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У статті досліджується питання переведення членів Комуністичної 
партії Закарпатської України до складу Всесоюзної Комуністичної партії 
(більшовиків) в період Закарпатської України та перші роки радянської 
влади в Закарпатській області. Автор зазначає, що, незважаючи на те, 
що КПЗУ взяла на себе провідну роль у питанні возз’єднання Закарпаття 
з УРСР, відновленні зруйнованого господарства, проведенні земельної 
реформи, націоналізації та інших "радянських" нововведень, довіра до її 
членів з боку ВКП(б) була слабкою. КПЗУ протягом кількох років піддава-
лася "чисткам". Вказано на причини, перебіг і результати чисток. Чи не 
єдиним аргументом отримати членство ВКП(б) став ідеологічний прин-
цип – цілковита відданість ідеям комунізму, відсутність "інакодумства", 
ініціативи прийняття рішень на місцевому рівні, чітке виконання інструк-
цій вищих партійних органів. 
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Комуністична партія була "керівною і спрямовуючою" силою ра-

дянської політичної системи. Саме вона визначала діяльність дер-
жавних (радянських), громадських і профспілкових, молодіжних, 
творчих та інших організацій. З листопада 1944 р. до грудня 1945 р. 
КПЗУ взяла на себе провідну роль у питанні возз’єднання Закар-
паття з УРСР, відновленні зруйнованого господарства, проведенні 
земельної реформи тощо. Але в умовах входження Закарпатської 
області склад СРСР, де політичну монополію мала виключно ВКП(б), 
стало зрозуміло, що в такому варіанті КПЗУ існувати не буде. Ана-
лізуючи досвід проведення кадрової політики ВКП(б) в окремих 
національних республіках СРСР вже до кінця 1920-х років стало 
зрозуміло, що "партія нового типу" не матиме національного за-
барвлення [32, с. 61]. В умовах повоєнного Закарпаття це означало, 
що здійснювати радянізацію мали перевірені більшовики. 
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Друга радянізація Західної України вимагала відповідної кіль-
кості досвідчених виконавців. На партійну номенклатуру "поклада-
лося завдання "вмонтувати" західноукраїнський регіон у загально-
союзну конструкцію більшовицько-радянської політичної системи, 
принципово важливе значення надавалося її якісним характеристи-
кам, найголовнішими з яких можна вважати політичну благонадій-
ність і беззастережну відданість сталінському режиму" [34, с. 141]. 

Комуністична партія з особливою ретельністю поставилася до 
кадрової політики в новоствореній Закарпатській області. Вона вда-
ло використовувала досвід радянізації західноукраїнських земель 
1939–1941 рр. та республік Прибалтики 1940–1941 рр. Новий режим 
в першу чергу спирався на приїжджі кадри, які в східних областях 
України чи інших республік Союзу РСР "пройшли школу" партійного, 
радянського, господарського і культурного будівництва. Ставлення 
до місцевих, навіть комуністів, у більшовиків було стримане. Пого-
джуємося з Ю. Сайфуліною, яка пише про радянізацію північної 
Буковини в 1940–1941 рр.: "Не підлягає сумніву, що встановлення 
ефективного радянського контролю над регіоном вимагало певного 
часу, а також використання людського контингенту, більш-менш 
знайомого з місцевою специфікою" [33, с. 60]. 

Після визволення Закарпаття від німецько-угорських загарбни-
ків вище керівництво ВКП(б)-КП(б)У дбає про поширення тут кому-
ністичних ідей та настроїв. Вже 13 листопада 1944 р. ініціативна 
група в Мукачеві обрала організаційний комітет, якому доручалося 
скликати першу конференцію комуністів Закарпаття. Конференція 
розпочала свою роботу 19 листопада в приміщенні Мукачівського 
міського театру. Комуністичні організації міст і сіл краю представля-
ли 294 делегати. За соціальним станом – 50 % селяни, 35 % робіт-
ників, 15 % представників інтелігенції. У роботі конференції взяли 
участь 124 запрошених – представники партизанських з’єднань, 
Червоної армії, ЦК КП(б)У [28, с. 584].  

На конференції утворено Комуністичну партію Закарпатської 
України (КПЗУ). Тут же було обрано Центральний комітет КПЗУ, до 
якого ввійшло 23 комуністи: С. Борканюк, С. Вайс, І. Ваш, М. Ган-
дера, І. Желізко, І. Керча, М. Климпотюк, І. Ледней, І. Ловга, М. Мац-
канюк, І. Раточка, Д. Тарахонич, В. Теслович, О. Тимко, М. Черничко, 
І. Шпилюк та ін. Пізніше до ЦК кооптували представника Києва 
А. Андрійка (Чеканюка). Першим секретарем ЦК КПЗУ обрано І. Туря-
ницю, другим секретарем – Д. Тарахонича, секретарями – С. Вайса 
та І. Леднея [29, с. 21].  

