoličeskich Cerkovnych Sprav. 

Vychodit každoj čhetver. Majteľ i izdateľ: Gr. Kaft. Sojedinenije S.S.A. 
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Homestead, Pa. Ročnik 1893 (I) – 1941 (XLIX). 

179. BRATISLAVA. Časopis pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi, vydává 

Učena společnost Šafařikova v Bratislavĕ. Pořadaji J.F.Babor, Vladimir 

Klekanda, Karel Laštovka. Roč. 1927 (I), VII÷574; 1928(II), X÷884; 1929 (III), 

VIII÷1147; 1930(IV), VII÷788; 1931 (V), VIII÷918; 1932 (VI)÷623; 

1933(VII), VIII÷568; 1934 (VIII), XII÷580; 1935 (IX), XII÷596; 1936 (X) 

180. FELVIDÉKI SION. G-kath. egyházi s irodalmi folyóirat. Felelős szerkesztő 

és kiadόtulajdonos: dr. Mikita Sándor. Medjelenik: Kéthetenként kedden. 

Ungv., 1889 (I) – 1891 (III). 

181. GŐRŐG KATHOLIKUS HIRLAP. Egyházi, népnevelési, társadalmi és 

közgazdasági hetilap. A gőrőg kath. magyarok országos bizottságának és a 

magyar gőrőg kath. Egyesületének közlönye. Főszerketsztő és kiadόtulajdonos: 

dr. Demkó Kálman. Felelős szerkesztő: Prodán János. Bp., 1903 (I) – 1905 (III). 

182. GŐRŐG KATHOLIKUS SZEMLE. Egyházi, tanügyi és társadalmi hetilap. 

Megjelenik minden vasárnap. Kiadόhivatal: Az «Unio» Részvénytársaság. 

Ungv., 1900 (I) – 1918 (XIX). 

183. HLAS VÝCHODU. Organ československé sociálně demokratické strany 

dělnické na Podkarpatské Rusi. Vycházi každý čtvrtek. Redakce a administrace: 

Užhorod. Ridı; Redakčni Kruh. Odpovědný redaktor: Ant. Kekus Užh. Ročnik: 

1828 (І) – 1936 (VIII). 

184. KÁRPÁTALJA. Politikai, gazdasági és társadalmi hetilap. Megjelnik 

hetenként egysyer. Szerkesztésért és kiadásért felelős: Boksay Péter. Užh., 

1926. (Az 1-ő szám megjelent 1926. Február 7-én.).  

185. KÁRPÁTI HIRNÖK. (Társadalmi, népgazdászati, s közhasznú ismeretek 

közlönye.) Szerkesztő, és tulajdonos: Mészáros Károly. A 22. számtól Jäger lett 

a tulajdonos. Ungv., 1861 (július 1-től – december 29). 

186. KÁRPÁTI LAPOK. Egyházi, tanügyi és társadalmi hetilap. Megjelenik 

vasárnap. Felelös szerkesztö: Romanecz Aladár. Központi munkatárs: Zseltvay 

Emil. Ungv., 1895 (I). 

187. KÁRPÁTI VASÁRNAP. A magyar – ruthén testvériség lapja. Megjelenik 
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minden vasárnap. Szerkesztőség: Ungvár. Kiadóhivatal: Ungvár. Főszerkesztő: 

Ilniczky Sándor. Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Német Sándor. 1939 (I) – 

1941 (III). 

188. KARPATORUSKÝ POKROK (1-ое число появилося 15. фебриара 1924 

р. въ Ужгородѣ. Органъ ческословенской партіѣ соціялистовъ). 

189. KELET. A magyarországi görög katholikusok érdekeit képviselő hetilap. 

Megjelenik minden vasárnap. Felelős főszerkesztő, laptulajdonos: Drohobeczky 

Gyula. 1892-től Neviczky Konstantin. Ungv., 1888, fotio, (I) – 1901 (XIV). 

190. MAGYAR KÁRPÁT. Melléklet az orosz Kárpáthoz. Ungv., 1875 (I) – 1876 

(II). Газета-тижневик, що виходила в Ужгороді як угорськомовний додаток 

до газети «Карпат». Під редагуванням Миколи Гомічкова «Модьор 

Карпат» публікував статті про Підкарпатську Русь, а також піднімав 

проблему доцільності вживання вживання угорської мови як літургійної у 

греко-католицькій церкві. Деякі дослідники (зокрема І. Поп) вказують, що 

видання друкувалося до 1877 р. 

191. MAGYAR TANITÓJELÖLT. Óvó-, tanitónöés tanitójelöltek lapja. Havi 

folyóirat. Szerkesztő és lapkiadótulajdonos: Dudinszky István. Megjelenik – 

júl. és aug. kivételével – minden hónapban. Ungv., 1908 (I). 

192. NASE OTECSESCTVO. (Часописъ, тыжневикъ). Redactor: o. Szuchy. 

Eperjes, 1916 (I) – 1919 (IV).  

193. NÉPISKOLA-GÖRÖG KATHOLIKUS. A munkácsegyházmegyei Gör. 

Kath. Kántortanitó-Egyesület közlönye. Mégjelenik: július és augusztus 

kivételével minden hó 25. napján 2 ivnyi terjedelemben. Felelős szerkesztő: 

Melles Gyula, Főmunkatársak: Egreczky Emil, Karpinecz Emánuel, Ungv., 

1913 (I). (Az 1-ső szám megjelent januárban). 

194. NOVOJE VREMJA. Nezavisimaja političeskaja gazeta Podkarpatskej Rusy. 

Otvitstvenyj redaktor: V.H. Baran. Izdateľ i vlastiteľ: V.H. Baran. Užh., 1925 – 

1933. 

195. PODKARPATORUSKA REVUE. Nezávislý měsičnik pro kulturni, 

hospodářské, sociálni a politické poznáni Podk. Rusi. Vycházi 20. každeho 
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měsice. Rediguje: Dr. Jar. Zatloukal. Bratislava, 1936 (I). – 1937 (II). 

196. PODKARPATSKÁ RUS. Týdenik Čsl. Národni Demokracie. Vycházi každé 

úterý. Vydavatel a zotpovědný redaktor: Jan Kettner. Užh., roč. 1926 (I). 

197. PODKARPATSKÉ HLASY. Neodvislý denik hájici zájmy českého lidu na 

Podk. Rusi a vých. Slovensku. Užh., Ročnik: 1925 (I) – 1938 (XIV). 

198. PODKARPATSKÉ NOVINY. (Ческа газета. Выходила въ Береговѣвъ 

1924 р.). 

199. SLOVAN. (Ческа газета, выходила въ Ужгородѣ въ 1923 роцѣ). 

200. UŽHORODSKÉ NOVINY. Выдаватль и отповѣд. редак. V. Škubal. Užh, 

1920 (I). 

201. VĚSTNIK SOKOLSKĚ ŽUPY PODKARPATSKĚ RUSI. – ВѣСТНИК 

СОКОЛЬСКОѣ ЖУПЫ ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ. Vychazi 1. v měsici. 

Zodpovědný redaktor dr. Eman Pařızek. Užh., ročnik 1923 (I) – 1924 (II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б 

Перелік закарпатських періодичних видань  1944–2016 рр. 

1. АВТОРИНОК (тел./факс: (03122) 43-305). Газета заснована 9 квітня 1997 

                                                 
 Відомості про редакцію, адресу, прізвища, ім’я (по батькові) редакторів подаються згідно з інформацією, 

що вказана у самих виданнях або у реєстраційних документах. 
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р. приватним підприємством «Поліграфбанк сервіс». Мова видання – 

українська. Головний редактор – Роман Олег Іванович. 

2. АГРАРНІ ВІСТІ. Газета заснована 1992 р. управлінням сільського 

господарства і продовольства Закарпатської облдержадміністрації. 

Друкувалася нерегулярно українською мовою. Із 1997 р. газета не виходить. 

3. АЙНО (88015, м. Ужгород, вул. Легоцького, 9/42, тел: (03122) 52-383). 

Журнал зареєстровано 1998 р. Фединишинцем В.С. як громадсько-політичне 

видання. Мови видання – українська та мови оригіналів. Головний редактор – 

Фединишинець Володимир Степанович. 

4. БАЗА (тел./факс: (03122) 34-592). Газета заснована 20 березня 1997 р. 

товариством «Апекс» як рекламне видання. Друкувалася українська й 

російськой мовами. Тираж – 5 000 прим. Головний редактор – Мегеш 

Михайло Михайлович. 

5. БЕРЕГОВО (90200 м. Берегово, вул. Б. Хмельницького, 7 тел./факс: 

(03141) 25-044). Газета виходить з 20 травня 2000 року. Засновник – 

Берегівська міська рада народних депутатів. Видання друкується українською 

та угорською мовами раз на тиждень. Наклад – 600 примірників українською 

мовою і 2 275 примірників – угорською (див. №28 (58) від 14 липня 2001 р.). 

Головний редактор – Папіш Михайло Юрійович. 

6. БІБЛІОТЕЧКА «КАРПАТСЬКОГО ГОЛОСУ» (88011 м. Ужгород, пл. 

Шандора Петефі, 14, тел./факс: (03122) 33-378). Заснована 23 лютого 1998 

року Закарпатською Крайовою (обласною) організацією Народного Руху 

України. Видання друкується українською мовою. Головний редактор – 

Піпаш Василь Васильович. 

7. БЛАГОВІСНИК (88015, м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 37/66, тел./факс: 

(03122) 27-000). Газета заснована 1991 р. Мукачівською греко-католицькою 

єпархією як доброчинне видання. Виходить українською мовою раз на місяць 

на 12 сторінках (див. №3 (93) за березень 2000 р.). Наклад – 3 000 прим. 

Головний редактор – Філіп Людвиг Іванович. 

8. БУДНІ ЮРИСТА (88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 8). Часопис 
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зареєстровано 1998 р. Немешом Петром Федоровичем як спеціальне видання. 

Мова видання – українська. Головний редактор – Немеш Петро Федорович. 

9. ВЕКТОР (88016, м. Ужгород, вул. Університетська, 10, тел.: (0312) 642 -

529). Молодіжно-інформаційне видання профкому студентів Ужгородського 

національного університету, видається з 2005 р., мова видання – українська. 

Головний редактор – Іванна Дюлай. 

10. ВЕРХОВИНА (90000, смт. Міжгір’я, вул. Шевченка, 80; тел./ факс: (03146) 

91-268, 91-530, 91-512). Газета почала виходити під назвою «Радянська 

Верховина» із 18 вересня 1946 р. як орган Міжгірського районного комітету 

компартії України та районної ради народних депутатів. Виходила три рази на 

тиждень – у вівторок, четвер і суботу. Мала наклад у 1983 році 5 730 прим. 

(17 листопада 1983 р.). Після розвалу СРСР та проголошення незалежності 

України змінила свою назву. Перереєстрована 1990 р. Міжгірською районною 

радою народних депутатів, райдержадміністрацією та редакцією газети 

«Верховина». Зараз виходить 2 рази на тиждень українською мовою – у 

середу і суботу, наклад – 741 – 1 000 прим. Головний редактор – Пилипчинець 

Василь Васильович. 

11. ВЕЧІРНІЙ СЕВЛЮШ (90300, м. Виноградів, вул. Миру, 39) Газету 

зареєстровано 1998 року громадянином Лендєлом Василем Васильовичем як 

громадсько-політичне видання. Мова видання – українська. Наклад – 500 

прим. Головний редактор – Іван Тупиця. 

