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Від укладачів
Бібліографічний покажчик “Михайло Бабидорич: життя 

в  журналістиці”  – третє видання у  серії “Закарпатська публі-
цистика в  іменах: бібліографія”. Покажчик, присвячений 95-річ-
чю від дня народження патріарха закарпатської журналістики, 
яскравого публіциста Михайла Івановича Бабидорича. У видан-
ні відображено життя та творчість журналіста, який 53 роки про-
працював у  газеті “Закарпатська правда”, де пройшов шлях від 
кореспондента, завідуючого відділом, відповідального секретаря 
до заступника редактора.

На жаль, покажчик не зміг висвітлити всієї публіцистич-
ної спадщини автора через відсутність деяких першоджерел. 
Зокрема, не охоплено публікації в  загальноукраїнських, закор-
донних (словацьких та угорських) виданнях, художньої прози, 
опублікованої в  літературних журналах. Але основний масив 
публіцистики автора у покажчику представлений.

Видання відкривається передмовою колеги-журналіста, го-
ловного редактора “Закарпатської правди” (1997–2005) Віктора 
Дрогальчука “Уроки Бабидорича”, в  якій осмислено життя 
в журналістиці Михайла Бабидорича. 

Для докладнішого знайомства із непересічною особистістю 
подано єдине інтерв’ю ювіляра, зроблене Василем Комарницьким 
для газети “Срібна Земля  – Фест”, та розмову із донькою 
Валентиною Бабидорич, записану учнем Михайла Бабидорича, 
письменником і  журналістом Олександром Гаврошем. Задля 
привернення уваги до незвичного явища  – школи майбутньо-
го журналіста при “Закарпатській правді”, яку вів Михайло 
Бабидорич, – у покажчику вміщено уривок зі статті Олександра 
Гавроша про цей незабутній досвід навчання.
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Власне бібліографія структурована за такими розділами:
– Бабидорич Михайло як автор та укладач
– Публікації в періодичних виданнях та збірниках
– Михайло Бабидорич – інтерв’юер
– Матеріали про життя і діяльність М. Бабидорича
– Лауреати обласної премії у галузі журналістики ім. М. Ба-

бидорича
– Іменний покажчик
У розділах бібліографічні описи подаються у  хронологічно-

му порядку, в межах року – в абетковому. 
Бібліографічний опис здійснено за чинними державними 

стандартами. 
Добір матеріалів завершено у травні 2018 року.
Покажчик також вміщує фотоматеріали із домашнього архі-

ву Михайла Бабидорича та обкладинки його книг.
Видання розраховане на бібліотечних працівників, журна-

лістів, дослідників та шанувальників історії та літератури краю.
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УРОКИ БАБИДОРИЧА
Він змінював світ. Принаймні був активним учасником 

найбільш знакових подій. Друга світова, возз’єднання, побудова 
“світлого майбутнього”, незалежність…

Світ змінював його. Процес для будь-якої людини болісний, 
а для того, хто ввійшов у журналістику, як у храм, – тим паче.

Він скупо використовував мовно-стилістичні засоби, худож-
ні образи. Його образи творила логічна магія слова, яка не тільки 
зачаровувала, а й  змушувала думати, діяти.

За фахом історик  – закінчив заочно Ужгородський універ-
ситет уже в  зрілому віці. Своїми університетами вважав саме 
життя, самоосвіту. Постійно читав, відвідував виставки, ходив 
у  театр, подорожував. Володів, крім рідної та російської, угор-
ською, чеською та словацькою мовами.

Але історик жив у ньому до останнього. Він був людиною-ен-
циклопедією. Знав про свій рідний край все чи майже все. 

Пригадується одна історія із журналістської практики. 
Редактор поставив мені завдання написати до газети виступ 
одного з  делегатів І  з’їзду Народних комітетів Закарпатської 
України. Мій герой був уже в  літах, тому іноді плутався у  фак-
тах, прізвищах. Я  записав, створивши, як мені тоді здавалося, 
черговий шедевр. Матеріал ліг на стіл Бабидорича, тоді заступ-
ника редактора. Згодом той викликав до себе.