Проте головним питанням стало возз’єднання Закарпатської 
України з Радянською Україною. У доповідях (С. Вайс, І. Керча, 



Література та культура Полісся № 90. Серія "Історичні науки" № 9                  
 

 
                           79 

І. Туряниця) і виступах делегатів (І. Ледней, В. Русин, І. Желізко, 
М. Мацканюк, В. Палаташ) підкреслювалось історичне значення 
визволення Закарпаття Червоною армією, відображалася вимога 
трудящих негайно здійснити віковічну мрію про возз’єднання 
Закарпаття з Радянською Україною. 

У резолюції про чергові завдання партійних організацій стави-
лася вимога перед комуністами очолити рух народних мас за воз-
з’єднання і змінити вектор розвитку краю. Це передбачало: конфіс-
кацію майна зрадників народу, ліквідацію поміщицького землеволо-
діння, передачу землі безкоштовно безземельним і малоземельним 
селянам, скасування встановленої за часів окупації системи подат-
ків, націоналізацію банків, заводів, фабрик і передачу їх у власність 
народу. Безперечно, ці рішення викликали широку підтримку серед 
населення і підняли авторитет єдиної політичної партії [29, с. 20–21]. 
Підтримку здобули й інші соціальні та національні прокламації кому-
ністів: добитися поліпшення матеріального становища населення, 
встановлення на підприємствах восьмигодинного робочого дня, 
забезпечення роботою всіх трудящих, відкриття шкіл і безкоштовне 
навчання всіх дітей рідною мовою [3, арк. 38–39]. 

У вітальному листі до ЦК ВКП (б) делегати конференції 19 лис-
топада 1944 р. заявили про своє непохитне прагнення повернутися 
"в лоно своєї Батьківщини – Радянської України" [24, с. 67]. Таким 
чином, на своїй першій конференції КПЗУ поставила однозначну 
вимогу: "усунути історичну несправедливість і возз’єднати Закарпат-
ську Україну з Радянською Україною" [25, с. 62]. Вирішення питання 
возз’єднання покладалося на загальний представницький орган 
Закарпатської України – з’їзд народних комітетів, який відбувся у 
м. Мукачево 26 листопада 1944 року.  

Закарпатські комуністи розпочинають формування своєї органі-
заційної структури. Відразу ж були сформовані керівні органи крайо-
вої комуністичної організації: ЦК КПЗУ, 2 міськкоми і 13 окружкомів. 
Кадровиками вівся чіткий облік своїх членів Компартії та парторгані-
зацій. Складалися та уточнювалися списки членів і секретарів пер-
винних парторганізацій КПЗУ в округах [11]. Статистика чітко фіксу-
вала склад членів КПЗУ за віком, національністю, освітнім рівнем, 
соціальним становищем, займаними посадами, кількість первинних 
парторганізацій на підприємствах, у розрізі сіл і округів, виданих пар-
тійних квитків, переміщення партійців у межах Закарпатської України 
[9]. Головним завданням у цей час стало кількісне зростання партій-
них рядів та отримання більшості в органах "народної влади" – 
Народній Раді Закарпатської України, 5 міських і 13 окружних, 
сільських народних комітетах.  



Literature and Culture of Polissya № 90. Series "History Research" № 9 
 

 
80                               

На конференції біло заявлено, що реалізація поставлених зав-
дань залежатиме від "ідейної кріпкості і працездатності партійних 
організацій всієї комуністичної партії Закарпатської України і кожного 
комуніста зокрема, від правильного розуміння ними лінії партії і від 
активного проведення її на практиці" [3, арк. 40]. 

Умови прийому до КПЗУ багато в чому нагадували умови при-
йому до більшовицької партії. Порівняймо. Вступаючи до КПЗУ, кан-
дидат мав подати: писану власноруч заяву; заповнену анкету і дві 
рекомендації членів партії, які "добре знають вступаючого товариша, 
вони весь час несуть за нього відповідальність". "Питання членства 
вирішує окружком КПЗУ. Обов’язково в присутності вступаючого, 
простою більшістю голосів. Членом партії може бути робітник, селя-
нин, інтелігент, що живе з своєї власної праці, який себе нічим на 
заплямував під час мадярської окупації…", – йшлося в "Інструкції з 
організаційної роботи для секретарів Окружкому КПЗУ" [4, арк. 1]. 