12. ВІДОМОСТІ МІЛІЦІЇ (88008 м. Ужгород, вул. Ференца Ракоці, 15 

тел./факс: (03122)12-228. E-mail: gazeta@vidmil.uz.ua; Web-сайт: 

www.vidmil.uz.ua). Газета заснована 15 червня 1996 р. Управлінням МВС 

України Закарпатської області, ТзОВ видавничополіграфічного центру 

«Літопис-Захід». Видання виходить українською мовою. Наклад – 13 300 

прим. На цей час друкується на 8 сторінках. Наклад коливається: 23 червня 

2001 р. він складав 12 850 прим. (Див. №24 (257)). Головний редактор – 

Маківчук Олександр Олександрович. 

13. ВІНОЧОК (88011 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1). Журнал заснований 
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1998 року видавництвом «Закарпаття», управлінням освіти та науки 

Закарпатської ОДА, інститутом методики навчання і виховання, підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів як часопис для дітей. Видання друкується 

українською мовою. Наклад – 1000 прим. Головний редактор – Федака 

Дмитро Михайлович. 

14. ВІСНИК БЕРЕГІВЩИНИ – BEREGI HIRLAP (90200 м. Берегово, вул. 

Мукачівська, 3тел./факс: (03141) 23-305; 24-446; 23-154. E-mail: 

alir@bereg.uzhgorod.ua). Газета заснована 9 грудня 1945 р. під назвою «Veres 

Zaszlő» («Червоний прапор»). Із 1 січня 1955 р. виходить також дубляж 

українською мовою. У 1983 р. наклад українською мовою складав 2900 

примірників (див. № 138 (4457) від 7 листопада 1983 р.). Виходила 3 рази на 

тиждень – у вівторок, четвер і суботу. Нова назва зареєстрована 1990 р., 

засновники – Берегівська районна рада народних депутатів, 

райдержадміністрація та редакція газети. 

15. ВІСНИК БЕРЕГІВЩИНИ. Сьогодні видання друкується українською та 

угорською мовами. Загальний наклад обома мовами – 4 900 – 6 200 прим. 7 

липня 2001 р. наклад складав – 3 564 прим. угорською і 426 прим. 

українською мовами. Головний редактор – Зубанич Ласло Ласлович. 

16. ВІСНИК ГАЗОВИКА (88015 м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2, тел./факс: 

(03134) 21-073; (03122) 62-668; 25-850; 25-569). Газета заснована 6 жовтня 

1997 р. відкритим акціонерним товариством «Закарпатгаз» і філією Торгового 

дому «Газ України» як професійний часопис. Видання друкується 

українською мовою нерегулярно. Наклад – 1500 – 2000 прим. Головний 

редактор – Михайло Данилюк. 

17. ВІСНИК ХУСТЩИНИ (90400, м. Хуст, вул. Корятовича, 3, тел./факс: 

(031422) 22-42; 32-39; 34-51; 35-57). Газета є спадкоємницею заснованої 30 

листопада 1945 р. газети «Ленінська правда». Була органом Хустського 

районного комітету компартії України та районної ради народних депутатів. 

Виходила 3 рази на тиждень – у вівторок, четвер і суботу. Мала наклад у 1983 

р. 13 020 прим. (див. № 126 (5477) від 20 жовтня 1983 р.). Після розвалу 
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Радянського Союзу й проголошення незалежності України змінила свою 

назву. Співзасновники: Хустська районна рада, Хустська міська рада, 

райдержадміністрація та редакція газети «Вісник Хустини». Видання 

друкується українською мовою. Сьогоднішній наклад – 4 116 прим. (див. 

№65 (7689) від 21 серпня 2001 р.). Гол. редактор – Липчей Іван Васильович. 

18. ВІСТІ СВАЛЯВЩИНИ (89300, м. Свалява, вул. Головна, 1, тел./факс: 

(03133)22-330). Газета заснована 21 грудні 1945 р. із назвою «Ленінський 

шлях» як орган Свалявського райкому компартії України та районної ради 

народних депутатів. Виходила три рази на тиждень – у вівторок, четвер і 

суботу. Видання мало досить великий наклад – 7 130 прим. (див. № 76 (4691) 

від 25 червня 1983 р.). Із 1990 газета має нову назву і зареєстрована 

Свалявською районною та міською радою, райдержадміністрацією і 

редакцією газети «Вісті Свалявщини». Часопис друкується українською 

мовою. Нинішній наклад – 3 100 (див. №35 (6895) від 1 вересня 2001 р.). 

Головний редактор – Гештень Ганна Василівна. 

19. ВІСТІ ТИЖНЯ (88018 м. Ужгород, пл. Богдана Хмельницького, 21, 

тел./факс: (03122) 35-558; 55-416, пейджер: тел. оператора 15-555, абон. 1228. 

E-mail: virapres@karpaty.uzhgorod.ua). Газета заснована 6 квітня 1998 р. 

рекламно-інформаційно-видавничим агентством «Прес-Сервіс» та 

громадянкою Оксаною Смірновою як закарпатський незалежний 

щотижневик. Видання виходить українською та російською мовами. Наклад – 

5 000 прим. Головний редактор – Олег Ладижець. 

20. ВІСТІ УЖГОРОДЩИНИ – UNGVÁRI VIDÉKI HIREK. (88000 м. Ужгород, 

вул. Собранецька, 84; тел/факс: (03122) 14426; 42-225; 42-475; 42-076; E-mail: 

visuzg@mail.uzhgorod.ua). Газета виходила із червня 1949 р. під назвою 

«Вогні комунізму» й друкувалася українською мовою. Угорськомовний 

дубляж («A kommunizmus fényei») друкується із 1952 р. Виходила три рази на 

тиждень – у вівторок, четвер і суботу. У 1984 р. наклад українською мовою 

складав 4925 прим. (див. № 2 (4788) від 3 січня 1984 р.). Із 1990 р. часопис 

має нову назву і зареєстрований Ужгородською районною радою, 
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райдержадміністрацією та редакцією газети «Вісті Ужгородщини». Видання 

виходить українською та угорською мовами. Загальний наклад – 3 500 – 5 000 

примірників (україн-ською мовою – 3 500; угорською – 1 500, див. №57-58 

(6916-6917) від 24 серпня 2001 р.). Головний редактор – Михайлова Ніна 

Анатоліївна. 

21. ГАЗДИНЬКА (88015 м. Ужгород, а/с 115, тел./факс: (03122) 53-110). Газета 

заснована 5 березня 1997 року Ільницькою Раїсою Олексіївною як часопис 

для жінок. Видання друкується українською та російською мовами. Наклад – 

4 000 – 5 000 примірників. Головний редактор – Ільницька Раїса Олексіївна. 

22. ГІМНАЗІЯ (88015 м. Ужгород, вул. 8-го Березня, 44, тел.: (03122) 62-257; 

62-689). Газета зареєстрована 18 лютого 1996 року дирекцією та учнівським 

колективом Ужгородської гімназії як спеціальне видання. Видається з 23 

березня 1998 року. Часопис друкується українською мовою щомісяця крім 

липня і серпня. Планований наклад – 500 примірників. Реальний тираж 

коливається до 800 примірників (див. №6 (34) від 25 червня 2001 р.). 

Головний редактор – Туряниця Василь Васильович. 

23. ГОЛОС ВЕРХОВИНИ (89100 смт. Воловець, вул. Зарічна, 2 тел./факс: 

(03146) 22-483.). Газета заснована 1 січня 1947 року і мала назву «Світло 

жовтня». Видання було органом Воловецького райкому компартії України та 

районної ради народних депутатів. Виходила три рази на тиждень – у 

вівторок, четвер і суботу. У 1983 році видання мало наклад – 3930 

примірників (див. № 93 (4130), від 4 серпня 1983 року). Перереєстрована у 

1990 році Воловецькою районною радою, райдержадміністрацією, редакцією 

газети «Голос Верховини». Зараз видання виходить щосуботи українською 

мовою. Теперішній наклад – 7 800 примірників (див. №34 (5949) від 23 

серпня 2001 р.). Головний редактор – Бігарій Йосип Йосипович. 

24. ГОЛОС ВОЇНА Газета заснована 7 липня 1994 р. Міноборони України. 

Видання виходило українською мовою. Із 1997 року припинило друкуватися. 

25. ГОЛОС КАРПАТ. Газета заснована 1992 р. Хустським товариством 

супутникового та кабельного телебачення. Мова видання – українська. Із 1997 
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р. газета не виходила. 

26. ГОМІН КАРПАТ (90500 м. Тячів, вул. Пролетарська, 12, тел./факс: (03134) 

22-054). Газета заснована 22 серпня 1997 р. науково-виробничим концерном 

«Скорпіон». Мова видання – українська. Наклад – 1 000 прим. Головний 

редактор – Тегза Василь Васильович. 

27. ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЮЗ (90200, м. Берегово, вул. Б.Хмельницького, 

106, тел./факс: (03141) 23-116; 24-079). Газета заснована 18 вересня 2001 р. 

Закарпатською обласною організацією партії Демократичний союз як 

суспільно-політичний тижневик. Видання друкується українською мовою. 

Перший номер газети з’явився 22 вересня 2001 р., наклад – 5000 прим. 

Головний редактор – Микола Горват. 

28. ДЗВІН. Газета заснована 2 листоп. 1993 р. Українською республіканською 

партією; друкувалася українською мовою. Із 1996 року не виходить. 

29. ДІАЛОГ (88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, тел.: (03122) 51-410). 

Видання засновано 2000 року Ужгородським державним інститутом 

інформатики, економіки і права як спеціальне. Часопис друкується 

українською мовою. Наклад – 500 прим. 

30. ДІАЛОГ РІЗНОМАНІТНОСТЕЙ (88011, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101, 

тел./факс: (044) 227-07-04). Газета заснована 18 липня 1997 р. інформаційно-

консультативним жіночим центром. Видання виходить українською мовою. 

Головний редактор – Олена Суслова. 

31. ДІЛОВЕ ЗАКАРПАТТЯ. Газета заснована 17 серпня 1994 р. асоціацією 

«Закарпатліс», МП редакцією «Лісова індустрія». Мова видання – українська. 

Із 1996 року видання не виходить. 

32. ДІЛОВИЙ ВІСНИК (88000, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, тел./факс: 

(03122)33-310). Газета заснована 17 червня 1997 року Закарпатською торгово-

промисловою палатою. Мова видання – українська. Наклад – 1000 прим. 

Головний редактор – Жорін Олександр Віталійович.  

33. ДОДАТОК ДО ГАЗЕТИ СЛОВО (90400 м. Хуст, вул. Конституційна, 2/33, 

тел./факс: (031422) 26-533), заснований 26 травня 1997 р. Попадинцем 
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Петром Івановичем як літературне. Часопис друкувався українською мовою 

нерегулярно. Гол. редактор – Петро Попадинець. На цей час не виходить. 

34. ДОДАТОК ДО ЖУРНАЛУ КРАЯНКА (тел./факс: (03122)37-331). 

Заснований 18 липня 1994 року громадянкою Зейкан Ю.П. Видання виходить 

українською мовою нерегулярно. Головний редактор – Зейкан Юлія Петрівна. 

35. ДОРОГА ЖИТТЯ (89200 смт. Перечин, вул. Жовтнева, 1). Газета заснована 

2000 р. громадою християн віри Євангельської. Мова видання – українська. 

Наклад – 2 000 прим. Головний редактор – Василь Трачич. Газета 

поширюється безкоштовно, друкується спорадично. 

36. ДРУЖБА (90500, м. Тячів, вул. Леніна, 41 тел./факс: (03134) 22-103; 31-

033; 22-152). Газета заснована 1946 р., була органом Тячівського райкому 

КПУ. Друкувалася українською та молдавською мовами. Видання у 1983 р. 

