
Н.Д. Василина
аспірантка кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Київського міжнародного університету

ВІДЕНСЬКИЙ АРБІТРАЖ І ПІДКАРПАТСЬКА РУСЬ
(КАРПАТСЬКА УКРАЇНА) – НОВІ АСПЕКТИ
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Напередодні Віденського арбітражу вирішення питання про
кордони Чехо-Словаччини з Угорщиною було перенесено у Рим, куди
для переговорів з Г. Чіано прибув міністр закордонних справ Німеччини
Й. Ріббентроп. Найбільше уваги надавалося Карпаській Русі, яка
опинилася у фокусі політичних інтересів багатьох держав.

У римських політичних колах висловлювалася думка, що буде
створено нейтральну арбітражну комісію, яка займатиметься вивченням
спірних питань. Польський посол у Берліні Ліпський вирушив у
Варшаву, щоб інформувати міністра Ю.Бека про настрої Берліна.
Великобританія, Франція і Німеччина стояли на точці зору збереження
етнографічного принципа.

29 жовтня 1938 р. Й. Ріббентроп, представник Гітлера у Римі,
продовжив переговори відносно чехословацько-угорських відносин.
Кінцевого рішення не було, але як писав „Наш путь”: „За чутками
Ріббентроп все більше схиляється до точки зору графа Чіано. Доля
Карпатської Русі знаходиться цілком в руках Німеччини, Італії, Польщі і
Румунії..” [1, арк.147].

Офіційними нотами Німеччини і Італії урядам Чехо-Словаччини і
Угорщини було повідомлено, що арбітраж відбудеться у Відні

2 листопада 1938 року.
Час, що залишився до проведення арбітражу, Угощина і Чехо-

Словаччина використали для підготовки статистичних матеріалів.
Офіційний Будапешт передав Г. Чіано всі необхідні матеріали:
економічного, етнографічного і географічного характеру стосовно
старих територій. Мова йшла про лінію Комарно-Кошиці-Ужгород-
Мукачево-Берегово, де угорці становили більшість населення. Г. Чіано



детально вивчивши ці матеріали пообіцяв зробити все, щоб угорці
отримали не тільки Кошиці, Ужгород і Мукачово, а й посунули на північ
кордони у районі Нітри і якмога глибше у районі

Кошиць [2. 207].
У обговоренні питання пройшли два етапи. Спочатку проблему

старих територій обговорили Й. Ріббентроп і Г. Чіано. Спірних питань
не виникало. Й. Ріббентроп охоче погоджувався з пропозиціями

Г. Чіано і було вирішено як саме буде проведено по карті
Чехословаччини роздільну лінію.  Вже 1  листопада 1938 року обидва
арбітри мали тривалі розмови, окремо і спільно з представниками
Угорщини і Чехословаччини на рівні міністрів закордонних справ.
Цього ж дня А.Волошин відвідав німецьке представництво у Празі,
вважаючи доцільним поділитися своїми політичними міркуваннями з
Генке, який повідомляв керівників Третього Рейху: „Прем’єр заявив, що
він має намір будувати свій уряд за авторитарними принципами.
Ліберальні форми правління приведуть слаборозвинутий

у політичному і культурному відношенні народ до
катастрофи. Тому потрібна тверда рука. Як підготовку таких заходів,
вже зразу прем’єр розпорядився заборонити всі політичні партії. Замість
них будуть створені національні ради – німецька, українська, руська,
угорська, можливо й єврейська... Ми повинні мати вирішальний вплив
як на організацію політичного так і культурного життя у Підкарпатській
Русі, та взяти найактивнішу участь у підготовці і проведенні там
виборів” [ 5. 45].

З німецького представництва А. Волошин зі своїми секретарями
С.  Клочураком та І.  Рогачем полетіли до Відня, як і голова

уряду Словаччини Й.Тісо. Інші члени делегації прибули до Відня ще за
місяць до початку арбітражу під керівництвом Ю.Химинця, що заступав
Першу Українську Центральну Народну Раду (ПУЦНР) в Ужгороді.