У Статуті ВКП(б) 1939 р. йшлося: "… встановити єдиний поря-
док прийому з кандидатів в члени партії для робітників, селян і 
інтелігенції. Встановити, що в партію приймаються особи, які досяг-
ли 18 років. Всі, що вступають в партію, зобов’язані подати рекомен-
дації трьох членів партії з трирічним партійним стажем, які знають їх 
по спільній роботі не менше одного року… Рішення первинної 
парторганізації про прийом в партію вступає в силу після затвер-
дження його райкомом або міськкомом…" [27]. 

Закарпатські комуністи постійно звітували в Київ чи Москву про 
становище в партії. Прикладом може служити "Коротка інформа-
ційна записка про організаційно-партійну роботу, проведену серед 
комуністів КПЗУ з грудня 1944 по 10 травня 1945 року", адресована 
М. Хрущову. З неї довідуємося про головні напрямки партійної ро-
боти в Закарпатській Україні. Спочатку біли "відновлені" старі члени. 
Це робилось в округах спеціально створеними комісіями "із переві-
рених комуністів, які проводили виправдання старих членів". Прийма-
ли також нових членів "із числа людей, що проявили себе до-
стойними борцями проти німецько-мадярських окупантів і за воз-
з’єднання Закарпатської України з Радянською Україною" [8, арк. 1].  

На цей час КПЗУ нараховувала 3115 комуністів, із них "старих 
членів" – 1456, нових – 925. За національністю: 2665 українців, 279 
угорців, 100 словаків, 71 єврей. За соціальним станом: 2106 робіт-
ників, 781 селянин, 228 службовців. Зазначалось, що "авангардна 
роль комуністів на всіх ділянках забезпечена" [8, арк. 1]. 

Після вирішення керівництвом СРСР своїх головних геополітич-
них інтересів – підписання Договору про Закарпатську Україну між 
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СРСР і ЧСР (29 червня 1945 р.) ВКП(б) вирішує провести "чистки" 
КПЗУ. За кілька днів до підписання "Договору" на засіданні перших, 
других секретарів і заворгів окружкомів і міськкомів КПЗУ (25 червня 
1945 р.) слухалось питання "Про партійно-організаційну і виховну 
роботу парторганізацій КПЗУ" [7, арк. 18–27]. І хоча ще головним ли-
шалося питання кількісного росту партійних рядів, уже піднімалось 
питання "чистоти" місцевих компартійців. На цих зборах партійний 
чиновник А. Андрійко висловився: "Я ніяк не розумію, що можна за 
місяць прийняти у партію 200–250 членів і тут не можна дати 
гарантії, що при такому масовому напливі можуть пролізти люди, які 
мають на меті свої ворожі дії" [7, арк. 23]. 

На жаль, ми не виявили документів, які поклали початок цього 
процесу на вищому політичному рівні. На місцях підготовчий етап 
розпочинається нарадою завідувачів оргінструкторських відділів 
міськкомів, окружкомів КПЗУ, на якій мова йшла про приведення до 
ладу справ з прийому в КПЗУ та підготовки до обміну документів. 
Зокрема: "заповнити спеціальні анкети, написати автобіографії, склас-
ти характеристики (затверджувалися на бюро окружкому – В. М.)", 
бо "ми невдовзі будемо вирішувати питання про переведення 
членів КПЗУ в члени ВКП(б)" [5, арк. 1]. Перед партійними організа-
ціями ставилось завдання "розібрати кожного члена партії". 

Вже на цьому, попередньому, етапі виявлялись серйозні прора-
хунки при вступі до партії. З цього приводу висловився присутній на 
зборах представник Ужгородського округу Варга: "Запис до партії у 
нас був проведений так: бере секретар пачку партійних білетів, іде 
на село і записує до партії всіх, хто хоче. Звичайно то було зовсім 
неправильно. Тепер цих членів поступово переглядаємо. Багато 
людей до партії поступало для того, щоб мати вигоду…" [5, арк. 3]. В 
цьому ж окрузі зафіксовані й інші проблеми з оформленням партій-
ної документації: відсутність анкет, складання (у зв’язку з відсутні-
стю перекладача з угорської мови) і затвердження характеристик, 
навіть підробка квитків. Виникло питання: як діяти, коли відсутні 
партійці, які давали рекомендації до вступу?  

