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У статті йдеться про українсько-румунські зовнішньополітичні
взаємини Підкарпатської Русі (Карпатської України) і Румунії в
жовтні-грудні 1938 року. Автор звертає увагу на розкриття
етнополітичних відносин між суб’єктами господарської діяльності й
аргументовано доводить, що між Румунією і Підкарпатською Руссю
зберігалися нормальні економічні та політичні взаємини.
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Міжвоєнна Східно-Центральна Європа зазнала численних
поділів, суперництв, які породжувались обопільними територіальни-ми
вимогами, утисками етнічних меншин, соціально-економічними
злиднями. Спільні кордони спричинювали ворожі відносини і тому
кожна держава мала одного чи кількох ворогів у межах регіону, а
кожна „переможена” країна у свою чергу мала ще ворога у вигляді
великої держави. Численні „внутрішні” ворожнечі робили регіон
слабким.  До того ж,  Східно-Центральна Європа була менш
продуктивною, менш освіченою і менш здоровою, ніж Західно-
Центральна та Західна Європа. Це був потенційно багатий регіон з
бідними людьми і злиднями, а головним залишалося селянське
питання. Усі ці проблеми не оминули й Підкарпатську Русь
(Карпатську Україну), як адміністративно-політичну одиницю
Чехословаччини, що вступила у фазу кризи, яка поступово привела до
серйозних деструктивних явищ, а рішення Віденського арбітражу 2
листопада 1938 року виявились особливо важкими – відібрано
економічно найрозвиненіші території і родючі землі південного
передгір’я Карпат і перерізано існуючі комунікації. Бюджет краю
Празьким урядом був визнаний дефіцитним, що не покривав більшості



необхідних витрат [1, с. 60–62]. З усією гостротою постала
продовольча проблема, і першою країною, яка простягла руку
допомоги, стала Румунія.

Метою публікації є дослідити господарські взаємини між
Румунією та Підкарпатською Руссю (Карпатською Україною)
наприкінці 1938 року, використовуючи нові архівні матеріали. Автор
вважає, що потреба в таких дослідженнях є особливо актуальною,
оскільки на сучасному етапі наша держава намагається встановити
взаємовигідні економічні й політичні відносини з європейськими
країнами, зокрема з Румунією.

Науковий рівень вивчення розглянутої проблеми нині є
недостатнім, в основному це спогади сучасників – В. Гренджі-
Донського [2] та П. Стерча [3]. Автори роблять висновок, що перша
країна, яка налагодила добросусідські відносини та господарське
співробітництво, була Румунія. І саме завдяки зовнішньополітичній
діяльності уряду Підкарпатської Русі долалася гостра продовольча
криза. Ця тема не залишилася поза увагою і сучасних науковців –

М. Вегеша і Л. Горват [4].
Про господарське співробітництво між Румунією та

Підкарпатською Руссю можна судити з переписки Чехословацького
посольства в Бухаресті та Радою міністрів у Празі, оскільки
самостійність у великій політиці Підкарпатської Русі була досить
відносною й обмеженою – усі проблеми розв’язувала. Прага. Щоб
забезпечити населення краю харчами, Міністерство закордонних справ
ЧСР уклало угоду з Румунією, членом Малої Антанти, про завіз
кукурудзи і прикордонні зв’язки за так званим режимом фінансової
допомоги (перевезення певних видів товарів між членами Малої
Антанти – Румунією, Югославією та придунайськими країнами
(Угорщиною і Болгарією) – лише однобічно) [5, арк. 66].