2 листопада 1938 року у палаці Бельведер у Відні відбувся перший
арбітраж, який мав визначити кордони між ЧСР та Угорщиною.
Німецьку делегацію представляли: міністр закордонних справ Йоахим
фон Ріббентроп, унтерштаатссекретар Ернст Воєрман, радники Ґюнтер
Альтенбурґ та Еріх Кордт, посол Пауль Отто Шмідт. Еріх Кордт писав
протокол конференції. Італійська делегація складалася: з міністра
закордонних справ графа Ґалеаццо Чіяно ді Кортелаццо, посла в
Німеччині графа Массімо Маґістраті. До угорської делегації входили:
міністр закордонних справ Калман Каня і міністр освіти граф Пал
Текелі. Інтереси Карпатської делегації та Словаччини офіційно
представляли: федеральний міністр закордонних справ Франтішек
Хвалковський та федеральний міністр Іван Крно. Крім того неофіційно



інтереси Карпатської України заступала делегація на чолі з прем’єром
Августином Волошином, а інтереси Словаччини делегація під
безпосереднім керівництвом прем’єра Йозефа Тісо [9. 36;7].

Наради відбувалися дуже коротко, всього 5 годин, і то у такий
спосіб, що Й. Ріббентроп і Г. Чіано спільно вислуховували
відпоручників поодиноких сторін, які представляли їм свій погляд.
А.  Волошин радився з Й.  Ріббентропом і Г.  Чіано більше як пів години,
гідно представивши інтереси українців. У той самий час інші члени
української делегації роз’яснювали українське жадання самостійності
представникам інших урядів і журналістам. Слід відзначити, що
іноземні пресові агенти дуже часто підходили до нашої делегації,
мабуть тому, що делегація була єдиною, з якою було можна розмовляти
на всіх світових мовах [10, арк. 61,87].

Під вечір Й. Ріббентроп і Ґ. Чіано вийшли, щоб прийняти
остаточне рішення. Рішення було проголошено о сьомій годині вечора у
присутності всіх делегацій.[3. 174] Присуд був таким: українці не
будуть належати до Угорщини, не буде спільного польсько-угорського
кордону, але до Угорщини переходять міста Ужгород, Мукачево,
Берегово і з ними більше як 50000 євреїв. Також вважалося, що хоч
втрата старовинних українських міст і є болючою, але Українська
Закарпатська держава може краще розвиватися, бо угорцям дісталися всі
мішані полоси (правда, що також і деякі чисто українські) так, що у
межах Підкарпаття залишилися самі українці, дещо угорців і дуже мало
євреїв [10, арк. 61].

Делегація Карпатської України. Оскаржила рішення арбітрів,
видавши декларацію, у якій зазначалося: “Стверджуємо, що віддання
Мадяярщині Ужгороду і Мукачева з українськими околицями, а також
інших українських сіл по других округах не відповідає етнографічним
принципам, що лягли в основу політики, яка мала започаткуватися по
Мюнхенській конференції. Декларація стверджує, що це рішення
противиться справедливим інтересам Карпатської України” [15. 233].

Українці у всьому світі запротестували проти рішення арбітрів.
Повсюдно відбувалися маніфестації, що ухвалювали відповідні
резолюції. Лука Мишуга видав окрему заяву: „Як делегат „Об’єднання
Українських Організацій” в Америці, висланий до Європи для оборони
справ Карпатської України на самостійне життя, заявляю, що присуд,
виданий у Відні дня 2 листопада 1938 року Роземною комісією у справі
границь Закарпаття, порушує ті етнографічні принципи, які лягли в
основу міжнародних конфліктів у Мюнхені і які повинні були бути
примінені супроти населення Закарпаття. Рішення Роземної комісії є
великою кривдою для Карпатської України і для цілого українського



народу. Супроти цього американські українці таке рішення не
визнають і проти нього протестують” [15.31]. Українці у Німеччині по
філіях УНО провели віча, на яких прийнято протесні резолюції у
справі несправедливих кордонів Підкарпаття. Навіть виготовлено
меморандум до Ріббентропа і Чіано, який підписало у Бріксі 50 членів
УНО, у Авсіґу – 40, у Райхенберзі – 117 [10, арк. 61].