У Перечинському окрузі ситуація не ліпша. Із 336 членів КПЗУ 
членські квитки мали лише 15 %. Майже 70 % членів не вміли писати. 
Виникали й нестандартні ситуації. "Записано, що комуніст записа-
ний з 1921–1924 року, а нічим доказати… члена КПЗУ з 1924 року 
рекомендує член КПЗУ з 1945 року" [5, арк. 5], – доповідав Ткаченко. 
У Хустському окрузі "тов. Парфйонов" рекомендував при складанні 
характеристик враховувати "яку участь приймає член партії у підго-
товці до виборів у Верховну Раду, яку участь приймає у партійному 
житті" [5, арк. 7]. 
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У Берегівському окрузі майже 70 % членів КПЗУ вступило в 
партійні лави у січні 1945 р. Виходило, що члени партії давали 
характеристики один одному. Зафіксовані й факти, коли партійні 
квитки виписувались тим, хто перебував у таборах. Щоправда, 
окружне керівництво вчасно зреагувало [5, арк. 11]. Цікавився "тов. 
Мириденко" як бути з вихідцями з інших комуністичних партій. На що 
отримав відповідь, що ті комуністи, які мають квитки членів КПЧ, 
приймаються до КПЗУ без затвердження, а вихідці французької та 
угорської компартій мають затверджуватися ВКП(б). Стосовно 
вихідців із інших партій діяло положенням статуту ВКП(б), затвер-
дженого XVII з’їздом ВКП(б) 10 лютого 1934 року: "Вихідці із інших 
партій приймаються у виключних випадках за рекомендаціями п’яти 
членів партії: трьох с десятирічним партстажем і двох з дореволю-
ційним партстажем, тільки через виробничу первинну організацію, з 
обов’язковим затвердженням ЦК ВКП(б), незалежно від соціального 
становища кандидата в партію" [26]. Керівництво ВКП(б) не дозво-
лило в Закарпатській Україні скористатися приміткою, у якій йшлося, 
що "ЦК може надавати право остаточного затвердження в члени 
партії вихідців із інших партій окремим крайовим та обласним 
партійним комітетам і ЦК національних компартій" [26]. 

У заключному слові завідувач оргінструкторського відділу О. Ша-
повал зазначив, що більшість вступила в Комуністичну партію в час, 
коли край звільняли від німецько-угорських загарбників, в умовах воз-
з’єднавчих процесів і навіть не знає азів партії "Леніна – Сталіна", а то-
му, "коли всього досягнуто, потрібно їх вчити і виховувати" [6, арк. 14]. 

Абсолютно неграмотних комуністів у цей час було 569 чоловік. 
114 членів Компартії мали вищу освіту, 446 – середню, початкову – 
3586 осіб. "Виходить, що із 4716 членів партії більшість неграмотних, 
але ці товариші були і є активними борцями за радянську владу в 
Закарпатській Україні. Ми зараз повинні їм допомогти. А ця допомога 
від нас в першу чергу залежить: зробити парторганізацію бойовою 
організацією" [6, арк. 15], – націлював партійний ідеолог. Майже як у 
Статуті ВКП(б) 1934 р. (хоча діяв Статут ВКП(б) 1939 р.): "Партія є 
єдиною бойовою організацією, пов’язаною свідомою залізною проле-
тарською дисципліною. Партія сильна своєю згуртованістю, єдністю 
волі і єдністю дій, несумісних з відступом від програми, порушенням 
партійної дисципліни і з фракційними угрупованнями всередині 
партії" [26]. 

Висувалось гасло: "Ми не повинні гнатися за кількістю, нам по-
трібна бойова якість, якість більшовика" [6, арк. 15]. Для цього, окрім 
належного оформлення партійних документів, партійної освіти, 
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"потрібно кожного члена перевірити, щоб у нашій партії залишились 
люди, яким ми довіряємо, які дійсно боролись і борються за справу 
великої партії Леніна – Сталіна" [6, арк. 16].  

Рішенням ЦК ВКП(б) від 15 грудня 1945 р. КПЗУ влилась до 
складу ВКП(б), створювався Закарпатський обком КП(б)У, 2 міськко-
ми і 13 окружкомів [2, арк. 1]. Рішенням ЦК ВКП(б) від 5 січня 1946 р. 
затверджувався склад бюро Закарпатського обкому КП(б)У, указом 
Президії Верховної Ради від 29 січня 1946 р. – склад Закарпатського 
обласного виконавчого комітету. 

У Закарпатську Україну (Закарпатську область) направлялись 
перевірені радянською владою партійці. Була видана спеціальна по-
станова ЦК КП(б)У від 17 грудня 1945 р. про відрядження такої групи 
працівників. Тільки Київський обком КП(б)У із 25 грудня 1945 р. термі-
ном на два місяці на Закарпаття направив 6 осіб – завсекторами, 
інструктори оргвідділів, кадровики [19, арк. 17]. 

5 січня 1946 р. Політбюро ЦК КП(б)У затвердило бюро Закарпат-
ського обкому партії. До нього увійшли І. Ваш, П. Варга, Д. Тарахо-
нич, Я. Карпенко, Г. Пінчук, І. Петрущак, М. Повзик, П. Супруненко. 
Серед членів бюро й обкому половину направив ЦК КП(б)У. При-
близно така ж пропорція зберігалася при формуванні у лютому – 
березні 1946 р. міських й окружних комітетів партії [30, с. 44]. Підбір 
складу міськкомів і окружкомів КП(б)У завершено у квітні 1946 року. 