Так, упродовж останніх трьох тижнів жовтня 1938 року на
Підкарпатську Русь було доставлено 95 вагонів кукурудзи, а інші

88 вагонів були ще в дорозі з Румунії. Наступного місяця
планувалося привезти 200 вагонів [6, арк. 1]. „Для нашої Верховини
кукурудзу приневолені ми імпортувати, бо без неї Верховина не
обійдеться. Із жита, наприклад, не вміють наші верховинці ані
порядного хліба спекти, тоді, коли з кукурудзи виробляють кілька
родів страв”, – писав Гренджа-Донський [2, с. 66]. Насправді, існувала
гостра продовольча криза. Населенню прикордонної смуги
дозволялося приносити з Румунії 25 кілограмів кукурудзи на тиждень,
а згодом 5 кілограмів щодня. Проте останні зміни виявилися не
вигідними, оскільки це поєднувалося з п’ятикратним використанням



часу. Велися переговори, щоб знову було дозволено приносити з
Румунії 25 кілограмів кукурудзи на тиждень при одному переході
кордону [6, арк. 7], що мало полегшити постачання населення. Проте
права переходити кордон не мали особи єврейської національності у
зв’язку із забороною Поліцейського уряду Румунії та посиленням
фашизму в Західній Європі [7, арк. 15].

Перевезення кукурудзи відбувалося повільно через незадовільний
стан комунікацій, які були „пороздирані” та „пошарпані” внаслідок
Віденського арбітражу і їх слід було „направляти”, щоб
„позав’язувати хвости в якусь цілісність” [2, с. 83]. Як згадував
Гренджа-Донський, „з Хуста до Пряшева можна було дістатися тільки
автобусами, які возили пасажирів, а військові вантажні самоходи
весь залізничний вантаж і пошту” [2, с. 86].

На початку листопада 1938 року відбулися переговори між
представниками Підкарпатської Русі та Румунії. З румунського боку
були присутні – голова Румунської державної залізниці Віктор
Вангелеску та заступник міністра торгівлі Дінстес. Від Президії
Підкарпатської Русі – Михайло Кочерган, Антонін Волощук, Йозеф
Костка і Йозеф Станек. На переговорах представником Румунії було
внесено пропозицію полегшити транспортування провіанту,
створивши проміжну станцію транспорту (пеажу) на кінцевій станції –
Тячево-Камполуня над Тисою – Валеа Вісаулуі – Ясиня. Румунське
залізничне управління погоджувалося давати ще й вантажівки на
відстані Сату-Маре – Тячево, а далі Хустський уряд від станції
Негрище зобов’язувався перевозити товар самостійно [ 6, арк. 3–4].

Уже 8 листопада перевезено через Галмей 120 000 тонн
кукурудзи, а наступного дня цією станцією пройшло 15 тонн транзиту
на Валеа Весалуї. Цю партію і ще 365 тонн посольство зупинило в
Галмеях, бо через Чорний Арданів не можна було проїхати. Закуплене
Агросоль-Сарексом усе це збіжжя і ще 24 вагони, мали надійти на
Підкарпатську Русь через Польщу – до станцій Ясиня, Воловець і
Сваляви.

Посольство ЧСР у Бухаресті закупило в „Сарексу” 250 вагонів
кукурудзи, у кооператива „Сатумаре” – 100 вагонів, у „Серсама” –

50  вагонів по 88  корун.  Усі вагони мали зупинятися в Галмеях,
звідки збіжжя перевантажувалося на чехословацькі військові
вантажівки і відвозилося на Підкарпаття [8, арк. 7]. До 9 листопада
Чехословацьке посольство мало довезти до Галмей 300 тонн
кукурудзи, що були закуплені „Агросолем” і „Сарексом” і
призначалися для потреб Підкарпатської Русі. Окремо закупило
кукурудзу і посольство – 400 вагонів і відразу надіслало до



Галмей. З Галмей до Королева над Тисою збіжжя перевозила
автоколона ЧСР, яку відразу направили до Хуста до подальших
вказівок. Для збіжжя використовували все, що було в диспозиції –
залізничні склади, зали очікувань, склади для палива [8, арк. 8].

Міністр внутрішніх справ Підкарпатської Русі Кочерган надіслав
від імені влади Підкарпатської Русі до Чехословацького посольства в
Бухаресті прохання закупити 500 вагонів кукурудзи, з них: 100 вагонів
слід було експедувати до Галмей – 50 вагонів (на адресу окружного
уряду в Хусті); Кампанелла над Тисою – 25 вагонів (на адресу
окружного уряду Тячева); Валеа Вісалуї – 25 вагонів (на адресу
окружного уряду в Рахові) [8, арк. 3].