А. Волошин звернувся від імені українського уряду і до
закарпатців у США з історичною телеграмою: „Ми, уряд Карпатської
України, звертаємось до Вас, наші брати за океаном із зазивом
заманіфестувати свою солідарність з нами в сьогоднішню вирішальну
хвилину. Втрата Ужгорода і Мукачова, що є зраненням живого тіла
нашої Батьківщини, не захитає нашого твердого рішення сповнити
велике історичне завдання. Реальна поміч урядові Карпатської України з
Вашого боку,  наші брати за океаном, докаже про розуміння Вами ваги
хвилини” [15.32].

За першим Віденським арбітражем Угорщина анексувала
найбагатшу південну частину Підкарпатської Русі у економічному
відношенні та дуже важливу у стратегічному. Закарпаття втратило
понад 12 відсотків своєї території (1523 квадратних кілометрів), на якій
знаходилося 97 населених пунктів, у тому числі і найбагатші міста краю

Ужгород, Мукачево і Берегово, і проживало 175 тисяч чоловік, серед
них – понад 33 тисячі українців. Крім Ужгорода, Мукачева і Берегова
було окуповано майже сто сільських населених пунктів. На цій території
проживало близько 180,6 тисяч чоловік, з яких угорців менше половини

83 578 чоловік [9. 112]. При чому комісія користувалася переписом
1910 року, коли кількість угорського населення явно перевищувалася.
Точніші переписи були проведені у 1921 та 1930 роках, але уряд
Угорщини не рахувався з ними. Саме це дало змогу Будапешту
прихопити ряд територій,  де угорці становили менше 50 відсотків
населення. Отже, внаслідок Віденського арбітражу у Підкарпатті
залишилася територія площею 11094 кв. км, 390 населених пунктів,
112457 будинків, 552124 чоловік населення, з якого 544759
чехословацьких громадян. За національним складом до Угорщини було
приєднано 16466 (10,02%) чехів і словаків, 33435 (20,34%) руських, 4534
(2,76%) німців, 83578 (50,85%) угорців, 81 (0,05%) поляків,
25427 (15,47%) євреїв та 849 (0,5%) інших національностей. На території
Підкарпатської Русі залишилось: 17495 (3,21%) чехів і словаків, 78
(0,02%) поляків, 413481 (75,9%) руських, 8715 (1,6%) німців, 25894
(4,75%) угорців, 65828 (12,08%) євреїв, 13268 (2,44%) інших.

Цікавим є також аналіз цих двох груп за родом занять.  Так, до
Угорщини внаслідок цього акту відійшло: 78146 (45,11%) землеробів та



працівників лісового господарства, 31350 (18,10%) працівників
промисловості і ремісників, 17658 (10,11%) працівників торгівлі і
фінансових органів, 7177 (4,14%) працівників транспорту, 19754
(11,40%) працівників цивільної служби, вільних та солдатів, 19148
(11,06%) інших. На території краю залишалося: 402710 (72,94%)
землеробів і працівників лісового господарства, 23892 (4,33%)
працівників торгівлі і фінансів, 15917 (6,88%) працівників транспорту,
18021 (3,26%) працівників цивільної служби, вільних та солдатів, 36344
(6,58%) інших. [12.294] Наведені вище дані дають можливість не лише
мати уяву про соціальний і національний склад автономного Закарпаття,
але й конкретніше аналізувати специфіку трудових ресурсів та їх
потенційні можливості у розбудові народногосподарського комплексу.
Слід зауважити, що до Угорщини у процентному відношенні, відійшла
основна частина інтелігенції – разом з вільними та військом – 11,40% у
той час, коли на Підкарпатській Русі залишалося лишень 3,26% [12.
295]. Арбітражна комісія вийшла далеко за рамки етнографічного
принципу. Про це свідчить такі дані: у Мукачівському окрузі – 56,3%
українського населення і 18% угорського, в Ужгороді – 40,7% українців