– Ось тут,  – каже Михайло Іванович, тицьнувши пальцем 
у якийсь рядок, – хто це?

– Так це ж, певно, делегат…
– А звідки ти взяв?
– Зі слів героя…
Зітхнув, відімкнув сейф, дістав якусь теку, поклав переді 

мною, шукай!
Звісно, того прізвища я там не знайшов.
– Запам’ятай: людина може помилятися, журналіст  – ні,  – 

насупив брови Бабидорич.
До фактів він ставився з  особливим пієтетом. Спостерігав, 

збирав, осмислював. Це відчувалося і  в його матеріалах.
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Частина закарпатських портретів, виписаних Бабидоричем-
газетярем, ввійшла у  книгу “Михайло Бабидорич. Епізоди жит-
тя”, що побачила світ у  2007 році у  видавництві “Мистецька лі-
нія”. Сам перелік героїв його нарисів та інтерв’ю не потребує 
додаткових коментарів. Письменник Іван Чендей, народний ху-
дожник Володимир Микита, економіст Юліан Химинець, рек-
тор Володимир Сливка, славетний хірург Олександр Фединець, 
табірний в’язень Іван Коршинський, професори Іван Мешко, 
Михайло Фатула, Вільгельм Фущич, академік Василь Шепа…

А скільки було публікацій про простих людей! Сотні, ти-
сячі...

Газета, яка у  кращі часи виходила шість разів на тиждень 
сукупним тиражем майже мільйон примірників, мала неабиякий 
вплив. Цей тягар відповідальності відчували всі працівники ча-
сопису, відчував, безумовно, і один із її корифеїв.

Попри партійно-номенклатурний тиск, він писав про бю-
рократів, здирників, на морально-етичні теми, паралельно від-
биваючись від анонімок та доносів.

Він не любив владу, влада не любила його. 
– А-а, цей той, що найрозумніший,  – зверхньо кривилися 

партійні вожді, зачувши його прізвище.
 Рідну газету, якій віддав понад півстоліття життя, він так 

і не очолив. На заваді ставали анонімки і цілком конкретні “ін-
форматори” про його “куркульські” корені, інтриги, перешкод-
жала людська заздрість.

Сам він із теплотою писав про колишніх колег-редакторів – 
Олексу Борканюка, Миколу Климпотюка, Олександра Шабаліна, 
Якова Лавренка. Мав власну думку про партійних керманичів 
краю Івана Туряницю, Юрія Ільницького, Генріха Бандровського.

Він довго вірив, що живемо у  найсправедливішому світі. 
Прозріння для нього, як і багатьох представників того поколін-
ня, було болісним.

За серію статей, опублікованих у “Закарпатській правді”, які 
лягли в  основу книжки “Маски й  обличчя”, Михайло Іванович 
отримав премію імені Ярослава Галана. Ця колись престижна 
журналістська відзнака і  нині наводиться як аргумент про не-
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потрібність читати Бабидорича. Сам він у  інтерв’ю газеті “Фест” 
колись так прокоментував закиди щодо цього: “Чому я  не со-
ромлюся премії? Бо одержав її за професіоналізм. Писав після 
скрупульозної дослідницької роботи про те, що знав і  думав 
про ставлення перших керівників Чехословацької республіки 
до Закарпаття. Вони дивилися на наш край, як на колонію, і так 
із ним поводилися... Тепер, звичайно, я  би сказав щось інакше 
або по-новому”.