мало наклад – 17 719 прим. (див. № 139 (4350), від 19 листопада 1983 р.). 

Після розвалу СРСР та проголошення незалежності України була 

перезареєстрована Тячівською районною радою, райдержадміністрацією та 

редакцією газети «Дружба» як громадсько-політичний часопис місцевої 

влади. Зараз видання друкується українською мовою. Наклад – 2 506 

примірників. Головний редактор – Фіцай Ольга Юріївна. 

37. ДУХОВНА КРИНИЦЯ КАРПАТ (90400, м. Хуст, вул. Корятовича, 1). 

Газета заснована 15 серпня 1997 року Хустсько-Виноградівською єпархією 

УПЦ. Мова видання – українська. Наклад – 3 000 прим. Головний редактор – 

єпископ Мефодій. 

38.  ЕДИНСТВО–ПЛЮС (ЕДИНСТВО) (88011, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 

42/1, тел./факс: (03122) 25-801). Газета заснована 23 лютого 1994 р. редакцією 

газети «Единство – плюс», друкувалася російською мовою. Наклад – 6 230 

прим. Гол. редактор – Євген Морозов. Із 1998 року видання не виходило. 

39. ЕКСПРЕС-ІНФОРМ. Газета заснована 16 грудня 1993 року СП «Штюмер» 

ЛТД. Видання друкувалося українською мовою. Із 1997 р. газета не виходила. 

40. ЕКСПРЕС-НОВИНИ. Газета заснована 21 грудня 1994 р. малим 

приватним підприємством «Барс», друкувалася українською мовою. Із 1997 р. 
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часопис не виходить. 

41. ЕКСПРЕС-ОБ’ЯВА. Журнал зареєстровано 2000 року приватним 

підприємцем Екнич Тетяною Михайлівною як рекламне видання. Мови 

видання – українська та російська. Гол. редактор – Екнич Тетяна Михайлівна. 

42. ЕРОС (89200 смт. Перечин, а/с 140, тел./факс: (03145) 36609). Газета 

заснована 4 травня 1995 р. приватагентством через Олену Тимошенко як 

еротичне видання. Часопис виходить українською та російською мовами 

нерегулярно. Головний редактор – Тимошенко Валерій Володимирович. 

43. ЕХО (ЕВОЛЮЦІЯ ХРОНІКА ОБ’ЄКТИВНІСТЬ) КАРПАТ (тел./факс: 

(03122)12-016). Газета заснована 6 вересня 2000 р. Закарпатською обласною 

організацією Соціалістичної партії України та ТзОВ «Тоніс». Мови видання – 

українська й російська, дописи та документи публікуються мовою оригіналу. 

Наклад – 2 000 – 10 000 прим. В. о. головного редактора – Михайло Тємнов. 

44. ЄВРОКОНТАКТИ (тел./факс: (03122) 35-874). Газета заснована 4 

листопада 1997 р. ТзОВ «СЕКО» як рекламне видання. Мови видання – 

українська та мови оригіналу. Наклад – 1 000 прим. Головний редактор – 

Сливка Ілля Михайлович. 

45. ЄВРОПА-ЦЕНТР (88015 м. Ужгород, вул. Джамбула, 77, тел./факс.: 

(03122) 24-424. E-mail: euroc@mail.uzhgorod.ua). Газета-тижневик 

зареєстрована 26 січня 2000 року і видається ТзОВ «ЄВРОПРЕС». Матеріали 

друкуються українською і російською мовами. Наклад – 9 600 – 12 900 прим. 

(див. №25 (71) від 23 червня 2001 р.). Гол. редактор –Володимир Кривошапко. 

46. ЄПАРХІАЛЬНІ ВІСТІ (89600, м. Мукачево, вул. 8-го Березня,12). Газета 

заснована 2000 р. Мукачево-Ужгородським єпархіальним управлінням. Мова 

видання – українська. Наклад – 1000 прим. 

47. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ (88015 м. Ужгород, вул. Бородіна, 14, 

тел./факс: (03122) 35-019). Газета заснована 1992 р. Закарпатським обласним 

центром зайнятості як спеціальне видання. Перереєстрована 28 лютого 1994 

р. Часопис виходить українською мовою щомісячно. Запланований наклад – 

21 300 примірників. Нинішній наклад складає 2 000 примірників (див. №6 
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(108) за червень 2001 р.). Головний редактор – Готра Іван Петрович. 

48. ЗАКАРПАТСЬКА ПРАВДА (88011, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, 

тел./факс: (03122) 37-328). Газета заснована у квітні 1920 року, була органом 

Закарпатського обласного комітету комуністичної партії УРСР. Видання 

друкувалося українською та російською мовами. У 1978 році наклад складав 

154 000 примірників (див. №10 (10543) від 12 січня), у 1980 році – 160 000 

примірників (див. №163 (11296)). Після розпаду СРСР власником газети став 

колектив редакції газети «Закарпатська правда». Із 1994 року виходила лише 

українською мовою. Наклад – 2 000 примірників. Головний редактор – 

Дрогальчук Віктор Кузьмович. Із 1999 року видання друкується нерегулярно. 

49. ЗАКАРПАТСЬКА ПРАВДА 96. Газета заснована 18 вересня 1996 р. 

редакцією «Закарпатської правди», РВФ «Престиждень ЛТД» як громадсько-

політичне видання. Мова видання – українська. Із 1997 р. не виходить. 

50. ЗАКАРПАТСЬКИЙ КАЛЕЙДОСКОП (88011 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 

42/1, тел./факс: (03122) 16-402; 37-304, E-mail: vidzak@uz.ua). Газета 

заснована 22 лютого 1984 р. видавництвом «Закарпаття». Видання виходить 

українською мовою як тижневик. Наклад від 2 955 до 4000 прим. Головний 

редактор – Горват Віра Миколаївна. 

51. ЗАКАРПАТСЬКИЙ ФІЛАТЕЛІСТ (тел./факс: (03122) 34602). Газета 

заснована 17 травня 1995 року Закарпатським обласним товариством 

філателістів. Мова видання – українська. Головний редактор – Петрецький 

Василь Васильович.  

52. ЗАКАРПАТСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ (88015, м. Ужгород, вул. Гойди, 10. E-

mail: ogo@ogo.uzhgorod.ua). Видання засновано 2000 року ТзОВ 

«Видавничий Дім Енеїда» та Тимошенком В.В. як рекламний бюлетень 

безкоштовних оголошень. Мови видання – українська й російська. Наклад – 5 

000 прим. Головний редактор – Василь Ледней. 

53. ЗАХІДНІ ВОРОТА. Газета заснована 25 квітня 1996 року Ужгородською 

митницею. Видання друкувалося українською мовою. Із 1997 р. не виходить у 

зв’язку з об’єднанням митниць. 
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54. ЗОРЯ КАРПАТ (88016, м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 14/26, тел./факс: 

(03122) 16-762). Газета заснована 16 вересня 1999 р. Закарпатською обласною 

радою Селянської партії України. Видання друкується українською мовою 

нерегулярно. Наклад – 5 500 прим. Гол. редактор – Попович Ілля Федорович. 

55. ЗОРЯ РАХІВЩИНИ (90600 м. Рахів, вул. Вербник, 2, тел./ факс (03132) 22-

360; 21-040; 22-371. E-mail: zo_rah@rakhiv.ukrtel. net). Газета заснована 20 

жовтня 1946 р. і була органом Рахівського райкому компартії України та 

районної ради народних депутатів. Виходила три рази на тиждень – у 

вівторок, четвер і суботу. У 1983 р. видання мало наклад – 11 350 примірників 

(див. № 138 (4796) від 19 листопада 1983 р.). Після розвалу СРСР часопис 

перереєстровано Рахівською районною радою, райдержадміністрацією та 

редакцією газети «Зоря Рахівщини». Видання виходить щотижня 

українською мовою. Сьогоднішній наклад – 1 630 – 2 365 прим. (див. №63-64 

(6818-6819) від 18 серпня 2001 р.). Гол. редактор – Василь Бойчук. 

56. ІМПУЛЬС (88015 м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 1). Часопис 

зареєстровано 1999 р. громадянкою Хандрою Оксаною Іванівною як 

рекламне видання. Мова видання – українська. На цей час не виходить. 

57. ІНФО. Газета заснована 9 жовтня 1995 року Тимошенко Оленою 

Василівною. Мови видання – українська та російська. Із 1997 року й до цього 

часу видання не виходить. 

58. КАРПАТОРОСІЙСЬКИЙ ВІСНИК. Газета зареєстрована 25 квітня 1995 

року МП «Апекс» та громадянами В.В. Кривошапком, В.В. Зубачем, В.М. 

Дубницьким, Т.Р. Бірштейном, В.В. Болонкіним, О.І. Вінтупом як громадсько-

політичне видання. Мови видання – українська, російська та угорська. Із 1997 

року газета не виходила. 

59. КАРПАТСЬКА ЗІРКА (89000 смт. Великий Березний, вул. Шевченка, 12, 

тел./факс: (03135) 21-289; 21-897). Газета заснована 3 листопада 1946 р. як 

орган Великоберезнянського райкому компартій України і районної ради 

народних депутатів. У 1983 р. видання мало наклад – 5000 прим. (див. № 122 

(5659) від 11 жовтня 1983 р.). Переєстрована Великоберезнянською районною 
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радою, райдержадміністрацією та редакцією газети Карпатська зірка. 

Друкується українською мовою. Наклад від 700 до 1 030 прим. Головний 

редактор – Кичак Юрій Михайлович. 

60. КАРПАТСЬКА ПАНОРАМА. Газета зареєстрована 12 липня 1995 р. 

Разгуловим Валерієм Михайловичем як громадсько-політичне видання. Мови 

видання – українська, угорська та російська. Із 1997 р. газета не виходила. 

61. КАРПАТСЬКА ПРАВДА. Газета заснована 28 вересня 1994 року 

Закарпатським обкомом компартії України. Мови видання – українська і 

російська. Наклад – 500 примір-ників. Головний редактор – Куксова Олена 

Григорівна. Із 2000 року видання не виходило. 

62. КАРПАТСЬКА УКРАЇНА (88011, м. Ужгород, просп. Свободи, 3/35, 

тел./факс: (03122) 33-514; 20-477). Газета заснована 22 лютого 1994 р. 

редакцією газети «Карпатська Україна». Видання виходить українською 

мовою нерегулярно. Наклад – 4 000 прим. Гол. редактор – Петро Скунць. 

63. КАРПАТСЬКИЙ ГОЛОС (88011, м. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 14, 

тел./факс: (03122) 33-378). Газета заснована 26 липня 1994 року 

Закарпатською крайовою організацією Народного Руху України як 

громадсько-політичний часопис. Видання виходить українською мовою. 

Наклад – 3 350 прим. Головний редактор – Володимир Піпаш. 

64. КАРПАТСЬКИЙ ЄВРОМІСТ (88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 

головпошта, а/с 30 «Д», e-mail: union@union.uz.ua ). Інформаційно-аналітична 

газета-тижневик, видається з 2002 року, матеріали друкує українською та 

російською мовами. Наклад – 2 500 прим. Гол. редактор – Микола Кошута. 

65. КАРПАТСЬКИЙ КРАЙ (88000 м. Ужгород, вул. Театральна, 11, тел./факс: 

(03122) 34-468). Видання засновано 1991 р. письменником Іваном Долгошем 

(1931–1992) як громадсько-політична газета. Із 1993 р. видається як журнал. 

У 1994 році визначено тип – історико-краєзнавчий часопис. Друкується 

українською мовою. Гол. редактор – Василь Кухта. 