Вважалося, що попередні керівні органи КПЗУ і "народної вла-
ди" комплектувалися "за відсутності відповідного досвіду в місцевих 
товаришів, які займалися добором кадрів і допустили велику засмі-
ченість цих органів людьми не внушающими політичної довіри" [2, 
арк. 5]. Тому були проведені кадрові чистки. Підбір нових кадрів 
міських і окружних виконавчих комітетів завершено в липні 1946 р. 

Відповідальний організатор управління кадрів ЦК КП(б)У Габузь 
у "Довідці про недоліки в роботі з кадрами в Закарпатському обкомі 
КП(б)У" зазначав: "При комплектуванні органів КПЗУ і органів На-
родної Ради не були дотримані основні принципи підбору кадрів – 
за діловими і політичними якостями… Обком КП(б)У, міськкоми і 
окружкоми КП(б)У слабо займаються вивченням керівних кадрів у 
практичній роботі. Тому більша частина працівників номенклатури 
обкому КП(б)У довгий час не затверджується на займаних посадах. 
На 1 липня 1946 р. обкомом КП(б)У затверджено 33,8 %" [23, с. 15]. 
Партійним органам пропонувалося посилити роботу з підвищення 
"ідейно-політичного рівня" місцевого активу.  

На 1 січня 1946 р. на партійному обліку в Закарпатській Україні 
перебувало – 4715 осіб, з них 124 жінки. Цікавою є статистика про 
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кількість партійців на керівних посадах: учителів і директорів шкіл – 
48, суддів, прокурорів і юристів – 13, працівників зв’язку – 9, секрета-
рів ОК і МК – 31, зав. відділів – 18, інструкторів – 23, директорів заводів – 
9, лікарів – 3, працівників безпеки 81, культосвітніх працівників – 15, 
торгівців 56 [9, арк. 18].  

Першими квитки членів ВКП(б) отримали керівники КПЗУ. Про 
це представник ЦК КП(б)У А. Зленко телефоном інформував М. Хру-
щова: "27 грудня 1945 р. … мною були вручені партійні білети членів 
ВКП(б) групі керівництва Закарпатської області тт. Туряниці. Ваш 
Петрущак, Тарахонич, Гарагонич, Варга, Борканюк" [21, арк. 1]. Ра-
зом з тим він зауважив, що під час проведення виборчої кампанії до 
Верховної Ради СРСР видачу партквитків членам КПЗУ не слід 
форсувати. Нові квитки видали спочатку лише секретарям окружко-
мів, міськкомів і членам бюро. А. Зленко інформував, що в Закар-
патську область з Англії повернулась група емігрантів – 15 членів 
Комуністичної партії Чехословаччини. Серед них – член КПЧ з 1918 р., 
крайовий секретар КПЧ (1924–1929), редактор угорськомовної газе-
ти "Мункаш-Уйшаг" Герман Феєр. Він із своєю дружиною тимчасово 
оселився на квартирі І. Туряниці. 27 грудня 1945 р. І. Туряниця на 
обласних зборах партактиву включив його в президію. Зленко вва-
жав: "Місцеві керівні партійні працівники, в тому числі т. Туряниця, 
не дивлячись на те, що ці люди пробули 6–7 років в еміграції, дума-
ють, що на них механічно поширюється рішення ЦК ВКП(б)… Мені 
здається, що на емігрантів – членів компартії не слід механічно 
поширювати рішення ЦК про прийом КПЗУ в склад ВКП(б), а слід 
було б розібратися в кожній людині окремо, застосувавши до них 
уставне правило, як до членів любої братської компартії, що при-
були в Радянський Союз, і питання партійності яких вирішується в 
кожному окремому випадку через ЦК ВКП(б)" [21, арк. 2–3].  

Технічна сторона переведення членів КПЗУ до ВКП(б) поклада-
лась на сектор обліку оргінструкторського відділу. Вся інформація 
фіксувалась у "Журналах обліку розглянутих членів КПЗУ з пере-
воду в члени ВКП(б)", які ми знаходимо в ДАЗО. Тут зібрана вся 
інформація про переведення до ВКП(б) закарпатських комуністів, 
підготовлена чиновниками обласного, міських і окружних рівнів [12–
18]. У цих журналах у спеціальних колонках, окрім прізвища, імені та 
по батькові, записували такі дані про партійця: результати розгляду 
у міськкомі/окружкомі (дата і номер протоколу), рішення (видати 
партійний квиток, видати кандидатську картку, відмовити); резуль-
тати розгляду у обкомі (дата надходження, дата розгляду), рішення 
(видати партійний квиток, кандидатську картку, відмовити); дата 
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повернення матеріалів у міськком / окружком; час видачі партійного 
документа і примітка. У останній графі фіксувалися питання, які слід 
було уточнити: "Не посилати в ЦК", "Дорозслідувати", "Видати кан-
дидатську картку" [12, арк. 15, 16, 18], "Вияснити партстаж. 21.5.46", 
"Повернено в Берегівський ОК КП(б)У. 21.5.46", "Розглянуто 
повторно на бюро обкому 14.ХІІ.46 і вирішено видати партійний 
квиток", "Партквиток 08396 визвати на бюро обкому", "Дослідити 
окружкомом. 30.5.46", "Перевірено. Видати партійний квиток" [13, 
арк. 2–5, 7, 19, 21]. Причини відмови не тут вказувались. 