26% угорців [18].
Це була важка втрата для автономного краю, особливо з

господарського боку. Нерівно проведений кордон перервав пряме
залізничне сполучення з Чехословаччиною і відрізав від краю 1523 км.
кв. [22.240]. Отже, землі, які віками складали єдине ціле були поділені
новим кордоном. Наприклад, „у силу Віденського арбітражу новий
державний кордон проведений так, що частина території міста
Ужгорода залишалася на Підкарпатській Русі. На решті території
залишалося кілька сотень будинків (вулиця Собранецька, Червениця,
виноградники, Спішаки, Петровецька дорога). Міністерство внутрішніх
справ радило Крайовому уряду в Хусті зберегти Ужгород та прийняти
невідкладні заходи по організації в частині міста тимчасового
общинного самоуправління на чолі з урядовим комісаром...” [21.арк 10].
Кордон між Угорщиною і Карпатською Україною на західному та
південно-східному напрямках Ужгорода проходив по каналу перед
селом Доманинці і захоплював райони Шахти, Кальварії, аеродром і
простягався по вулиці Загорській. На східному напрямку кордон
простягнувся неподалік електростанції між селами Горяни і Дравці [22.
28].

3 листопада 1938 року, перебуваючи у Відні, А. Волошин
виступив із зверненням до української спільноти всього світу,
передавши „Українській пресовій службі” для розповсюдження заклик,
де вперше вжив назву Карпатська Україна.



Тим часом в Ужгороді, де вже розпочалася евакуація чеських
державних установ, відбулося розширене засідання Центральної руської
народної ради, Національної Ради Карпатської Русі, представників
Руської національної-автономної партії, Автономного землеробського
союзу, Аграрної партії та інших партій і організацій Карпатської Русі, а
також представників Мукачівської греко-католицької і Православної
єпархій.

На підставі рішення Віденського арбітражу на анексованій
території – Ужгорода, Мукачева і Берегова – створювалася одна жупа,
очолив яку А. Корлать, а шкільним інспектором став П. Рац [25].

Внаслідок арбітражу Карпатська Русь втратила можливість до
існування. Край не мав ніякого сполучення з іншими територіями,
навіть телефонного і телеграфного зв’язку. Їстивних припасів
невистачало, а нові не можна було привезти. Якщо взяти до уваги ще й
те, що чиновники, які пішли з території переданої Угорщині (Ужгорода і
Мукачева), як і військо і жандарми, то важко уявити яка участь настигла
народ. Ревізують житло, їжу. Якщо людина має дві кімнати. То одну
кімнату забирають, - так писав „Карпаторуський голос” про становище
на Підкарпатській Русі. [25].

Відповідно до ухвал Віденського арбітражу евакуація державних
установ і майна з території, що передавалися Угорщині, повинна була
розпочатися 5 листопада і завершитися до 10 листопада 1938 року.
Зокрема захоплення теренів Підкарпатської Русі мало проводитися так:

листопада мали бути передані Бовтрадь, Малий і Великий Ґут,
Яношово, Квасово, Оросієво, Керестури, Вілок. У четвер 10 листопада
передавалися: Йовря, Ужгород, Радванка, Дравці, Великі Геєвці,
Холмець, Велика Добронь, Баркасово, Жнятино, Ключарки, Мукачево,
Форнош, Нове Село, Виш, Ремети, Шаланка, Матієво, Чома, Чорний
Ардів [27]. Точне встановлення нових кордонів доручалося змішаній
чехословацько-угорській комісії. Арбітраж також вирішив, що
чехословацький уряд мав потурбуватися про те, щоб у приєднаних до
Угорщини районах було залишено на місці все обладнання, сировину і
припаси харчів. У рішенні стверджено, що цим повернено всі компактні
угорські поселення до Угорщини. Крім того вписано до протоколу
ствердження, що там, де умови не дали можливості встановити кордони
докладно по етнографічній лінії, там були зважені інтереси обох сторін.
Документ і карту з новим визначеним кордоном підписали Й.
Ріббентроп і Ґ. Чіано [3.174].