Цікавим є звіт А. Ворона, що віз інспектора Юліана Гусная до
Галмей: „11 листопада мав я допровадити пана інспектора на станцію в
Гальмеї. По дорозі зостановились ми в Севлюші, де були між
населенням і на окружнім уряді в Севлюші. Населення живе собі
мирним, спокійним життям. Праця проводиться нормально, люди
вдоволені зарядженням влади. Лише подеякі екстравагантні одиниці,
які з утопістичних міркувань хотіли б між населенням сіяти роздор. Із
цих осіб двоє після заяви пана окружного начальника – були
арештовані, що викликало у населення добре враження з однієї
сторони, а нагнало страху тим, що люблять ловити рибу в каламутній
воді.

Щодо стравування населення (заявив окружний начальник пан
Главачек), так до місяця лютого Севлюшський округ не потребує ані
зеренця збіжжя, бо округ до того часу має подостатком. На дальший
час може окружний уряд ускладнити нам 150 вагонів збіжжя, яке буде
провітрюватися і його перепишуть.

До Гальмей їхали ми в напрямі Теково-Ґудя-Велика Тарна-
Баторч-Гальмеї страшно поганою дорогою. Дорогу цю перерізують три
мости дуже слабої конструкції, так, що, на нашу думку, ці мости не
видержують сильного тягару і тому пан інспектор Гуснай задумав, чи
не було б ліпше перевозити кукурудзу возами, які у Румунії дешеві.

Виїхали ми з Хусту о пів на третю, а назад повернулися о третій
годині вечора. Дороги й мости стережуться військами і нас аж на п’яти
місцях легітимували” [8, арк. 11].

Наступного дня Гуснай доповідав з Галмей: „Сьогодні є
8 вагонів кукурудзи – 80 тонн. 380 тонн нема. Одна друга

заслана до Королева. Агросоль не голосив правильно! Камійонів п’ять
не вистачає. Дорога дуже погана. Від кордону потрібно довірника.
Коглік передає в Галмеях від посольства, а від нього перебирає
експедитор до Королева над Тисою” [8, арк. 10]. Того ж дня було



надіслано телеграму з Сатумаре до Міністерства внутрішніх
справ у Хусті, яку мали передати й Когліку: „Транспорт камійонів йде
добре. Галмей переїхало 195 тонн. Ясіня – 240 тонн” [8, арк. 12].

Посольству Чехословацької республіки в Бухаресті з Праги
надсилалися заступники, які мали відповідати за вирішення всіх
питань з Румунією. Було призначено відповідальними:
– за міністра закордонних справ – Нідерле;
– за владу Підкарпатської Русі – Гусная;
– за Народний банк – Ступка.
Окрім них, до Бухаресту мав приїхати голова „Агросолю” Сотолар.

Постачання Підкарпатської Русі кукурудзою було першочерговим
завданням, яке мало найперше розв’язуватися в Румунії і терміново в
ЧСР.

До першочергового розгляду належали питання перевезення,
закупівлі, оплати.

Демілітація унеможливила перевезення кукурудзи дорогою до
внутрішніх земель Підкарпатської Русі. Поки ситуація вирішувалася,
збіжжя мало надсилатися через Польшу до Підкарпаторуських
прикордонних залізничних станцій. Відповідальним за подальшу
закупівлю був призначений Гуснай. Тепер закупівельна акція
чехословацької влади не мала нічого спільного із закупівлею
кукурудзи „Агросолем” і „Сарексом” [8, арк. 15–16].

19–21 листопада 1938 року відбулася конференція, на якій було
ухвалено:

– у Галмеї перевезення кукурдзи мало проводитися як і дотепер;
– посилено повинно відбуватися перевезення збіжжя через Сату-

Маре і будуватися вузькоколійка на відстані 20 кілометрів із Сату-
Маре до Негрищ, а звідти вантажівки мали відвозити до Тячева;

– дозволялося перевезення через Польщу на Валео Весалуі, а
звідти до Хуста.

