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У статті робиться спроба дослідити українсько-румунські
зовнішньополітичні взаємини Карпатської України і Румунії у січні –
березні 1939 року. Увага автора звернута на розкриття
етнополітичних відносин між суб’єктами господарської діяльності.
Аргументовано доведено, що Румунія лояльно ставилася до
Карпатської України, доки існувала федеративна Чехословаччина,
виконувала союзницькі зобов’язання і зберігали з нею нормальні
економічні і політичні взаємини.
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Останнє десятиріччя ХХ століття, яке позначилося глибокими
геополітичними змінами, виникненням чи відродженням нових держав
у Європі, ще раз підтвердило беззаперечний факт, що зростання
інтересу до історії є характерною рисою розбудови незалежності
держави.

Складні процеси геополітичного самовизначення, вироблення
концептуальних засад зовнішньополітичної стратегії та пріоритетів
міжнародної діяльності Української держави вимагають від істориків
всебічного наукового висвітлення витоків, джерел, змісту та проблем
становлення і розвитку міжнародних зв’язків українського народу в
минулому. Зокрема, важливого, науково-теоретичного і практичного
значення набуває сьогодні з’ясування та повне й об’єктивне
висвітлення місця і ролі України в зовнішньополітичних доктринах і
політиці зарубіжних країн на різних етапах історії. Одним з таких
важливих і водночас складних та малодосліджених періодів в

історії українського народу та його зносин з іншими
народами й державами світу є міжвоєнні роки. У міжнародних



відносинах особливої актуальності набуло так зване „українське
питання” та політика сусідніх держав щодо роз’єднаних українських
земель, які перебували на перехресті геополітичних інтересів
провідних держав – учасниць Другої світової війни.

Метою публікації є дослідити українсько-румунські відносини
зовнішньополітичні взаємини у січні-березні 1939 року, викори ставши
нові архівні матеріали.

Науковий рівень вивчення розглянутої проблеми є недостатнім.
„Спомини” В. Шандора [1] – перше наукове, виважене, системне
дослідження українських національних і державотворчих змагань у
контексті суспільно-політичних процесів Європи ХХ століття, де
також є цікаві спогади про зовнішньополітичну діяльність уряду
Карпатської України та його стосунки з Румунією.

Карпатська Україна на початку 1939 року, ставши частиною
федерації та власником усього багатства в краї, за § 4 конституційного
закону ч. 328, одержала державні маєтки, ліси, копальні, лікувальні
джерела, залізниці. Федеративний державний статус краю зробив уряд
самостійним державним чинником не тільки у правовій сфері, але й
відповідальним за добробут його населення. Уряд Карпатської України
мав право самостійно вступати в торговельні зв’язки з іноземними
державами, але не маючи фінансової самостійності, край залежав від
Чехословаччини. В. Шандор, як голова Представництва у Празі,
розробляв фінансові кредити бюджетного характеру через Державну
господарську раду, а за посередництва Центрального Союзу чеських
кооперативів проводилася закупівля товару та розрахунки за нього.
Міністерство господарства в Хусті два рази в місяць повідомляло
Представництво у Празі про необхідний товар. „Ставалося досить
часто,  що з Хуста не було можна одержати потрібні дані, то
доводилося самому робити замовлення на основі попередніх
повідомлень і чисел” [1, с. 196].

На початку 1939 року Карпатська Україна продовжувала
підтримувати економічні відносини з Румунією. Так, 5 січня

1939 року на станції Галмей, окрім бензинних цистерн, не
було жодного товару [2, арк. 27]. Посольство Чехословацької
республіки у Бухаресті завершило обрахунки перших частин
кукурудзи, закупленої в Румунії (3 500 тонн, які взяла Карпатська
Україна).