По встановленні кордонів Підкарпатської Русі влада, як спочатку
здавалося, тимчасово переселялася до Хуста, одразу зайнялася
урегулюванням нових адміністративних відносин та забезпеченням



спокою і порядку [31. арк. 13]. Хуст став столицею автономної
української держави.  Вже 4  листопада 1938 року до Хуста були
відправлені старший радник Кочерган і радник Стебельський для
організаційного забезпечення управлінням цілої території
Підкарпатської Русі [31. арк.14]. До речі, майже всі прихильники Бродія
та Фенцика, які проводили проугорську діяльність, залишилися на
окупованій Угорщиною території, насамперед в Ужгороді і Мукачеві, де
сердечно вітали нових угорських господарів і стали з ними активно
співпрацювати [20.676].

7 листопада 1938 року Міністерство закордонних справ у Празі
терміново надіслало додаток щодо наслідків проведення Віденського
арбітражу А. Волошину, Ю. Реваю та Е. Бачинському в Хуст, а також
звіт про нараду, яка відбулася 5 листопада у Міністерстві закордонних
справ (Штракова академія) про приготування до засідання комісії у
Будапешті. Посол Махаті коротко подав план, за яким будуть працювати
різні комісії. Відзначив, що однією з головних повинностей є відновити
прямі залізничні і поштові перевезення. Зазначив, що на засіданні у
Будапешті будуть працювати такі комісії: демілітаційна (розподільча);
евакуаційна; господарсько-фінансова і перевезень; меншин; з різних
юридичних питань. Також з приводу всіх проблемних питань, що
виникли у Берліні було створено 11 комісій: врегулювання державного
боргу; плебісциту; державного громадянства; охорони приватного
маєтку” [32. арк.15-19]. Представників з Підкарпатської Русі не було, а
їх інтереси представляла Чехословаччина.

Отже, Віденський арбітраж став не тільки реальним успіхом
угорської ревізіоністської політики, але водночас й дипломатичною
перемогою Німеччини та Італії. Інтереси Угорщини частково були
задоволені. Проте, перший Віденський арбітраж мав і позитивні
наслідки, оскільки відвернув можливість чехословацько-угорського
збройного конфлікту, що міг прискорити вибух Другої світової війни.
Німеччина формально зберегла Карпатську Україну як автономну
частину Чехословаччини, проте це вже була майже нежиттєздатна
державна одиниця.  Для Німеччини вона потрібна була як зв’язуюча
ланка з Румунією. Крім того вона на певний час не допускала
встановлення польсько-угорського кордону в Карпатах, якого
побоювалися у Берліні. Віденський арбітраж був вигідним Німеччині та
Італії ще й тому, що прив’язував Угорщину до держав осі. З точки зору
угорсько-чехословацьких відносин Віденський арбітраж не задовольняв
жодну з сторін. Чехословаччина була невдоволена тим, що втратила
дуже важливі як в економічному так і в стратегічному відношенні
південні території Словаччини і Закарпаття. Угорщина була



невдоволена арбітражем, бо мріяла захопити всю Підкарпатську
Русь. Політика Будапешту опісля Відня почала відверто наступати на
гітлерівську тезу „етнічного принципа”.  Якщо для Гітлера „етнічний
принцип” основа, то для Угорщини важливою є ідея „святостефанської
корони”, згідно якої Карпати – це частина Угорщини.

Арбітраж – це удар для Карпатської України і закінчення одного з
етапів закулісних торгів краєм.
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В статье рассказывается про арбитраж, что состоялся
2 ноября 1938 года в Вєне между Венгрией и

Чехословакией, и его позитивные, а также отрицательные следствия
для Подкарпатской Руси (Карпатской Украины).
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The article devotes to arbitration, that took place on 2 November 1938
in Vein between Hungary and Czechoslovakia, its positive and negative
consequences for the Subcarpathian Rus (Carpathian Ukraine)
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