Обмін квитків членів КПЗУ на квитки членів ВКП(б) в основному 
завершився у вересні 1946 р. У підсумку 2464 члени КПЗУ отримали 
квитки члена ВКП(б), 177 стали кандидатами партії, а 1607 відмов-
лено [2, арк. 3]. Головні причини відмови – служба в угорській армії 
та участь в боях на Східному фронті – 681 осіб; "вихідці із фашист-
ських та інших ворожих партій" – 297; нетрудовий елемент (торговці, 
підприємці, куркулі, духовенство) – 91; зв’язок з окупаційною вла-
дою – 203; "пасивні у громадському житті та вступили в КПЗУ з ко-
рисливих мотивів" – 207; з інших причин – 128 осіб. Так, не пройшли 
таку перевірку 29 працівників міськкомів і окружкомів, у т. ч. 2 секре-
тарі окружкомів КПЗУ. Не отримали квитки членів ВКП(б) і 23 керівні 
працівники органів виконавчої влади. Серед них 7 голів окружних 
виконавчих комітетів [2, арк. 4].  

Серед тих, кому відмовлено у видачі партійних документів 
членів ВКП(б), 29 працівників окружкомів і міськкомів партії, 28 пра-
цівників окрвиконкомів, 44 голови сільрад, 97 секретарів парторгані-
зацій і 28 керівників підприємств і організацій [20, арк. 45]. 

26 листопада 1946 р. в Ужгороді відбулося засідання партійного 
активу, на якому були присутні перші та другі секретарі, завідувачі 
оргінструкторських відділів, заввідділів пропаганди і агітації окруж-
комів і міськкомів КП(б)У, секретарі первинних партійних організацій 
промислових підприємств, транспорту, МТС та інші керівники області, 
загалом 192 осіб. На зборах заслухали доповідь І. Туряниці "Про 
постанову ЦК ВКП(б) від 26 липня 1946 р. "Про зростання партії і 
заходи з посилення партійно-організаційної роботи з тими, хто 
вступив до лав партії". Головний комуніст області відрапортував, що 
"обласна партійна організація очистила свої ряди від "ворожих еле-
ментів". Із 4248 членів КПЗУ, пройшовши перевірку, стали членами 
ВКП(б) 2472 особи (58 %). Решті було відмовлено [20, арк. 44].  

Вказувалися недоліки процесу переведення в члени ВКП(б): 
"Встановлено, що Панкулич (бувший голова сільради) і Мага (був-
ший секретар парторганізації) села Тур’я Пасіка є членами банди 
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УПА. Прикриваючись партійним білетом і використовуючи своє 
службове становище, Панкулич і Мага проводили ворожу роботу, 
спрямовану на зрив заходів партії і уряду на селі. Зараз ці вороги 
народу виключені із членів партії і заарештовані" [20, арк. 46]. Се-
кретаря первинної партійної організації с. Королево Виноградівського 
округу Б. М. Талабарчука звинуватили в тому, що колись був "чле-
ном профашистської партії Фенцика", а тепер "завалив" роботу 
парторганізації. Берегівський окружком КП(б)У видав квиток члена 
ВКП(б) Б. А. Товту, обком підтвердив це рішення. "Пізніше виясни-
лось, що Товт із 1932 р. був угорським агентом, член і керівник партії 
Нілош в селі Гетен, за активну роботу на користь бувшої фашистської 
Угорщини Товт нагороджений грамотою і хрестом від імені Хорті" 
[20, арк. 47]. 

Такі викриття стали результатом роботи органів державної без-
пеки вже після затвердження кандидатів на певні посади. В інформа-
ційному бюлетені № 16 від 1 квітня 1946 р. про стан справ у Закар-
патській області читаємо: "Після рішення бюро обкому КП(б)У, 
прийнятого 14 березня ц. р., про видачу партдокументів голові Пере-
чинського окружного народного комітету Козубу Д. З. і першому сек-
ретарю Перечинського окружкому партії Леган І. Н., на них поступили 
із обласного управління НКВС компрометуючі матеріали, які вказують 
на те, що Козуб був активним членом українсько-націоналістичного 
об’єднання "УНО" і був затвердженим провідником "УНО" в м. Хуст, 
а Леган був активним членом партії "Бродія" (Автономний земле-
робський союз)"; причому Леган активно виступав за створення 
"самостійної України", при підписанні маніфесту про "самостійність 
України" [21, арк. 8]. 