22 листопада 1938 року посольство Чехословацької Республіки
уклало угоду з урядом Румунії про купівлю ще 450 вагонів кукурудзи,
які мали перевезти кооперативи: „Сарекс” (Омніпол) – 250 вагонів,
„Сату-Маре” – 150 вагонів, „Серсам” – 50 вагонів. Окрім цього,
закуповувалося ще 50 вагонів з кукурудзою. Вартість товару
дорівнювала 5000000 чеських корун. За купівельною угодою кукурудза
мала бути новою й обсяг води в ній не мав перевищувати 17 відсотків.
За 100 кілограмів сплачували 88 корун при курсі 458 лей за
100 кілограм [6, арк. 32]. Румунське міністерство народного
господарства дозволило вивезти 500 вагонів кукурудзи для
Підкарпатської Русі, згодом планувалося перевезти ще 1000 вагонів, з



яких фірма „Сарекс” за посередництвом „Агросолю” погодилася
довезти 250 вагонів. Проте, оскільки угорці захопили Чорний Арданов,
вирвали колії і порушили телеграфний зв’язок, було терміново
організовано транспортування кукурудзи вантажівками. Уряд Румунії
сприяв, щоб:

а) транспорт не переходив кордон – використовувалися вигідні
транспортні тарифи;

б) митний і прикордонний огляд проводився як при звичайному
експорті;

в) румунські залізниці надавали до Сату-Маре власні вантажівки;
г) румунські залізниці зобов’язувалися безкоштовно зберігати

кукурудзу в Сату-Маре, яку відразу не можна було перекласти на
вантажівки;

д) митна охорона прискорено відбудовувала два пошкоджені
мости;

е) дозволявся поліцейський і митний переїзд чехословацьких
вантажівок і вступ чехословацького персоналу на румунську територію
[6, арк. 33].

На чеські вантажівки щодня у Галмеї перевантажували по вісім
вагонів кукурудзи і відвозили до Королева над Тисою, на румунські
вантажівки – по два-чотири вагони щодня і відвозили до Тячева. Ця
переправа була важчою, оскільки митниця поблизу чехословацького
кордону йшла серпантинами до залізничної висоти, а в горах випав
сніг.

Зважаючи на складність ситуації, Румунія змушена була вести
переговори з Угорщиною та Польщею. У Будапешті йшлося про
звільнення Чорного Арданова для переважного перевезення і траси
Королево над Тисою, яку відмовлялися звільнити. Відповідно керівник
комерційної секції Вангелеску вів переговори з Варшавою про
зниження тарифів через Польщу. Польща погодилася знизити тарифи
на транспортування на 50 відсотків на польських трасах, але й
перешкоджала [ 6, арк. 36].

Влада Підкарпатської Русі уповноважила своїх представників
перебирати кукурудзу в Галмеях. Зі звіту Івана Русина: „Через
комунікаційні і паспортні труднощі дісталися ми до Румунії

21 листопада в ночі, а не 19 листопада як передбачалося.
22 листопада ознайомилися за вказівкою пана Когліка з

якісним станом кукурудзи. Наступного дня вже самостійно перебрали
працю у свої руки. До того часу вже було висипано 28 вагонів
кукурудзи. З кожного вагону робили аналіз чи великий
відсоток води і чи не перевищує допустиму договором норму.



Перебрану кукурудзу ми передавали в диспозицію фірмам. Щодня
відсилали камійонами з Тарна-Маре до Королева над Тисою
збіжжя. Кожен шофер отримував листок з номером вагону, число
автомобіля і кому належить кукурудза – владі чи кооперативу
„Агросоль”.  Цей листок шофер мав передати у Королеві над Тисою,
кукурудза за жодних обставин не мала перемішатися” [8, арк. 24].

Чехословацьке посольство домоглося, щоб на Галмей або Сату-
Маре щодня посилалося 15 вагонів збіжжя. За наполяганням Гусная
було вирішено щоденно вивозити по 40 вагонів, що зумовило
нагромадження кукурудзи на обох станціях, оскільки прибула ще й
кукурудза, закуплена „Агросолем” [6, арк. 33].