66. КОМЕРСАНТ (88000 м. Ужгород, пл. Богдана Хмельницького, 2/504, 

тел./факс: (03122) 35-925; 35-843. E-mail: commerce@ mail.uzhgorod.ua). 



 

 

447  

 

Видання зареєстровано 2000 р. приватним агентством «Комерсант» як 

рекламне видання. Мови видання – українська та російська. Наклад – 30 000 

прим. Головний редактор – Смірнова Оксана Олександрівна. 

67. КОМУНІСТ УЖГОРОДЩИНИ. Газета заснована 4 листопада 1997 року 

Ужгородським міським комітетом Компартії України. Мови видання – 

українська та російська. Наклад – 500 примірників. Головний редактор – 

Куксова Олена Григорівна. Із 2000 року видання не виходило. 

68. КОРЗО (88017, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 3, тел./факс: (03122) 43-305). 

Газета заснована 2 жовтня 1997 р. приватним підприємством «Професіонал». 

Мови видання – українська і російська. Наклад – 4000 примірників. Головний 

редактор – Роман Олег Іванович. Часопис не друкується. 

69. КРАЯНКА (тел./факс: (03122) 37-331). Часопис засновано 18 липня 1994 

року громадянкою Зейкан Юлією Петрівною. Видання виходить українською 

мовою нерегулярно. Головний редактор – Зейкан Юлія Петрівна. 

70. МЕДИЧНА ОРБІТА (88000, м. Ужгород, пл. Театральна, 6 тел./факс: 

(03122) 37-127; 36-359). Газета заснована у 1999 р. управлінням охорони 

здоров’я Закарпатської обласної державної адміністрації, обкомом 

працівників профспілки працівників охорони здоров’я, ОВО «Фармація», 

Закарпатським об’єднанням санаторно-курортних установ профспілок 

України як спеціальне видання. Мова видання – українська. Наклад – 1000 

прим. (див. №6(11), липень 2000 р.). Гол. редактор – Лях Наталія Олексіївна. 

71. МИТНИЙ ВІСНИК (88011 м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, тел./факс 

(03122) 12-059; 43-754). Газета заснована 28 грудня 1996 року Карпатською 

регіональною митницею. Видання виходить українською мовою. Наклад – 

400 прим. Головний редактор – Туряниця Віра Іванівна. 

72.  МІСТО (88015, м. Ужгород, пл. Петефі, 14). Газета зареєстрована 2000 р. 

Міжнародною асоціацією «Приватизація» як спеціальне видання. Мова 

видання – українська. 

73. МОЛОДЬ ЗАКАРПАТТЯ – РЕФОРМА (88011 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 

42/1, тел./факс: (03122) 26-494; 27-426, E-mail: mzr@versia.uzhgorod.ua; Web-
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сайт: www.mzr.uzhgorod.ua). Газета заснована 1944 року із назвою «Молодь 

Закарпаття» як громадсько-політичне видання. Тривалий час виходила як 

єдиний комсомольсько-молодіжний часопис в області. Із 1994 р. видання 

переєстровано з новою назвою обласною радою, облдержадміністрацією та 

Закарпатським молодіжним демократичним союзом. Мова видання – 

українська. Наклад – 1 500 – 3 000 прим. В. о. гол. редактора – Євген Меньор. 

74. МОЯ ГАЗЕТА (89200 смт. Перечин, вул. Жовтнева, 49. E-mail: 

typo@mail.uzhgorod.ua). Газета заснована 23 травня 1997 року Перечинським 

районним громадським об’єднанням «Просвіта». Друкувалася українською 

мовою. Гол. редактор – Козак Іван Юрійович. Із 2000 року не виходила. 

75. МУКАЧЕВО (89600 м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, 5-а, тел./факс: 

(03131) 21-022; 54-768; 23-246; 44-512. E-mail: sergey@dvornichenko. 

mk.uzhgorod.ua). Газета заснована 1993 р. Мукачівським відділенням 

Промінвестбанку, Дворниченком В.В., Мукачівською виробничо-

комерційною фірмою «Астра», Мукачівським філіалом «Ліс банку», 

Мукачівським державним торгово-комерційним підприємством, ТзОВ 

«Мукачево» як тижнева міськрайонна газета. Видання виходить українською 

мовою щочетверга. Наклад – 3 500 – 5 000 прим. (див. №34 (368) від 23 

серпня 2001 р.). Гол. редактор – Дворниченко Віктор Васильович. 

76. НА ВАРТІ ЗАКОНУ (90500, м. Тячів, вул. Жовтнева, 1). Часопис 

зареєстровано 2000 р. приватним підприємством «Селанд» як громадсько-

політичне видання. Редактора не вказано, мова видання – українська. 

77. НАРОДНЕ СЛОВО (89100 смт. Перечин, вул. Жовтнева, 93, тел./факс: 

(03145) 21-988). Газета заснована 7 листопада 1946 р. під назвою «Радянське 

село» й була органом Перечинського райкому компартії України і районної 

ради народних депутатів. У 1983 р. видання мало наклад – 4 930 прим. (див. 

№ 134 (5005) від 7 листопада 1983 р). Після розвалу СРСР видання 

перереєстровано із новою назвою Перечинською районною радою народних 

депутатів, райдержадміністрацією та редакцією газети. Часопис виходить 

українською мовою. Наклад – 4 800 прим. Головний редактор – Юрій Ковач. 
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78. НАУКОВИЙ ВІСНИК УДІІЕП (88015 м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, 

тел.: (03122) 51-410). Видання засновано 1999 року Ужгородським державним 

інститутом інформатики, економіки і права як наукове. Часопис друкується 

українською мовою. Наклад – 500 примірників. Редагує редакційна колегія. 

79. НАШ РІДНИЙ КРАЙ (88011, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1). Журнал 

засновано 1998 р. видавництвом «Закарпаття», управлінням освіти та науки 

Закарпатської обласної державної адміністрації, інститутом методики 

навчання і виховання, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як 

краєзнавчий часопис для підлітків та юнацтва. Журнал є спадкоємцем 

однойменного часопису, який у 1922 – 1939 роках видавав письменник 

Олександр Маркуш (1891–1971). Видання друкується українською мовою. 

Наклад – 1000 прим. Головний редактор – Федака Дмитро Михайлович. 

80. НАШ ХУСТ (90400, м. Хуст, вул. Духновча, 2, тел.: 050–991–9009) 

Міськрайонна рекламно-інформаційна газета виходить з 2015 р, мова видання 

– українська, наклад – 3000 прим. Гол. редактор – Марина Штефуца. 

81. НЕЄМІЯ (88017 м. Ужгород, вул. Закарпатська, 26/37, тел./ факс: (03122) 

31-672). Газета заснована міжрайонною громадською організацією «Неємія» 

як освітнє видання. Мова видання – українська. Наклад – 1000 примірників. 

Головний редактор – Мигалина Т. М. 

82. НОВА СВОБОДА (88000 м. Ужгород, вул. Шумна, 25, тел./ факс: (03122) 

14-515. E-mail: novasvoboda@mail.uzhgorod.ua). Газета зареєстрована 4 

жовтня 2001 р. як громадсько-політичний тижневик. Засновник і видавець – 

ПП Джанда М.М. Перше число з’явилося 1 листопада 2001 року. Мова 

видання – українська. Наклад – 10 000 прим. Гол. редактор – Ольга Сівак. 

83. НОВЕ ЖИТТЯ (90100 м. Іршава, вул. Гагаріна, 38, тел./факс: (03144) 22-

883; 22-874; 21-385). Газета заснована 10 жовтня 1946 р. як орган Іршавського 

райкому компартії України і районної ради народних депутатів. У 1983 р. 

видання мало наклад – 13519 прим. (див. №144 (4737) від 22 листоп. 1983 р.). 

При перереєстрації співзасновниками видання названі Іршавська районна 

рада, місцева райдержадміністрація та редакція газети «Нове життя». 
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Сьогодні часопис виходить українською мовою два рази на тиждень – у 

четвер та суботу. Планований наклад – 2 500 прим. Нинішній тираж 

коливається від 5 000 до 1966 прим. (див. №60 (6572) від 23 серпня 2001 р.). 

Гол. редактор – Ціцак Михайло Іванович. 

84. НОВИНИ ВИНОГРАДІВЩИНИ – NADYSZŐLŐS-VIDÉKI HIREK (89600 

м. Виноградів, вул. Миру, 39, тел./факс: (03143) 21-882; 22-448; 21-389; 23-

443). Газета заснована 16 грудня 1945 р. як орган Виноградівського райкому 

компартії України та районної ради народних депутатів і мала назву «Прапор 

комунізму». Угорськомовний дубляж («A Kommunizmus Zászlaja») почав 

друкуватися 27 березня 1957 р. У 1962 р. друкування угорського дубляжу 

було припинено і відновлено у квітні 1965 р. У 1983 році видання мало 

наклад – 10 639 прим. українською мовою та 4 183 прим. угорською (див. № 

140 (4985) від 10 листопада 1983 р.). Із 1990 р. газета змінила свою назву. При 

перереєстрації (28 квітня 1994 р.) співзасновниками газети названі 

Виноградівська районна рада, райдержадміністрація та редакція газети 

«Новини Виноградівщини». Виходить українською та угорською мовами два 

рази на тиждень – у вівторок і суботу. Загальний наклад – 3 000 – 5 000 прим. 

Гол. редактор – Данчук Володимир Дмитрович. 

85. НОВИНИ ЗАКАРПАТТЯ (88000 м. Ужгород, пл. Народна, 4, тел./факс: 

(03122) 36-284; 37-094; 33-077; 37-317, E-mail: root@ novzak.uzhgorod.ua). 

Газета заснована 1991 р. Орган Закарпатської обласної ради та обласної 

державної адміністрації. Видання виходить українською мовою. Наклад – 5 

734 прим. (у вівторок та четвер) і 55 825 прим. (у суботу). Головні редактори: 

Василь Нитка, Віталій Ящищак, Мирослава Галас. 

86. НОВИНИ МУКАЧЕВА (89600 м. Мукачево, пл. Миру, 10, тел./факс: 

(03132) 22-002). Газета заснована 28 лютого 1994 р. Мукачівською районною 

радою народних депутатів. При перереєстрації станом на 19 березня 2001 

року засновником та видавцем часопису зареєстровано ТзОВ «Видавничо-

поліграфічний комбінат «Карпатська вежа». Видання виходить українською 

мовою накладом 4 000 прим. Гол. редактор – Мирослав Дочинець. 
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87. НОВИНКА (тел./факс: (03122) 43-853. Газета заснована 6 червня 1994 р. 

міжнародною асоціацією «Інтерарт» як мистецький часопис. Мова видання – 

українська та мови оригіналів. Наклад – 1000 прим. Головний редактор – 

Руснак Василь Іванович. 

88. ОРБІТА-ЛОҐОС (88011 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, тел./факс: (03122) 

27-538. E-mail: root@logos.uzhgorod.ua). Газета заснована 19 березня 1996 р. 

видавництвом «Закарпаття», українсько-американським підприємством 

«Вестконтрейд», Вароді Х.В., Жирошем І.Ю., Ільницьким І.І., Кузовичем І.О., 

Лешко А.П. Видання друкується українською мовою нерегулярно. Наклад – 2 

800 – 3 600 примірників. Гол. редактор – Петро Поліха. 

89. ПАНОРАМА (89600 м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, 17, тел./факс: 

(03131) 22-301; 23-444; 23-053; 22-533). Газета заснована 7 грудня 1945 року 

як орган Мукачівського райкому компартії України і районної ради народних 

депутатів і мала назву «Прапор перемоги». У 1983 р. видання мало наклад – 

25000 примірників (див. №184 (6889) від 19 листопада 1983 р.). Після розвалу 

СРСР при перереєстрації та зміні назви співзасновниками часопису названі 

Мукачівська районна держадміністрація та редакція газети «Панорама». 