Це зовсім не схоже на каяття людини, що заблукала. І  все 
ж... На лікарняному ліжку він зізнається: багато що нині йому 
бачиться не так, як колись. І він, як людина, теж, мабуть, поми-
лявся. Але помилки бувають зумисні, за якими криється меркан-
тильний інтерес, а  є щирі, в  силу обставин, хибної віри, витво-
реної ідеологемами пекельної машини тоталітаризму. Зауважує: 
іноді жертвами маніпуляцій стають не тільки окремі особисто-
сті, а й цілі народи. Тоді ще не було захоплення Криму, конфлік-
ту зі “старшим братом” на сході нашої країни, але була історія 
гітлерівської Німеччини, інші приклади.

“Тепер люди починають розуміти, що наші нинішні злид-
ні мають два корені. Перший – так звана соціалістична система 
господарювання, яка знищила господаря, “народне” добро пере-
творилося у  нічиє, яке десятиліттями привласнювали ті, котрі 
до нього ближче стояли...

Другий. Партійна, державна, господарська еліта, яка після 
розвалу Союзу, практично залишилася при владі, замість розбу-
дови економіки, об’єднавшись, почала розкрадати наше спільне 
добро... На цьому повиростали мільйонери, які й  досі очолю-
ють державні підприємства, видирають пільги, збивають подат-
ки, організовують страйки, продовжують і  далі номенклатурну 
приватизацію. І  кричать по допомогу, про труднощі, податкові 
преси... Депутати їм підтакують, урядовці дають. Народ гадає, 
що... так і  треба.

Перед нами картина абсурду, ґрунтовка полотна до якої 
була повністю завершена при СРСР”,  – розмірковує Михайло 
Бабидорич (Коло самообману...  // Закарпатська правда.  – 1997.  – 
23  серп.).
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Майже двадцять років присуджували премію його імені. 
Нині вона загубилася у  чиновницьких кабінетах. Прикро, бо 
колись саме ті ж чиновники відібрали її у  газети, у  якій понад 
півстоліття працював Михайло Бабидорич. 

Окремого дослідження чекає школа Бабидорича. На його 
прикладі виховувалася ціла плеяда талановитих журналістів. 
І старшого покоління, таких як Микола Рішко, Вадим Дружинін, 
Леонід Дубовик, Володимир Кандель, Василь Маринін, Ігор Сюч, 
Іван Сідей, Федір Жулинський, і  середнього  – Ганна Данилюк, 
Юлія Зейкан, Олександр Підгорний, Іван Діус, Любов Часто, 
Олександр Сенинець. І  молодшого  – Борис Кушнір, Ярослав 
Ядловський, Іван Мокрянин, Богдан Дубовий, Надія та Іван 
Тегзи, Іван Жирош, Ірина Звонар, Сергій Дрюченко, Віра 
Копейко, Уляна Демчук, Олександр Маківчук, Михайло Папіш, 
Василь Бедзір, Василь Комарницький, Володимир Кривошапко 
і багато інших.

Для нас він не був іконою, але був незаперечним авторите-
том.

А школа юного журналіста, яку він започаткував у  газеті 
і  вів до кінця, подарувала цілу плеяду справжніх талантів, се-
ред яких найяскравішим став колишній газетяр, а нині відомий 
письменник, театрал Олександр Гаврош.

Світ змінюється. Журналісти не виняток. На зміну прозаїч-
ним записникам прийшли комп’ютери, ґаджети і  соціальні ме-
режі. Дехто вважає, що, зрештою, одне з-поміж найзапитаніших 
газетярських занять теж зникне. Бо нині кожен з  допомогою 
диво-техніки ніби й  сам собі журналіст, а  пожовклі підшивки 
часописів незабаром можуть стати таким же артефактом, як 
і кельтська сокира.

Втім таїна людського буття в тому, що, попри стрімкий про-
грес у  всіх сферах, новітні медіа і  нанотехнології, залишаються 
непересічні цінності, над якими не владний час. А  ще  – нікуди 
не зникають добро і  зло, правда і  кривда, красиве і  потворне, 
трагічне і комічне...
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Затиснутий лещатами тоталітаризму, він не вважав себе 
жертвою. Не був дисидентом чи бунтарем. Він був сином свого 
часу і  своєї землі. Він змінював світ – світ змінював його.