Празька влада пропонувала закупити ще 1000 тонн збіжжя,
перевозячи щодня по 35 тонн вантажівками (10 автомашин по

3,5 тонн). Це дозволяло перевезти 200 тонн на тиждень
машинами, що були в диспозиції уряду Карпатської України у тому



випадку, якщо залізниця через Ардов була закритою, оскільки в
Галмеях вагони не могли перебувати довше ніж 72 години, щоб не
утворювалося великого накопичення транспорту. Якщо таке б сталося,
то слід було двома етапами щодня збільшувати вантажність автоколон,
вивозячи по 70 тонн. „Мости у прикордонних районах Румунії були
дерев’яні та вузькі і не витримували тягару, – згадував В. Шандор, –
тому їх треба було переробляти або будувати нові. Цей обов’язок
чехословацька армія брала на себе” [1, с. 196]. Коли збіжжя перевозили
вантажівками, то вантаж мав супроводжувати експерт з посольства.
Кукурудза мала бути якісною, тобто придатною для торгівлі (вологість
не мала перевищувати 17%). Посольство зобов’язувалося доставляти
кукурудзу сухою, холодною, здоровою та новою, оскільки не були
переконані, що збіжжя одразу буде розділено і спожито.

7 січня 1939 року Посольство ЧСР у Бухаресті запропонувало
змінити план постачання кукурудзи, закупленої в Румунії. Мова йшла
про те, щоб кукурудзу, яку скуповували в західній частині і сплачували
велике мито, привізши до Королева над Тисою, возили на схід, а звідси
надсилали далі, коли існувала можливість використовувати румунські
переправи і кукурудзу можна було б прямо доставляти на схід до Валеа
Вісаулуі. Через це відразу надсилалося на схід 70% збіжжя, тобто 40
вагонів, а 30 вагонів – до Кампулунгу. Фірма „Серсам” мала перевезти
70 вагонів і надіслати за адресою „Шрайбер” [3, арк. 20].

Кожні три дні згідно з угодою Румунія надсилала по 100 тонн
кукурудзи на всі три (у випадку на дві) станції, і тому стежили, щоб на
одну станцію не надійшло відразу 100 тонн. Про якість кукурудзи мав
турбуватися „Торговельний Союз господарських товариств у
Севлюші”,  спільно з „Агросолем”, перебираючи кукурудзу в Галмеї,
оскільки перший ніяку кукурудзу з Румунії не привозив [3, арк. 11].

23 січня 1939 року Президія Ради Міністрів та Міністерство
закордонних справ у Празі надіслали опис документів Посольству ЧСР
у Бухаресті та владі Карпатської України з пропозицією зробити певні
зміни в перевезенні кукурудзи, оскільки ситуація у країні
стабілізувалася. Посольство радило проводити закупівлю збіжжя
самостійно. Міністерство закордонних справ не заперечувало, щоб
посольство Чехословаччини в Бухаресті залишалося посередником під
час переговорів з румунським урядом [4, арк. 1].

Міністерство Господарських справ у Хусті ввело розпорядження
про контроль за постачанням і продажем кукурудзи населенню, чим
зайнявся „Торговельний Союз господарчих товариств у Севлюші”.

Як відбувалося постачання зерна видно з телеграм:
Телеграма від 12.01.1939. Переправа Кральово. Інж. Коглік. 30 тонн



кукурудзи „Агросоля” у Галмеях. Пошліть камійони. Перевіз зробіть
самі – надлишок кукурудзи 100 тонн.
Телеграма від 25.01.1939. Посилайте кожні три дні 100 тонн кукурудзи.
Перші доставки чекаємо першого лютого [3, арк. 18].
Телеграма від 01.02.1939. Посольство ЧСР. Інж. Коглік. Бухарест.
Підтверджують телефонічно посилати кожні три дні 100 тонн
кукурудзи до Галмеї.
Телеграма від 04.02.1939. Інж. Коглік. Бухарест. Не давайте в Галмей
жодного вагону кукурудзи. Справа дуже спішна. Кожні три дні

100 тонн [3, арк. 19–20].
Телеграма від 09.02.1939. Вагони 123396 111310 стоять в Галмеї. За 48
годин стоянки сплачується мито [3 арк. 26].
Телеграма від 13.02.1939. Домовляйтеся про закупівлю кукурудзи.