Видання виходить щосуботи українською мовою. Наклад – 5 600 – 6 700 

примірників. Головний редактор – Василь Гарагонич. 

90. ПЕРСПЕКТИВА ЗАКАРПАТТЯ (88000 м. Ужгород, вул. Загорська, 53). 

Видання засновано громадською організацією «Перспектива Закарпаття» у 

1998 р. як громадсько-політичне видання. Мова часопису – українська. 

Наклад – 1000 прим. Гол. редактор – Леся Кешеля. 

91. ПІДКАРПАТСЬКА РУСЬ – НАШ КРАЙ. Газета заснована 10 квітня 1997 

року Русином Карелом Івановичем як громадськополітичне видання. Мови 

видання – українська та мови оригіналів. Головний редактор – Русин Карел 

Іванович. На цей час не виходить. 

92. ПОГЛЯД (88016 м. Ужгород, вул. Університетська, 14/416, тел./факс: 

(03122) 43-246; 42-464; E-mail: zhurn@univ.uzhgorod. ua). Газета заснована 9 

листопада 1998 р. Ужгородським національним університетом на базі 
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відділення журналістики. Видання друкується українською мовою на восьми 

сторінках. Періодичність – місячник. Наклад – 1 000 прим. Гол. редактор – 

Володимир Тарасюк. 

93. ПОДАТКОВІ НОВИНИ. Газета заснована 29 березня 1996 р. Державною 

податковою інспекцією м. Ужгорода, редакцією газети «Новини Закарпаття». 

Із 1997 року газета не виходила. 

94. ПОДКАРПАТСЬКА РУСЬ (88018, м. Ужгород, Православна набережна, 

20). Газета заснована 2000 р. Підкарпатським товариством імені Кирила і 

Мефодія, Ужгородським обществом підкарпатських русинів, русинським 

клубом «Рутенія», «Русинським науково-освітнім товариством», 

Ужгородським обществом ім. Духновича, громадською організацією 

«Зайнятість». Мови видання – українська, російська та мови оригіналу. 

Наклад – 1000 прим. Гол. редактор – Думнич Юрій Андрійович. 

95. ПОДКАРПАТСЬКИЙ РУСИН (88009 м. Ужгород, вул. 8 Березня, 37/66, 

(03122) 2-70-00). «Общественна культурнопросвітительна новинка» 

зареєстрована 4 лютого 2005 року, виходить як двотижневик. Друкується 

українською та «русинською» мовами. Наклад від 3000 до 5000 прим. Шеф-

редактор – Людвіґ Філіп, головний редактор – Василь Черепаня. 

96. ПОЗИЦІЯ (88000, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, тел./ факс: (03122) 3-

51-02). Газета заснована 30 жовтня 1997 р. Закарпатським обласним 

товариством ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших 

зарубіжних країнах. Мови видання – українська та російська. Гол. редактор – 

Луньова Наталія Вікторівна. Із 2000 року видання не виходило. 

97. ПОЛИЧКА «КАРПАТСЬКОГО КРАЮ» (тел./факс: (03122) 34-46). 

Видання засновано 1991 р. колективом редакції газети «Карпатський край». 

Виходить українською мовою. Гол. редактор – Василь Кухта. 

98. ПОСТУП (88017, м. Ужгород, вул. Ю. Гойди, 8/207). Газета заснована 2001 

р. Закарпатською обласною організацією Народно-демократичної ліги молоді. 

Мова видання – українська. Наклад – 1 000 прим., виходить нерегулярно. 

99. ПРАВО І ПОРЯДОК (88000, м. Ужгород, пл. Народна, 4). Газета заснована 
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1998 року управлінням юстиції в Закарпатській області як спеціальне 

видання. Мова видання – українська. Видання не друкується. 

100. ПРАВОСЛАВНА ІРШАВЩИНА (90100, м. Іршава, вул. 

Першотравнева, 17, тел./факс: (03144) 22-637). Газета заснована 13 січня 1998 

р. Іршавським православним товариством імені Кирила і Мефодія. Видання 

друкується українською, російською та церковно-слов’янською мовами. 

Наклад – 1 000 прим. Гол. редактор – протоієрей Василь Ігнат. 

101. ПРИРОДА (88000, м. Ужгород, вул. Українська, 86/А). Газета-

двотижневик друкується з 17 квітня 2003 р. на 8 сторінках формату А3, 

засновник та видавець – Закарпатська обласна громадська екологоосвітня 

організація «Природа». Мова видання – українська. Наклад – 1000 прим. 

Головний редактор – Любов Фельбаба-Клушина. 

102. ПУТЬ К ИСТИНЕ (90400 м. Хуст, п/с 247). Газета заснована 30 липня 

1997 р. об’єднанням християн Суботнього Дня. Видання виходить 

російською мовою. Наклад – 2 000 – 3 000 примірників (див. №3 (025), 

травень – червень 2001 р.). Гол. редактор – Павлій Ірина Андріївна. 

103. РАЙТ МАКС-СЕРВІС (88015 м. Ужгород, вул. Минайська, 6/38, 

тел./факс: (03122) 25-629). Початкова назва інформаційного бюлетеня 

«РАЙТ». Видання було засновано 9 жовтня 1996 р. товариством з обмеженою 

відповідальністю із однойменною назвою – «РАЙТ» як інформаційний 

бюлетень. Мови видання – українська й російська. Наклад – 1500 прим. Гол. 

редактор – Тирпак Неля Миколаївна. 

104. РАНОК (тел./факс: (03122) 36-066). Видання засновано 1998 р. ТзОВ 

«Новий колір» як українськомовне рекламне видання. Головний ред. – 

Шевкун Софія Тимофіївна. 

105. РАТУША (88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, тел./ факс: (03122) 

54-021). Газета заснована 28 липня 1995 р. редакційно-видавничою фірмою 

«Прес-тиждень ЛТД». Видання друкується українською мовою нерегулярно. 

Наклад – 4 250 прим. (у вівторок та четвер), 43 300 прим. – (у суботу). Гол. 

редактор – Олег Диба. 
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106. РЕПОРТЕР (8000, м. Ужгород, Православна наб, 11, тел./ факс: (03122) 

33-316. E-mail: reporter@uzhgorod.ukrsat.com; Webсайт: www.ua-reporter.com). 

Газета зареєстрована 5 червня 2001 р. ПП Козубенко Н.І. (видавець – ПП 

Барна В.І.) як закарпатський прес-кур’єр. Часопис виходить тричі на тиждень 

(понеділок, середа, п’ятниця). Мова видання – українська. Наклад – 10 500 

прим. Гол. редактор – Ірина Лемак. 

107. РЕСПУБЛІКА (90400, м. Хуст, вул. Бернашина, 5, тел./факс: (031422) 

21-522). Газета заснована 8 грудня 1994 р. малим спільним підприємством 

«Потисся» та громадянином Сіладі І.М. Мови видання – українська та мови 

оригіналів. Наклад – 1000 прим. Гол. редактор – Данча Мікулаш Дьордьович. 

108. РИО-ПРЕС (тел./факс: (03122) 25-801). Газета заснована 10 лютого 

1995 р. редакцією газети «Единство-плюс» та ТзОВ «РІО-траст». Мова 

видання – російська. Гол. редактор – Морозов Євген Олександрович. Видання 

на цей час не друкується.  

109. РІО (РЕКЛАМА. ІНФОРМАЦІЯ. ОГЛЯД НОВИН) (88015, м.Ужгород, 

вул. Заньковецької, 89, тел./факс: (03122) 52-045. E-mail: riopress@karpaty. 

uzhgorod.ua; Web-сайт: www.rio.karpat.org). Газета заснована 4 березня 1998 р. 

редакційно-видавничою фірмою «Тиждень-Прес» і є свого роду 

спадкоємницею часопису «РІОІнформ». Друкується українською мовою, 

окремі матеріали – мовою оригіналу. Наклад – 2 200 – 19 150 прим. Гол. 

редактор – Гойс Петро Барнабашович.  

110. РІО-ІНФОРМ (88015 м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, тел./факс: 

(03122) 52-045). Газета зареєстрована 26 липня 1995 р. редакційно-

видавничою фірмою «Прес-тиждень ЛТД». Друкувалася українською мовою. 

Наклад – 4 250 прим. Гол. редактор – Петро Гойс. На цей час не виходить. 

111. ROCK-СОЛЯНКА (88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької, 89, тел./факс: 

(03122) 34-592). Газета заснована 6 березня 1997 р. редакційно-видавничою 

фірмою «Прес-тиждень ЛТД». Видання друкується українською мовою 

нерегулярно. Наклад – 1 500 прим. Гол. редактор – Олексій Мегела.  

112. РОМАНІ ЯГ (РОМСЬКЕ ВОГНИЩЕ) (88013, м. Ужгород, вул. 
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Тельмана, 1/48а, тел./факс: (03122) 15-805. E-mail: romaniyag@ 

mail.uzhgorod.ua; Web-сайт: www.romaniyag.boom.ru). Газета зареєстрована 26 

лютого 1999 р. Закарпатським культурно-просвітнім товариством «Романі 

Яг» як громадсько-політичне видання для ромського народу. Часопис 

виходить за сприяння Міжнародного фонду «Відродження». Мови газети – 

українська, ромська, угорська. Наклад – 1 000 прим. Шеф-редактор – Аладар 

Адам. Головний редактор – Євгенія Навроцька. 

113. РУСИНСЬКА БИСЇДА (88011 м. Ужгород, вул. Дівоча, 9/8, тел./факс: 

(03122) 50-008). Газета заснована 22 травня 1997 р. громадянином 

Петровцієм Іваном Юрійовичем як громадсько-політичне видання. Мови 

видання – українська та мови оригіналів. Наклад – 1 000 прим. Гол. редактор 

– Іван Петровцій. Друкується нерегулярно. 

114. РУСИНСЬКА ГАЗЕТА. Газета заснована 8 грудня 1994 р. Хустським 

регіональним обществом подкарпатських русинів та громадянином 

Довганичем В.В. Мови видання – українська, російська, «русинська». 

Головний редактор – Думнич Юрій Андрійович.  

115. САД ЖУРНАЛУ АЙНО (88015, м. Ужгород, вул. Легоцького, 9/42, тел: 

(03122) 52-383). Збірник зареєстровано 1998 р. Фединишинцем В.С. як 

літературно-мистецьке видання. Мови видання – українська та мови 

оригіналів. Гол. редактор – Фединишинець Володимир Степанович. 

116. СВІТАНОК (88011 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 тел./ факс: (044) 227-

07-04). Газета заснована 30 липня 1997 р. інформаційно-консультативним 

жіночим центром як часопис для юнацтва. Мова видання – українська. 

Наклад – 1 000 прим. Гол. редактор – Олена Суслова. 

117. СВІТЛО ТВОГО ЖИТТЯ (88000, м .Ужгород, вул. Гагаріна, 36, тел.: 

095 – 195 – 4191, e-mail: chernip@i.ua). Газета зареєстрована 21 грудня 2009 р. 

як релігійно-духовне видання. Мова видання – українська. Тираж – 80 000 

прим. (див. № 2, брез., 2010 р.). Гол. редактор – Іван Черничко. 

118. СИНІЙ ВИР (90041 Міжгірський р-н, с. Синевир). Газета заснована 

2001 р. ГО «Синій Вир» Мова видання – українська. Газета виходить кожної 
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другої та четвертої суботи місяця. Наклад – 500 – 1 000 прим. Гол. редактор – 

Маханець Василь Васильович. 