На станціях Галмей і Сату-Маре простоювало 270 вагонів. Щоб
швидше переправити кукурудзу, унаслідок ускладнення погоди та
снігу в горах, посольство просило Румунію надати для перевезення
збіжжя цивільні й військові вантажівки [6, арк. 35].

27 листопада від фірми „Сарекс” надійшли перші вагони, а через
два дні і від фірми „Серсам”.  Унаслідок цього на станції у Галмеях
накопичилося 150 вагонів, що заблокувало роботу комісії. Вагони, які
перевозила влада, пересилали скоріше, щоб не платити за простой.
Також був наказ перевозити зерно „Агросолю”, але останній не хотів
сплачувати кошти за перевіз, бо їх не мав, а за кукурудзу з владної
акції треба було платити, ще й за бензин, заробітну плату робітникам,
шоферам, за шкоду, заподіяну при переїзді [8, арк. 25].

Фірма „Серсам” перевезла найменше вагонів, але високої якості.
Гірше було з фірмою „Сарекс”, яка надсилала багато вагонів, але
більшість з них мали погану якість. Як згадує у своєму звіті І. Русин:
„Ми дали до диспозиції „Сарекс” 30 середніх вагонів і близько

45 малих вагонів, з них ми перебрали 12 вагонів малих, які
були перемішані і не відповідали нормам споживання. Багато вагонів
залишаються у Галмеях з пророслим кукурудзяним листям висотою в
один дециметр. Фірма „Сарекс” продає їх спиртоварам [8, арк. 26].

На 10 грудня 1938 року Підкарпатська Русь отримала
500 вагонів кукурудзи. Ще 240 вагонів повинні були

перевозитися через Галмей до кінця року, але із-за складних погодних
умов існувала загроза чи доїде нова автоколона з двадцяти вантажівок,
тому для безпеки посольство ЧСР у Бухаресті найняло ще п’ять
румунських вантажівок. Президія Ради Міністрів у Празі просила
місцеву владу взяти під свій контроль безпеку перевезення кукурудзи і
подати звіт про справжню кількість вагонів, що були доставлені на
територію Підкарпатської Русі [6, арк. 11].

24 грудня 1938 року Президія влади Підкарпатської Русі та



Міністерство господарських справ повідомляло, що „надіслано
240 вагонів кукурудзи, з яких на 19 грудня влада отримала

205, а про інші буде повідомлено” [6, арк. 12].
Цікавим є звіт про доставку кукурудзи від 30.12.1938 року Юлію

Реваю в Хусті: „Пане міністре!  На Ваше визнання з дня 28 цього
місяця число 3204/1938 подаю у справі накупу кукурудзи нашим
посольством з Румунії це:

Дня 4 листопада цього року був я разом з доктором Стебельським
делегований Вами, пане міністре, до Хуста, щоб не настало вакууму
під час евакуації урядів з Ужгорода до Хуста; уряди в Ужгороді були в
той час в повнім хаосі саме через евакуацію.

До Хуста приїхали ми 4.11.1938 о шостій годині вечером, де
застали все в очікуванні розвалу: з Прагою телефонний зв’язок
перервано, з Ужгородом майже не можливий з початку. У Хусті всі, з
ким нам доводилося говорити, твердили, що одинокий мелай може
піднести настрій населення, інакше все розвалиться, бо все прагне до
Мадярщини.

У такій ситуації і атмосфері ми були з доктором Стебельським у
Хусті, коли 5.11.1938 року о дванадцятій годині покликало мене
телефонічно наше посольство в Бухаресті, а його господарський аташе
інж. Коглік попросив між іншим, щоб посольству дати повну владу для
закупівлі 500 вагонів кукурудзи. Не мав я часу ані можливості
диктувати посольству якісь умови і формальності, рішення не зносило
відкладу.