Деякі члени КПЗУ відмовилися вступати до ВКП(б). У Перечин-
ському ОК КП(б)У член КПЗУ Михайло Свищ заявив: "Я не хочу 
бути в партії більшовиків". Від нового квитка відмовився колишній 
інструктор відділу пропаганди Мукачівського ОК Віктор Георгов, 
який поштою відіслав партквиток і заяву, де писав: "Я в партії не 
хочу бути, тому що ця партія переводиться в партію більшовиків" 
[1, арк. 3]. 

Зазначалося, що після такої "чистки" обласна партійна організа-
ція "організаційно" зміцнилася. Наступним завданням постало питання 
кількісного зростання обласної парторганізації. На переконання 
білоруської дослідниці Т. Протько, яка досліджувала становлення 
радянського ладу в Білорусі, "місце "вичищених швидко займали нові 
члени – ріст партійних рядів повинен був свідчити про популярність 
партії і її підтримку "масами" [32, с. 53]. Але тут похвалитися особливо 
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не було чим. В інформації до ЦК КП(б)У завідувач інструкторським 
відділом Закарпатського обкому КП(б)У А. Шаповал викреслив речен-
ня "Все більше і більше передових людей Закарпатської області 
вступають в ряди більшовицької партії". Натомість сухо констатував: 
"У 1946 р. в області прийнято кандидатами в члени ВКП(б) – 31 чол., 
в члени ВКП(б) – 32" [20, арк. 46].  

Робота з очищення партійних кадрів тривала і надалі. Це від-
значив заввідділення партійної інформації управління з перевірки 
парторганів ЦК ВКП(б) І. Поздняк. Він у листі до свого московського 
керівництва від 17 травня 1947 р. вказував, що Закарпатський об-
ком КП(б)України за останній час на кожному бюро переглядає свої 
постанови про обмін партійних документів членам КПЗУ. На засіданні 
бюро 4 березня 1947 р. було відмінено рішення про видачу партій-
них документів 5 особам, 4 квітня – 10, 14 квітня – 4, 24 квітня – 10. 
В документі було зазначено, що доцільно направити в Закарпатську 
область парторга управління "для ознайомлення з роботою по 
обміну партквитків на місці та надання допомоги обкому в цій 
справі" [22, арк. 5]. 

У такій обстановці голова Закарпатського обкому КП(б)У І. Ту-
ряниця у листі 31 травня 1947 р. звернув увагу секретаря ЦК ВКП(б) 
А. Жданова і секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича на наступне: "В 
період діяльності на Закарпатті КПЗУ значна частина бувших членів 
компартії Чехословаччини не встигла організаційно сформувати свою 
партійну приналежність. Частина знаходилась в рядах Радянської 
Армії, частина – в складі Чехословацької армії (корпус генерала 
Свободи). Решта ж подавала заяви про прийом в ряди КПЗУ, але 
вони не були перереєстровані" [22, арк. 1]. Загалом по області не 
перереєстрованих членів КПЧ було 507. За словами І. Туряниці, це 
"корінні мешканці Закарпаття, по національності українці, робітники, 
селяни, службовці установ і підприємств. В їх складі багато актив-
них учасників Вітчизняної війни, службовців Радянської Армії, які 
боролися з німецько-угорськими окупантами в партизанських заго-
нах. Значна група перебувала в народних комітетах, активно прово-
дила роботу із возз’єднанння Закарпаття з Радянським Союзом" 
[22, арк. 2].  

Труднощі в перереєстрації через вимоги статуту ВКП(б) про те, 
що вихідці з інших партій приймаються у виняткових випадках і за 
рекомендаціями трьох членів ВКП(б) з десятирічним стажем. Інструк-
ція ЦК ВКП(б) "Про порядок обліку і видачі партійних квитків і канди-
датських карточок" за 1936 р. поширювала такий порядок на осіб з 
іноземних компартій. "Враховуючи майже цілковиту неможливість 
бувшим членам Комуністичної партії Чехословаччини забезпечити 
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себе рекомендаціями, необхідними для вступу у ВКП(б) (при роз-
гляді їх, як вихідців із інших партій), а також те, що значна їх частина 
є найбільш активною, передовою частиною трудящих і особливо в 
селах області, Закарпатський обком КП(б)У просить ЦК ВКП(б) до-
зволити прийом у ВКП(б) бувших членів Комуністичної партії Чехо-
словаччини" [22, арк. 3]. 