119. СЛОВ’ЯНСЬКИЙ СОЮЗ. Газета зареєстрована 19 серпня 1997 року 

громадянином Сергієм Гаєвим. Мови видання – українська та російська. На 

цей час ваидання не друкується. 

120. СЛОВО (90400, м. Хуст, вул. Конституційна, 2/33, тел./факс: (031422) 

26-533). Газета заснована 6 жовтня 1995 року громадянином Попадинцем 

Петром Івановичем як громадсько-політичне видання. Часопис друкувався 

українською мовою. Головний редактор – Попадинець Петро Іванович. На 

цей час газета не виходить. 

121. СЛОВО (Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Вознесенська, 87). 

Часопис зареєстровано 2000 р. приватним підприємством «Маік» як 

громадсько-політичне видання. Мова видання – українська. Наклад – 2 500 

примірників. Гол. редактор – Ладижець Олесь Володимирович. 

122. СЛУЖБА 01 (88015, м. Ужгород, вул. Болгарська, 2, тел./ факс: (03122) 

29-701). Газета зареєстрована 25 лютого 1999 р. Закарпатським обласним 

державно-громадським благодійним фондом «Пожежна безпека» як 

спеціальне видання. Газета виходить щомісяця українською мовою. Наклад – 

1000 прим. (див. №8 (28) за серпень 2001 р.). Гол. редактор – Олена Янкович. 

123. СОВА. Газета заснована 1991 році як щомісячник незалежних 

журналістів. Мова видання – українська. Наклад – 12 000 примірників. У 

1992 році видання припинило своє існування. 

124. СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТ (88000 м.Ужгород, пл.Театральна,11, тел./факс: 

(03122) 13-199; 14-947; 14-815. Е-mail: root@socdem. uzhgorod.ua; Web-сайт: 

www.socdem.ua). Газета заснована 1 серпня 1998 р. правлінням Закарпатської 

обласної організації Соціал-демократичної партії України (об’єднаної). 

Видання виходило щотижня українською мовою. Наклад – 10 000 прим. Гол. 

редактор – Роман Офіцинський. 

125. СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТ ПЛЮС (88000 м. Ужгород, пл. Театральна,11, 

тел./факс: (03122) 13-199; 14-947; 14-815. Е-mail: root@ socdem.uzhgorod.ua; 
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Web-сайт: www.socdem.ua). Газета заснована 1999 р. обласним бюро 

Закарпатської обласної організації Соціал-демократичної партії України 

(об’єднаної). Вийшла один раз як тижневик румунською мовою. Наклад – 10 

000 прим. Гол. редактор – Роман Офіцинський, переклад – Тарас Дацьо.  

126. СПОРТИВНЕ ЗАКАРПАТТЯ (88000 м. Ужгород, пл. Народна, 4, 

тел./факс: (03122) 36-284). Газета заснована 8 лютого 1996 р. редакцією 

газети «Новини Закарпаття». Мова видання – українська. Із 1997 року 

часопис не виходив.  

127. СПОРТ-ІНФОРМ (тел./факс: (03122) 54-021). Газета заснована 24 січня 

1997 р. редакційно-видавничою фірмою «Прес-тиждень ЛТД». Мова видання 

– українська. Наклад – 1 000 прим. Гол. редактор – Кривошапко Володимир 

Володимирович. Друкується нерегулярно.  

128. СПРАВА ЧЕСТІ (90500 м. Тячів, пл. Леніна, 2, тел./факс: (03134) 21-

261). Газета заснована 20 серпня 1996 р. Дідухом Петром Петровичем. 

Виходить українською мовою нерегулярно. Наклад – 500 прим. Гол. редактор 

– Петро Дідух. 

129. СРІБНА ЗЕМЛЯ (88018, м. Ужгород, вул. Некрасова, 6, тел./ факс: 

(03122) 21-488; 24-757. E-mail: sz@mail.uzhgorod.ua). Газета заснована 1992 

року концерном «Срібна земля» як громадсько-політичне видання. Мова 

видання – українська. Наклад – 5 000 – 7 275 прим. Шеф-редактор – Віктор 

Бедь,  гол. редактори – Світлана Терпелюк, Степан Біляк. 

130. СТАРИЙ ЗАМОК (89600, м. Мукачево, вул. Івана Франка, 132, 

тел./факс: (03131)23-524. E-mail: info@st.zamok.mk.uzhgorod. ua; Web-сайт: 

www.st.zamok.mk.uzhgorod.ua). Газета заснована 1 грудня 1997 р. ТзОВ 

«Газета «Старий замок» як громадськополітичне видання. Друкується 

українською мовою. Наклад – 13 000 – 19 200 прим. Гол. редактор – Клованич 

Юрій Федорович. 

131. СТАРТ (88015 м. Ужгород, вул. Заньковецької, 5, тел./факс: (03122) 29-

898; 29-494. E-mail: start@start.uzhgorod.ua Web-сайт: www.start.uzhgorod.ua). 

Газета заснована 4 червня 1996 року. Засновники: громадяни Шулла І.І., 
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Текла Б.Т., фірма «Гуннія ЛТД». Мови видання – українська, угорська та 

російська. Наклад – 6000 прим. Гол. редактор – Філеп Текла Юліївна. 

132. СТАТИСТИЧНЕ ВИДАННЯ (88000, м. Ужгород, вул. Ю. Гойди, 11). 

Газета заснована 1998 року Закарпатським управлінням статистики як 

спеціальне видання. Мова видання – українська. Наклад – 2000 прим. 

Часопис друкується нерегулярно. 

133. СТУДЕНЬ (СТУДЕНТСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ) (E-mail: studenj@ ukr.net). 

Газета зареєстрована 16 жовтня 2001 р. Асоціацією молодіжних ініціатив 

краю як молодіжне видання. Часопис виходить українською мовою. Наклад – 

1 000 примірників. Гол. редактор – Петро Ренжин. 

134. СХОДИ (89600, м. Мукачево, п/с 190, тел./факс: (03131)  44-971). Газета 

заснована 1999 р. управлінням об’єднаної християнської євангельської 

церкви живого Бога в Закарпатській області.  Друкується українською мовою. 

Наклад – 3 000 прим. Головний редактор – Зан Оксана Іванівна. 

135. ТАЛАНТИ СВАЛЯВЩИНИ (89300 м. Свалява, вул. Верховинська, 69, 

тел./факс: (03133) 22-390). Газета заснована 9 вересня 1997 року Ішковичем 

Кирилом Васильовичем як громадсько-політичний часопис. Друкується 

українською мовою. Гол. редактор – Ішкович Кирило Васильович. 

136. ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ДОДАТОК ГАЗЕТИ «МУКАЧЕВО» (896000 м. 

Мукачево, вул. Ярослава Мудрого, 5-а, тел./ факс: (03131) 21-022; 54-768; 23-

246; 44-512. E-mail: sergey@ dvornichenko.mk.uzhgorod.ua). Газета заснована 3 

березня 1994 р. Мукачівським відділенням Промінвестбанку, Дворниченком 

В.В., Мукачівською виробничо-комерційною фірмою «Астра», Мукачівським 

філіалом «Лісбанку», Мукачівським державним торгово-комерційним 

підприємством. Друкується українською мовою. Наклад – 3 500 прим. Гол. 

редактор – Дворниченко Віктор Васильович.  

137. ТЕЛЕПРОГРАМА. Видання зареєстровано 2000 р. громадянкою Гичко 

Ганною Василівною як рекламне видання. Мова видання – українська. Гол. 

редактор – Ганна Гичко. 

138. ТИСА (88011, м. Ужгород, пл. Театральна, 11, тел./факс: (03122) 34-
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468). Журнал засновано 10 листопада 1993 р. редакцією газети «Карпатський 

край» та мистецьким фондом «Карпати». Мова видання – українська. Гол. 

редактор – Василь Кухта. Із 1999 р. друкується нерегулярно.  

139. ТОРГ ЛАЙН (89600 м. Мукачево, пл. Миру, 7, тел./факс: (03131) 22-

183). Газета заснована 24 вересня 1997 р. малим приватним підприємством 

«Голд Лайн Трейд» як рекламне видання. Часопис друкується українською 

мовою. Наклад – 1 000 прим. Гол. редактор – Микола Коберський. 

140. ТУР-ІНФОРМ (88012, м. Ужгород, вул. М. Грушевського, 6-а, тел./факс: 

(03122) 54-021). Газета заснована 3 квітня 1997 р. редакційно-видавничою 

фірмою «Прес-тиждень ЛТД». Мови видання – українська й російська. Гол. 

редактор – Шандор Федір Федорович. Видання видається нерегулярно. 

141. ТЯЧІВСЬКИЙ ІНФОРМКУР’ЄР (тел./факс: (03134) 31-487). Газета 

заснована 5 серпня 1996 р. товариством з обмеженою відповідальністю 

«Ініціатива». Мова видання – українська. Гол. редактор – Ботигін Олександр 

Васильович. Із 2000 року газета не виходила.  

142. УЖГОРОД (88000, м. Ужгород, вул. Ракоці, 2, тел./факс: (03122) 16-343; 

13-638; E-mail: uzhgorod@uzhgorod.ukrsat.com). Газета-тижневик заснована 

20 липня 1999 р. Ужгородською міською радою та виконкомом. Друкується 

українською мовою. Наклад – 4000 прим. Гол. редактор – Андрій Андрусяк. 

143. УЖГОРОД ОНЛАЙН. Видання зареєстровано 1998 р. колективним 

підприємством «Мандарин» як спеціальне видання. Мови видання – 

українська та російська. На цей час не друкується.  

144. УЖГОРОДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (88016, м. Ужгород, вул. 

Університетська, 14/218, тел.: (03122) 43-543). Газета заснована 2 листопада 

1951 року вченою радою Ужгородського державного університету під назвою 

«За більшовицькі кадри», згодом виходить як «Радянський студент» (1952) та 

«Ужгородський університет» (1989). В останні роки друкується щомісяця 

українською мовою. Наклад – 500 прим. Гол. редактори –  відомі науковці  

(М.Лакиза, І.Гранчак, В. Чумак, О.Довганич, В.Ариповський та інші). 

145. УЖ-ІНФО (тел./факс: (03122) 30-895). Газета заснована 18 грудня 1995 
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року видавничо-комерційною фірмою «Аркада-Ф» як рекламне видання. 

Мова видання – українська та мови оригіналів. Гол редактор – Федоренко 

Анатолій Васильович. Із 2000 року газета не виходила. 

146. ФЕСТ (СРІБНА ЗЕМЛЯ – ФЕСТ) (88011, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 

42/1, тел./факс: (03122) 37-304; 37-084. E-mail: sifest@ karpaty.uzhgorod.ua). 

Газета заснована 18 березня 1996 року інформаційно-рекламним агентством 

«Наш час» після розколу серед журналістського колективу в редакції газети 

«Срібна земля». Станом на 19 березня 2001 р. видавцем газети визначено 

ТзОВ «Рекламно-видавнича компанія «Фест». Друкується українською 

мовою. Наклад – 13 000 прим. Гол редактори: Віталій Ящищак, Василь 

Ільницький. 

147. ХРИСТИЯНИН КАРПАТ (88018, м. Ужгород, вул. Грушевського, 37а). 

Газета заснована 2001 року обласним Об’єднанням церков євангельських 

християн-баптистів. Мова видання – українська та мови оригіналів. Наклад – 

3000 прим. 