92 кілограми поставок. 100 через кожні три дні [3 арк. 24].
Телеграма 14.02.1939. Інж. Коглік. Бухарест. Кукурудза надійшла до
Галмей. Не можна продовжувати давати фірмі. Немає вивізного
дозволу. Не бажаємо сплачувати лишні простої і просимо щоб
налагодили потрібне [3 арк. 21].
26 січня 1939 року Посольство ЧСР у Бухаресті зробило висновок, що з
450 вагонів кукурудзи, закупленої для постачання населення, було
продано українським урядом 3 500 тонн. У Чернівцях у складах
залишалося ще 520 тонн кукурудзи, закупленої для Карпатської
України, і яку Посольство не дозволяло вивезти, а „Сарекс” мав
перевезти ще 480 вагонів. Усе це разом зі збіжжям „Агросолю” мало
забезпечити населення Карпатської України до кінця лютого, а
надлишок-150 вагонів-мав надійти в другій половині цього

місяця [3 арк. 30].
10 лютого 1939 року мала завершилися владна акція поставок

кукурудзи населенню Карпатської України і в край надходили останні
вагони збіжжя (вартістю 4 600 000 корун) [3 арк. 51]. На прохання
Міністерства господарських справ у Хусті, кукурудзу мали привести в
понеділок 13 лютого 1939 року до Королева над Тисою, а звідти –
прямо замовникам [3 арк. 28]. Через кілька днів Коглік повідомляв, що
300 тонн кукурудзи уже у Галмеях. Наступного дня на станції було 200
тонн. Коглік просив якомога більше машин, оскільки за простій треба
було сплачувати мито [3 арк. 33–34].

18–20 лютого 1939 року в Празі у приміщенні Міністерства
закордонних справ відбулася конференція про підписання
торговельного договору з Румунією. Карпатську Україну представляв
В. Шандор. Як згадував В. Шандор: „Більшість учасників конференції
були тої думки, що зважаючи на зменшену територію Чехословаччини



вартість цілого договору з Румунією на поточний рік не повинна
перевищувати суму 120 мільйонів корун. М. Бабота з Міністерства
господарства у Хусті навів такі числа необхідних товарів і можливих
доставок з Румунії:
1) 2 500 вагонів кукурудзи (Румунія могла надати 1 500 вагонів);
2) 600–700 вагонів олійних рослин (Румунія могла надати 500
вагонів);
3) бензин і нафта залишилася у попередній кількості [1, с. 196].

Поставки збіжжя продовжували надходити до Закарпаття. Так, з
телефонограми від 20.02.1939 року, прийняв Романюк о 17 годині,
видно: „Сьогодні було привезено вісім автомобілів кукурудзи близько
250 сотень, завтра обернено 24 рази, тобто 720 сотень. Фірма „Сарсам”
проголошує, що не буде далі сплачувати простій тому, що ці простої
відбуваються з вини посольства. Страбичів ще кукурудзу не варить, бо
не вияснено, хто має перевести якісне перебирання. За один день
простою сплачується 450 лей і ще оплачується експедитор 550 лей. У
Сату-Маре простоює 13 вагонів, які там більше тижня” [3, арк. 56–
57].

За повідомленням Посольства ЧСР у Бухаресті, зі 100 вагонів
кукурудзи, закупленої в Румунії, дійшло до Галмей 30 вагонів, до
Камполунг – 30, до Валеа Вісалуі – 40. Разом з тим, Міністерство
господарських справ нагадувало, щоб „дбали при розсипанні посилок
на те, аби транспорту на залізниці було завжди якнайменше та щоб
кукурудза, яка вже надійшла до залізничних станцій, була надіслана до
продавлень, які розташовані найближче, тобто з Валеа Висалуі слід
посилати до Рахова, з Камполунь – до Тячева, а для Хуста,
Волівця та західних округів, окрім 30 згаданих вагонів, які дійшли до
Галмея, ще й кукурудзу з домашнього врожаю” [3, арк. 60–62].

24 лютого приїхала в Прагу румунська делегація, до складу якої
входили представники Народного банку, Міністерства закордонних
справ та Міністерства господарства і торгівлі. У триденних нарадах
вирішено і прийнято торговельну угоду, за якою Карпатська Україна
одержувала кукурудзу за дешевшою ціною, ніж пропонувала
Угорщина. Під час переговорів румуни звернули увагу на те, що
Угорщина відмовлялася укладати торговий договір, мотивуючи тим,
що у Карпатській Україні ведеться сильна українська пропаганда
проти Румунії за Буковину [1, с. 196].