Близько 10.11.1938 приїхав до Хуста заступник посольства Коглік
– брат названого аташе і заявив, що кукурудза іде і швидко буде, коли
дистрибуція кукурудзи поведеться тим способом як дотепер, тобто за
допомогою „Агросолю”.  Згодився я на це під одною умовою, що
кукурудза не сміє бути за жодну ціну дорожча ніж до тепер, тобто,
один кілограм за одну коруну, щоб населення не мало нарікань і скарг.
За цих ненормальних часів мав я на увазі, аби кукурудзи було
достатньо для населення. До Хуста приїхав майор Маркс, який був
референтом для постачання населення” [6, арк. 49].

Окрім кукурудзи, постачала Румунія для Підкарпатської Русі й
інші товари. Дозвіл на їх перевезення отримували фірми,
„Торговельний Союз господарських товариств Севлюша”, приватні
особи та громади. Фірми „Бернат Габор” і „Генріх Коган” отримували
дозвіл на перевезення п’яти вагонів бензину і десяти вагонів нафти
[6, арк. 13]. На Підкарпатську Русь транспортувався чистий бензин і не
допускалися жодні домішки води та спирту, бо не було жодного
переробного підприємства [6, арк. 15–19]. Перевозився і звичайний



спирт.
„Торговельний Союз” уклав угоду з Міністерством господарських

справ про транспортування соняшникового насіння: „Ціла наша
Верховина уживає через більшу часть року до різних страв
соняшникову олію. Соняшник довозили раніш з Румунії, а тепер
внаслідок перервання сполучення з Румунією настав цілковитий
недостаток олії. Наші доставці олії мають можливість привезти
соняшникове насіння, коли б дістали можливість дістатися через
границю до Галмей.” „Торговельний союз” уклав угоду з румунськими
олійнями, забезпечивши собі все виробництво олії в краї, і не
допустив підвищення ціни на олію, що викликало б невдоволення
населення [9, арк. 14].

Угоди з Румунією укладали й приватні особи. Зокрема, Євген
Голендер просив на його ім’я дати дозвіл на привіз з Румунії вапна у
Солотвинські копальні возами або вагонами, кількістю 200 галонів.
Міністерство торгівлі у Хусті дозволило 16 листопада 1938 року
Є. Голендеру привезти з Румунії два вагони кубового вапна, тобто 200
галонів [10, арк. 1–2]. Корис Микола з Великого Бичкова подав
прохання дозволити йому привезти з Румунії без мита 10 вагонів
капусти, 3 вагони моркви та 1 вагон петрушки. Йому дозволили
перевезти товар автобусом або возом від румунських

кордонів [10, арк. 3–4]. Громади Луг, Росішка,
Косівська Поляна, Требушани просили дозволу на довіз товарів з
Румунії [10, арк. 5].

Отже, зовнішньополітичний курс Румунії у зазначений період
відзначився лояльним ставленням до уряду Чехословаччини та
Карпатської України, зокрема, і бажанням зберегти нормальні
економічні, політичні взаємини.
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В статье изучаются особенности украинско-румынских
внешнеполитических взаимосвязей Подкарпатской Руси (Карпатской
Украины) в октябре-декабре 1938 года. Автор обращает внимание на
раскрытие этнополитических отношений между субъектами
хозяйственной деятельности и аргументировано утверждает, что
между Румынией и Подкарпатской Русью сохранялись нормальные
экономические и политические отношения.

Ключевые слова: Подкарпатская Русь, Карпатская Украина,
хозяйственная деятельность, Румыния, Чехословакия, союзнические
отношения, украинско-румынские отношения, внешнеполитические
связи.

The article scrutinizes the peculiarities of Ukrainian-Romanian
foreign relations of Sub Carpathian Rus (Carpathian Ukraine) in the period
of October-December 1938. The author focuses on ethnic and political ties
between economic subjects and argues that Romania and Sub Carpathian
Rus had been preserving normal economic and political ties.

Keywords: Sub Carpathian Rus, Carpathian Ukraine, economy,
Romania, Czechoslovakia, allies, Ukrainian-Romanian relations, foreign
relations.