148. ХРИСТИЯНСЬКА РОДИНА (88018, м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 

7, тел./факс: (03122) 27-977; 24-528; 29-727. E-mail: sobor1@tcom. 

uzhgorod.ua). Газета заснована 31 липня 1996 р. Закарпатським товариством 

імені Кирила і Мефодія. Друкується українською, російською, 

церковнослов’янською та «русинською» мовами двічі на місяць. Наклад – 2 

000 – 4 000 примірників. Гол. редактор – протоієрей Димитрій Сидор.  

149. ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДЕМОКРАТ (тел./факс: (03122) 21488). Газета 

заснована 4 березня 1997 року Християнською народною спілкою Закарпаття, 

громадянами Зейкан Ю.П. та Попадинцем П.І. Мова часопису – українська. 

Гол. редактор – Петро Попадинець. Із 2000 року видання не виходило. 

150. ХУСТСЬКИЙ ЗАМОК. Газета заснована 4 листоп. 1994 р. Хустською 

районною організацією УРП як громадсько-політичне видання. 

Друкувалася українською мовою. У 1997 р. газета припинила виходити. 

151. ЧЕРВОНА ГОРА (89600, м. Мукачево, п/с 140). Газета заснована 2000 

р. громадою Мукачівської православної церкви ікони Божої Матері «Всіх 
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Скорбящих Радостей». Мови видання – українська та мови оригіналів. 

Наклад – 3000 прим. 

152. ЧІЗАЙ – CSIZAJ (м. Берегово, урочище «Чізай», а/с 320, тел./ факс: 

(03141) 33-19. E-mail: admin@iceberg.uzhgorod.ua). Часопис виходить із 29 

грудня 2000 р. Заснований спільним українсько-американсько-російським 

підприємством «Айсберг» як науково-практичне видання. Мови газети – 

українська та угорська. Наклад – 1 000 прим. українською і 1 000 – 

угорською мовами (див. №28 (29) від 13 липня 2001 р.). Гол. редактор – 

Разгулов Валерій Михайлович.  

153. ЧОРНА ГОРА (90300, м. Виноградів, вул. Дружби, 24/1, тел./факс: 

(03143) 24-787. E-mail: thgora@ssb.uzhgorod.ua). Газета заснована у 1997 р. 

громадянином Віктором Черепаніним як громадсько-політичне видання. 

Згодом часопис було перереєстровано (20 травня 1999 р.) Володимиром 

Мочарником як суспільно-релігійний тижневик. Друкується українською 

та російською мовами. Наклад – 1100 – 2500 прим. Гол. редактор – 

Володимир Мочарник. 

154. ШЕФУ НА СТІЛ (88000, м. Ужгород, пл.. Корятовича, 13/12, тел./факс: 

(0312) 61– 76– 54. Е-mail: shef@cto.uz.ua). Щомісячний інформаційно-

аналітичний «журнал для тих, хто приймає рішення», зареєстрований 25 

червня 2003 р., перше число з’явилося у липні того ж року. Часопис 

виходить українською мовою у кольорі. Накад – 2000 прим. Гол. редактор 

– Людмила Орос, видавець – Василь Ледней. 

155. ЭХО (88015 м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 46/33). Газета заснована 2000 

року Закарпатським благодійним фондом «Хесед Шпіра» (єврейське 

товариство) як інформаційно-пізнавальне видання. Мови видання – 

українська, російська. Наклад – 1000 прим. 

156. APŞА (АПША) (90500, м. Тячів, вул. Борканюка, 17, тел.:  0505149873). 

Газета-місячник заснована 6 вересня 2001 року Закарпатською обласною 

спілкою «Дачія» як соціально-політичне видання. Друкується румунською 

мовою. Наклад – 1000 прим. Гол. редактори – Тарас Дацьо, Іон Ботош. 
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157. BABITA (БОБІТО – ЧУБЧИК) (88011, м. Ужгород, Чопський пров., 1-а, 

тел./факс: (03122)28-353). Газета заснована 4 листопада 1994 р. редакцією 

журналу «Тарогато» як часопис для дітей. Друкується угорською мовою. 

Наклад – 1000 прим. Гол.редактор – Йосип Івашкович. 

158. BEREG-INFO (БÉРЕҐ-ІНФО; 90200 м. Берегово, вул. Сечені, 11, 

тел./факс: (03141)24-466; 24-089). Газета зареєстрована 17 жовтня 1995 р. 

Сабослаєм Степаном Карловичем. Видання друкується угорською мовою. 

Протягом 1998 – 1999 р. часопис друкував також матеріали українською 

мовою. Окремою книгою редакція видала угорськомовні «Кримінальні 

повісті та оповідання», які друкувалися в газеті. Наклад – 5 200 – 5 700 

прим. Гол. редактор – Степан Сабослай. 

159. ÉLET-JEL (ИЙЛЕТ ЄЛ – СЕРЦЕБИТТЯ; 88011, м. Ужгород, вул.. 

Гагаріна, 42/1; Головпошта, п/с 34/А ). Журнал зареєстрований 21 жовтня 

2008 р., друкується угорською мовою, наклад – 1000 прим. Шеф-редактор 

– Шандор Горват, гол. редактор – Елемир Кевсегі. 

160. DÉLIBÁB (МІРАЖ), мистецько-художній часопис, перше число 

з’явилося 1992 року, із 1996 – офіційний журнал Спілки угорських 

художників, друкується два рази на рік: в травні та листопаді, наклад – 300 

прим. Існує онлайн-версія, яка оновлюється щоквартально. 

161. DÔVERA (ДОУВЕРА – ДОВІРА; 88000 м. Ужгород, вул. Кавказька, 

15/22, тел./факс: (03122)42-436). Журнал заснований 20 липня 2000 р. 

Закарпатським обласним культурно-просвітнім товариством словацьких 

жінок «Довіра», організацією УРП як громадсько-політичне видання. 

Друкувався словацькою та українською мовами. Наклад – 1000 прим. Гол. 

редактор – Наталія Ґерцег-Паш. На цей час не виходить. 

162. HOTÁRMENTI SZOCIALDEMOKRATA (ГÓТАРМЕНТІ  

СОЦІАЛДЕМОКРОТО – ПРИКОРДОННИЙ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТ; 90200 

м. Берегово, п/с 101). Газета заснована 1999 року обласним бюро 

Закарпатської обласної організації Соціал-демократичної партії України 

(об’єднаної) як громадсько-політичне видання. Друкувалася щотижня 
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угорською мовою. Наклад – 3 000 прим. Гол. редактор – Ласло Біров. 

163. KÁRPÁTALJA (КАРПАТОЛЙО – ЗАКАРПАТТЯ; 90200 м. Берегово, 

вул. Крива, 6, тел.: (03141) 23-277; е-mail: karphetlap@bereg.uzhgorod.ua; 

сайт: www.karpatok.hetilop. uzhgorod.ua). Газета заснована 25 грудня 2000 

р. ТзОВ «Карпатолйо». Наклад – 7 050 – 8 300 прим. Мова – угорська. Гол. 

редактор – Ґустав Качур. 

164. KÁRPÁTALOI SZÉMLE (КАРПАТОЛОІ СИЙМЛЕ – 

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОГЛЯД; 88000, м. Ужгород, Православна наб., 5, 

тел./факс: (03122) 36-923). Газета заснована 28 жовт. 1993 р Товариством 

угорської культури Закарпаття. Видання друкувалося угорською мовою. 

Наклад – 1500 – 3000 прим. Гол. редактор – Ґустав Качур. Газета 

припинила друкуватися у 2000 році. 

165. KÁRPÁTI IGAZ SZÓ (КАРПАТІ ІҐАЗ СО – «КАРПАТСЬКЕ СЛОВО 

ПРАВДИ; 88011, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1, тел./факс: (03122) 24-477, 

E-mail: root@kigazszo.uzhgorod.ua). Видання засновано у січні 1920 р. під 

назвою «Munkas újság» («Робітнича газета»). Протягом 1946 – 1967 рр. 

часопис виходив як угорський дубляж обласної газети «Закарпатська 

правда». Із березня 1967 року й до сьогодні друкується як самостійне 

угорськомовне видання. Газета пререєстрована 31 січня 1996 року, 

засновники: Закарпатська обласна рада, облдержадміністрація, Товариство 

угорської культури. Наклад – 7790 прим. (у вівторок та четвер) і 9 520 

прим. (у суботу). Головний редактор – Габор Ердейі. 

166. KÁRPATI MAGYAR KRONIKA (КАРПАТІ МОДЬОР КРОНІКО – 

КАРПАТСЬКА УГОРСЬКА ХРОНІКА; 88015, м. Ужгород, вул. Льва 

Толстого, 5а). Газета заснована 2000 р. Товариством угорської інтелігенції 

Закарпаття як громадсько-політичне видання. Мова видання – угорська. 

Наклад – 1000 прим. Головний редактор – Юрій Дупко. 

167. MARAMUREŞENII (МАРАМУРЕШЕНІ – МАРАМОРОШАНИ, 90575, 

смт Солотвино Тячівського району Закарпатської обл., вул. Харківська, 6 а, 

тел.: (03134)56–514; 44–269). Соціально-політична, економічна та 
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культурна газета-тижневик для румун Закарпаття. Заснована (2001 р.) 

управлінням у справах преси та інформації Закарпатської ОДА, 

Тячівською та Рахівською райдержадміністраціями. Мова видання – 

румунська. Наклад – 1000 прим. Гол. редактор – Ґеорґій Маріна. 

168. NYOMKERESŐ (НЬОМКЕРЕШИВ – СЛІДОПИТ; 89600, м. Мукачево, 

вул. Л. Кошута, 1, тел./факс: (03131) 54-638). Журнал засновано 2 червня 

1995 р. Закарпатською асоціацією угорських скаутів. Наклад – 1000 прим. 

друкується угорською мовою. Гол. редактор – Павло Попович. 

169. PODKARPATSKÝ SLOVÁK (ПÓДКАРПАТСКІ СЛÓВАК – 

ПІДКАРПАТСЬКИЙ СЛОВАК; 88000, м. Ужгород, вул. Шумна, 26/3). 

Газета заснована у 1999 р. Закарпатською обласною культурно-

просвітньою організацією «Матіца Словенска». Друкується словацькою 

мовою щомісячно. Наклад – 1000 прим. Гол. редактор – Йосип Гайніш. 

170. SLOVENSKE SLOVO (СЛОВАЦЬКЕ СЛОВО, 88020, м. Ужгород, вул. 

Гагаріна, 98, тел.: 0999206806, e-mail: siau@i.ua). Газета видається з 7 

квітня 2012 р. «Словацькою інформаційною агенцією в Україні» 

(«Slovenská informačná agentcia na Ukraine»), створеною Товариством 

словацької інтелігенції Закарпаття (голова – Ерік Горват). Мови видання – 

словацька, чеська, українська. Наклад – 1000 прим. Відпов. за випуск – 

Вікторія Лецо, Олена Меденцій. 

171. SZIVÁRVÁNY (СІВАРВАНЬ – РАЙДУГА) (90200, м. Берегово, вул. 

Мікеша, 15, тел./факс: (03141) 31-020). Часопис зареєстровано 19 жовтня 

1993 р. Товтом К.К. і Балогом М.І. як громадсько-політичне видання. Мова 

– угорська. Наклад – 500 прим. Гол. редактор – Карло Товт. 

172. SZOLYVAI KRÓNIKA (СОЛЬВОЇ КРОНІКО – СВАЛЯВСЬКА 

ХРОНІКА) (89300, м. Свалява, вул. Шевченка, 3/т-1, тел./факс: ( 03133) 21- 

097). Газета заснована 7 лютого 1995 року Свалявським угорським 

культурним союзом. Мова видання – угорська. Гол. редактор – Йорош 

Бейло Дюлович. 