10 липня 1947 р. завідувач оргінструкторського відділу ЦК КП(б)У 
А. Зленко з цього приводу інформував секретаря ЦК КП(б)У Д. Ко-
ротченка: "Оргінструкторський відділ ЦК КП(б)У роз’яснив Закарпат-
ському обкому, що прийом в лави ВКП(б) виходців із іноземних 
партій до отримання постанови або відповідної вказівки ЦК ВКП(б), 
має відбуватися у суворому дотриманні Статуту ВКП(б), з наступним 
затвердженням в ЦК ВКП(б)" [22, арк. 3]. 

Протягом 1944–1946 рр. на Закарпаття прибуло 3 125 спеціалістів, 
серед них понад 500 комуністів [31, с. 150]. У 1946 р. на керівні поса-
ди в партійні, радянські, господарські органи направлено 821 особу: 
"За командировками ЦК КП(б)У та Міністерств за прямим призна-
ченням прибуло 231 чол. І висунуто на місці 590, в тому числі із 
місцевого населення 283 чол. або 47,9 %" [2, арк. 10]. Виходить, що 
решта 307 немісцевих (52,1 %) працювали вже у період Закарпат-
ської України. Як зауважили сучасні вчені, ці "фахівці, які прижива-
лися в області, зробили багато корисного і заслужили повагу місце-
вих жителів, зріднилися з ними і є справді своїми. Однак були й такі, 
котрі залишили за собою кривавий слід у репресіях, у колективізації 
тощо. Були й нездари, яких позбавлялися в східних областях через їх 
освітню, культурну і людську обмеженість, професіональну й 
моральну нікчемність" [35, с. 74]. 

Станом на кінець листопада 1946 р. в Закарпатській області бу-
ло створено 526 первинних партійних організацій, 6 кандидатських і 
17 партійно-комсомольських груп. На постійному обліку перебувало 
4072 членів ВКП(б), 526 кандидатів у члени ВКП(б). На тимчасовому 
обліку, а це компартійні керівники відряджені сюди з метою радяніза-
ції області, перебувало 977 членів ВКП(б) і 321 кандидат у члени 
ВКП(б).  
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Коммунисты – (не) большевики: о переводе членов Коммунистической партии 
Закарпатской Украины в состав ВКП(б) 
 
В статье исследуется вопрос перевода членов Коммунистической партии Закар-
патской Украины в состав Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) в 
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период Закарпатской Украины и первые годы советской власти в Закарпатской 
области. Автор отмечает, что несмотря на ведущую роль КПЗУ в вопросе воссо-
единения Закарпатья с УССР, организации восстановления разрушенного хозяй-
ства, проведении земельной реформы, национализации и других "советских" 
нововведений, доверие к ее членам со стороны ВКП(б) было слабым. КПЗУ в тече-
нии нескольких лет подвергалась "чисткам". Указаны причины, ход и результаты 
чисток. Едва ли не единственным аргументом получить членство ВКП(б) стал 
идеологический принцип – полная преданность идеям коммунизма, отсутствие 
"инакомыслия", инициативы принятия решений на местном уровне, четкое 
выполнение инструкций вышестоящих партийных органов. 
Ключевые слова: коммунисты, большевики, советизация, ВКП(б), члены партии, 
"чистки", Закарпатская Украина, Закарпатская область, УССР, СССР. 
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Communists - (not) bolshoviks: about the transmission of members of the 
Communist Party of transcarpathian Ukraine to the complex of the VKP(b) (All-Union 
Communist Party of Bolsheviks) 
 
The article examines the issue of the transfer of members of the Communist Party of 
Transcarpathian Ukraine to the All-Union Communist Party (Bolsheviks) during the period of 
Transcarpathian Ukraine and the first years of Soviet power in Transcarpathian region. The 
author notes that despite the fact that the KPZU (Communist Party of Western Ukraine) 
assumed a leading role in the reunification of Transcarpathia in the Ukrainian SSR, the 
restoration of the destroyed economy, the implementation of land reform, nationalization 
and other "Soviet" innovations, the trust of its members on the part of the VKP(b) was weak. 
KPZU was subjected to "cleansing" for several years. Specified for reasons, course and 
results of cleanings. Not the only argument to get membership of the KPSU(b) was the 
ideological principle - full devotion to the ideas of communism, the lack of "dissent", the 
decision-making initiative at the local level, and the strict implementation of the instructions 
of the higher party bodies. 
Key words: Communists, Bolsheviks, Sovietization, VKP(b), party members, "cleansing", 
Transcarpathian Ukraine, Transcarpathian region, Ukrainian SSR, USSR. 

 
 

  