Румунська префектура Мараморошського округу повідомляла
Міністерство закордонних справ ЧСР про те, що на Карпатську
Україну вже відправлено 60 000 кілограмів кукурудзи [3, арк. 22].
Коглік, слідкуючи за доставками, інформував уряд Карпатської



України: „У Галмеях знову 4 вагони вивізного дозволу, яким загрожує
простій. Зробіть довізний дозвіл. Накажіть заступнику „Торговельного
союзу у Севлюші”, щоб той точно записував числа вагонів, що дійшли
до Галмей, і завжди правильно повідомляв посольство у Бухаресті” [3,
арк. 52–53]. Першого березня 1939 року на станції в Галмеях
простоювало 100 тонн кукурудзи, за якою мали надіслати вантажівки.
Керівництво краю заперечувало це, вважаючи, що зміст телеграми не
відповідає дійсності, оскільки „Гмитройко, одразу 4 вагони
передислокував з Галмей до Камполуня,  а 3 вагони,  які там будуть, їх
передислокують також до Камолуня. Камійони не були у диспозиції
через те, що перевозили новобранців” [3, арк. 54].

Міністерство закордонних справ у Бухаресті звернулося з
проханням до Президії Ради Міністрів у Празі надати ще 60 вагонів
кукурудзи для Підкарпатської Русі, але водночас рекомендувало
ліквідувати владну акцію доставки кукурудзи [3, арк. 38].

На початку березня продовольча ситуація в краї погіршилася.
Іван Гуснай звітував Президії Карпатської України в Хусті: „Голошу,
що в послідніх днях приходять з усіх сторін Карпатської України вісті,
що населення не має харчів і конче треба провести помічну акцію у цій
справі. На основі перевірених звітів заявляю, що існує дійсно
необхідність перевезення кукурудзи в розмірі 40 вагонів для цілого
краю. Ціна 40 вагонів кукурудзи є округлою 400 000 корун, тому що у
б’юджеті на 1939 рік є для опіки над безробітними преліміновання
2 900 000 корун з чого треба лишити на спеціальну ціль 900 000 корун,
з чого видано на білу муку, для кукурудзної акції і солі 500 000 корун.
Є вільні 1 500 000 корун, з яких потрібну суму 400 000 корун можна
правильно вжити [2, арк. 31].

8 березня 1939 року Коглік нагадував посольству у Бухаресті,
щоб останнє якомога швидше надіслало кукурудзу, закуплену владою.
Міністерство господарства отримало лише 30 вагонів [3,
арк. 55].

Отже, Румунія лояльно ставилася до Карпатської України,
принаймні до тих пір, поки існувала федеративна Чехословаччина,
виконувала союзницькі зобов’язання і зберігала з нею нормальні
економічні та політичні взаємини.
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В статье делается попытка исследования украинско-румынских
внешнеполитических взаимосвязей Карпатской Украины и Румынии в
январе – марте 1939 года. Внимание автора обращено на раскрытие
этнополитических отношений между субъектами хозяйственной
деятельности. Аргументировано утверждается, что Румыния
лояльно относилась к Карпатской Украине, пока существовала
федеративная Чехословакия, исполняла союзнические обязательства и
сохраняли с ней нормальные экономические и политические
отношения.

Ключевые слова: Карпатская Украина, внешнеполитические
связи, продовольственная ситуация, Румыния, Чехословакия,
союзнические отношения, украинско-румынские отношения.

The article attempts to research Ukrainian and Romanian external
political relations between the Carpathian Ukraine and Romania in
January-March, 1939. The author draws attention to the ethnopolitical
relations between the subjects of the agricultural activity. Romania was
proved to treat the Carpathian Ukraine with loyalty till the federative
Czechoslovakia existed and exercised allied duties and maintained regular
economic and political relations with it.

Key words: the Carpathian Ukraine, external political relations,
market situation, Romania, Czechoslovakia, allied relations, Ukrainian and
Romanian relations.