173. ÚJ HOJTÁS (УЙ ГОЙТАШ – НОВИЙ ПАГІН, 89600 м. Мукачево, вул. 
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Миру, 15). Газета заснована 2000 року Закарпатською Апостольською 

адміністрацією Римо-католицької церкви. Мова видання – угорська. 

Наклад – 1000 прим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК В 

Угорськомовні періодичних видання на Закарпатті у 1845–1945 рр. 

1. KÖZÉRDEKEK CSARNOKA (Загальногромадська галерея), 1867 р. 

2. UNGVÁRI KÖZLÖNY (Ужгородські повідомлення), 1867 р. 

3. UNGVÁR: Közérdekű Hetilap (Ужгород: громадський тижневик), 1880 р. 

4. MAGYAR KÁRPÁT: Melléklet az orosz «Kárpáthoz» (Угорський Карпат: 

додаток до російськомовного «Карпата»), 1875 р. 

5. KELET: A magyarországi görög katholikusok érdekeit képvizelö hetilap. (Схід, 

тижневик, що представляє  інтереси греко-католиків Угорщини), 1888 р. 

6. KÁRPÁT LAPOK: Egyházi, tanügyi és társadalmi hetilap. (Карпатські 
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листки: релігійний, освітній, соціальний тижневик), 1895 р. 

7. GÖRÖG KATHOLIKUS SZEMLE: Egyházi és társadalmi hetilap. (Греко-

католицький огляд: релігійний та соціальний тижневик), 1899 р. 

8. FELVIDÉKI SION: G.-kath. Egyázi s irodalmi foluόirat. (Верховинський 

Сіон: греко-католицький релігійний та літературний часопис), 1899 р. 

9. KÁRPÁT («Карпат»), 1919 р. 

10. KASSA-UNGVÁRI HIRDETMÉNYI LAP. (Кошицько-Ужгородський 

інформаційний листок), 1845 p. 

11. KÁRPÁT HIRNÖK: Társadalmi, népgazdászati, s közhasznú ismeretek 

közlönye. (Карпатський вісник: суспільно-господарський чсасопис), 1861 р. 

12. FELVIDÉK («Верховинський край»), 1863 p. 

13. UNGVÁRI HIRLAP («Ужгородські новини»), 1867 р. 

14. UJ KÖZLÖNY: Pártinkivüli Polit. Napilap. («Новий вісник»), 1868 р. 

15. UNG – UNGVÁR («Унґ- Ужанщина»), 1873 р. 

16. MAGYR TANÍTÓJELÖLT: Óvó-, tanitónöés tanítójelöltel lapja. (Угорський 

помічник учителя: для вихователів дитсадків та вчителів), 1908 р. 

17. RUSZINSZKÓI NÉPSZAVA: A ruszinszkói social-dem. part központi közlönye 

(Русинське народне слово: газета русинської соціал-демократ. партії), 1921 р. 

18. NÉPLAP: Ismeretterjesztö társadalmi és gazdasági hetilap (Народний листок: 

повчальний соціально-економічний тижневик), 1922 р. 

19. GRIMÁSZ (Гримаса), 1923 р. 

20. HATÁRSZÉLI UJSÁG: A Ruszinskói ker.szos. part hivatalos hetilapja. 

(Прикордонна газета: офіційний тижневик Русинського регіону), 1923 р. 

21. KÁRPÁTI HIRADÓ (Карпатський вісник), 1924-1933 рр. 

22. KELETI UGSÁG (Східна газета), 1923 р. 

23. KÖZTÁRSASÁGI HIRADÓ (Республіканський вісник), 1924 р. 

24. KÖZTÁRSASÁGI MAGYAR HIRADÓ (Республіканський угорський 

вісник), 1924 р. 

25. MUNKÁS UJSÁG: A Csehoszlov.komunista part P.R. kerületének sivatalos 

közlönye. (Робітнича газета: орган комуністичної партії робітників), 1924 р. 
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26. KÁRPÁTALJA: Politikai, gazdasági és társadalmi hetilap. – Megjelenik 

minden vasárnap. Sz. (Підкарпаття: політичний господарський тижневий 

вісник), 1926 р. 

27. A POLGÁR (Громадянин), 1927 р. 

28. MAGYAR ISKOLA : A podkárpátszkáruszi általános Magyar tanilóegue stilet 

hivatal s lapja. (Угорська школа: для підкарпаторсинських вчителів 

Угорщини), 1928 р. 

29. KÁRPÁTI VASÁRNAP: A magyar-ruthén testvériség lapja. – Megjelenik 

minden vasárnap. (Карпатська неділя: видання угорсько-русинського 

братства), 1939 р. 

30. JÖVÖ (Майбутнє) правдоподібно, що часопис виходив у 30-х роках ХХ ст. 

31. MAGYAR ÉLET (Угорське життя) припускаємо, що часопис виходив у 30-

х роках ХХ ст.. 

32. SZABADSÁG: A szocialdemokr. part polit. és gazdasági hetilapja (Свобода, 

суспуспільний господарсько-економічний тижневик). 

33. KÁRPÁTI MAGYAR HIRLAP (Карпатські угорські новини), 1920 р. 

 

 

 

 

ДОДАТКОК Д 

Новітні угорськомовні періодичних видання на Закарпатті (1945 – 2016) 

 

1. BABITA (Чубчик), газета заснована 4 листопада 1994 року редакцією 

журналу «Тарогато» як часопис для дітей. 

2. BEREGI HIRLAP («Вісник Берегівщини»), газета заснована 1 січня 1945 

року під назвою «Veres Zaszlő» («Червоний прапор») як орган Берегівського 

райкому компартії, із 1 січня 1955 року виходить український дубляж. 

3. DÉLIBÁB (Міраж), мистецько-художній часопис, перше число з’явилося 

1992 року, із 1996 – офіційний журнал Спілки угорських художників, 

друкується два рази на рік: в травні та листопаді, наклад – 300 прим. Існує 
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онлайн-версія, яка оновлюється щоквартально. 

4. BEREG-INFO (Береґ-інфо), газета зареєстрована 17 жовтня 1995 року 

Степаном Карловичем Сабослаєм.  

5. CSIZAJ («Чизай»), журнал виходить із 29 грудня 2000 року, заснований 

спільним українсько-американсько-російським підприємством «Айсберг» як 

науково-практичне видання. Вміщує матеріали українською, угорською та 

російською мовами. 

6. HOTÁRMENTI SZOCIALDEMOKRATA (Прикордонний соціал-демократ), 

газета-тижневик, заснована 1999 року обласним бюро Закарпатської обласної 

організації Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) 

7. IRKA (Зошит), журнал для угорськомовних дітей Закарпаття та тих, хто 

вивчає угорську мову, заснований 1993 р., видавець – Закарпатське 

угорськомовне педтовариство; виходить 4 рази в рік, тираж – 5 000 прим. 

8. KÁRPÁTALJA (Закарпаття), газета заснована 25 грудня 2000 р. ТзОВ 

«Карпатолйо». 

9. KÁRPÁTALJAI MAGYAR TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG («Вісник 

Закарпатського угорського наукового товариства»), щорічник Закарпатського 

угорськомовного наукового товариства (1993), наклад – 500 прим. 

10. KÁRPÁTALOI SZÉMLE (Закарпатський огляд), газета заснована 28 

жовтня 1993 року Товариством угорської культури Закарпаття. 

11. KÁRPÁTI IGAZ SZÓ (Карпатське слово правди), газета Закарпатської 

обласної ради та облдержадміністрації. Видання засновано у січні 1920 р. під 

назвою «Munkás Ujság» («Робітнича газета»). Упродовж 1946 – 1967 рр. 

виходить як дубляж обласної газети «Закарпатська правда», з березня 1967 

знову самостійне видання. 

12. KÁRPATI MAGYAR KRONIKA (Карпатська угорська хроніка) Газета 

заснована 2000 року Товариством угорської інтелігенції Закарпаття як 

громадсько-політичне видання. 

13. KOZOKTATAS (Освіта) – педагогічний журнал для вчителів, що 

працюють у школах з угорською мовою навчання. Виходить 3 рази в рік, 
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тираж – 1000 прим. 

14. NADYSZŐLŐS-VIDÉKI HIREK (Новини Виноградівщини), угорський 

дубляж газети Виноградівської райради та райдержадміністрації, друкується 

із 27 березня 1957 року під назвою «A Kommunizmus Zászlaja» («Прапор 

комунізму»). У 1962 році друкування угорського дубляжу було припинено і 

відновлено у квітні 1965 року. Із 1990 року газета має сучасну назву. 

15. NYOMKERESŐ (Слідопит), журнал заснований 2 червня 1995 року 

Закарпатською асоціацією угорських скаутів. 

16. SZIVÁRVÁNY (Райдуга), часопис зареєстровано 19 жовтня 1993 року К. 

К. Товтом та М.І. Балогом як громадськополітичне видання. 

17. SZOLYVAI KRÓNIKA (Свалявська хроніка), газета заснована 7 лютого 

1995 року Свалявським угорським культурним союзом.  

18. ÚJ HOJTÁS (Новий пагін), газета заснована 2000 року Закарпатською 

Апостольською адміністрацією Римо-католицької церкви.  

19. UNGVÁRI VIDÉKI HIREK (Вісті Ужгородщини), угорськомовний дубляж 

газети Ужгородської райради та райдержадміністрації, друкується із 1952 

року. До 1991 року виходить під назвою «A kommunizmus fényei» («Вогні 

комунізму»). Українською мовою газета почала виходити з 1949 року. 

 



 470 

ДОДАТОК Е 

Зразки 

районних періодичних видань на Закарпатті, засновниками яких були  

райкоми компартії та районні ради народних депутатів (1983 р.) 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 

 

   
 



 471 

ДОДАТОК Ж 

Зразки 

районних періодичних видань на Закарпатті, засновниками яких були  

райкоми компартії та районні ради народних депутатів (1983 р.) 
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ДОДАТОК З 

Зразки 

 сучасних обласних періодичних видань, засновниками яких є  

Закарпатська обласна рада та обласна державна адміністрація 
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ДОДАТОК К 

Зразки 

періодичних видань, засновниками яких є 

районні, міські ради та районні державні адміністрації 
 

 

        
 

        
 

       
 

 

 

 

 



 474 

ДОДАТОК Л 

Зразки 

сучасних періодичних видань, засновниками яких є 

районні, міські ради та районні державні адміністрації 
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ДОДАТОК М    

Зразки 

сучасних періодичних видань, засновниками яких є 

районні, міські ради та районні державні адміністрації 
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ДОДАТОК Н 

Зразки 

сучасних угорськомовних   періодичних видань на Закарпатті  
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ДОДАТОК П 

Зразки сучасних румунськомовних   

 періодичних видань на Закарпатті  
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ДОДАТОК Р 

Зразки 

сучасних словацькомовних    періодичних видань на Закарпатті  
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ДОДАТОК С 

Зразки 

сучасних ромських  періодичних видань на Закарпатті та матеріали 

міжнародних ромських читань в Ужгороді 
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ДОДАТОК Т 

Зразки 

сучасної  російської, дво- та тримовної преси на Закарпатті  
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ДОДАТОК У 

Зразки 

сучасної  русинської  преси на Закарпатті  
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ДОДАТОК Ф 

Зразки 

сучасної  українськомовної преси в Словаччині 
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ДОДАТОК Х 

Зразки 

сучасної  українськомовної преси в Румунії 
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ДОДАТОК Ц 

Зразки  

сучасної періодики  українців Угорщини 
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