Головний урок Михайла Бабидорича – як за різних обставин 
зберегти не лише талант, а й людську гідність.

Писати про журналістів  – це як заочно розповідати про 
шедеври Лувра та Ермітажу, які треба бачити. Журналіста тре-
ба читати. Вдумливо, відкинувши стереотипи, занурившись 
у  непросту нашу історію. Тоді багато що стане зрозумілим. 
Сподіваємося, що цей бібліографічний покажчик якраз і  послу-
жить поштовхом до цього.

Віктор ДРОГАЛЬЧУК, 
головний редактор газети  

“Закарпатська правда” 
(1997–2005)
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МИХАЙЛО БАБИДОРИЧ:  
“ВИ НЕ ПОВІРИТЕ, СКІЛЬКИ ЗАХИСНИКІВ  

МАЄ ЗЛО”1

Навряд чи є ще журналіст в Україні, який без перерви пра-
цював у одній газеті півстоліття. На Закарпатті такий є. Михайло 
БАБИДОРИЧ. З осені 1946 року не розлучається з найстарішою 
у  краї газетою  – “Закарпатською правдою”. Близько двох із по-
ловиною тисяч власних публікацій, понад 10 тисяч підготовле-
них авторських матеріалів, 10 книжок, статті в  підручниках із 
журналістики. І  тисячі листів читачів із відгуками на публіка-
ції, з  проханнями про допомогу, подяками, сумнівами. Розмова 
з ним – спроба підняти щось із моря прожитого й пережитого.

– Михайле Івановичу, ви майже півстоліття віддали жур-
налістиці. Як змінилися журналісти й  сама журналістика за 
цей час?

– Так, без п’яти місяців півстоліття я  – у  “Закарпатській 
правді”, в  журналістиці. Більшу частину працював у  газеті, яка 
виходила компартійним органом, яка мусила вкладатися в  нор-
мативи “принципів і  функцій партійно-радянської преси”, де 
перше означало все, а друге – ніщо.

Тепер про це не всі газетярі й  знають, особливо, що таке 
погоджування матеріалів і заавторство, коли журналісти писали 
статті партійним працівникам. А... телефонні дзвінки, підказки, 
наради, звіти перед бюро і секретаріатом, попередження, догани, 
зняття з роботи... то вже на додаток.

Нині газети оголосили себе незалежними, хоч такими пов-
ною мірою не стали й ніколи не стануть. Причин для цього – ма-
теріальних, ідеологічних, поглядових – не перерахувати. Головне 
ж  – газети стали трибунами “різних поглядів”, і  навіть таких, 
яких не поділяє їхній колектив, редактор.

Журналісти  – люди, які легко міняються. По-перше, вони 
завжди мали й  мають справу з  фактом, а  то, як відомо,  – річ 
1 Бабидорич, Михайло. “Ви не повірите, скільки захисників має зло” : [інтерв’ю 
/ вів В. Комарницький] / М. Бабидорич // Срібна Земля-Фест. – 1996. – 16 трав. – 
С. 15.



11

уперта. Не тільки журналісти “препарували” факти, і вони хапа-
ли за розум і серце журналіста, примушували його бачити життя 
не за постановами й  ідеологічними постулатами, а  за реальною 
дійсністю. Дуже часто журналісти робили “крізь зуби”, з насиль-
ством над собою. Як відкрилася можливість вийти з-під партій-
но-апаратного пресу, вийшли з легким серцем. По-друге, до нас 
прийшла нова інформація, вона скинула старі шори, влила новий 
струм у мозок, свідомість, добуті раніше знання. Журналісти змі-
нилися, і це добре, бо не міняються тільки ідіоти.

– Ваша газета також оголосила себе незалежною. Наскільки 
відчуваєте себе вільним журналістом? Від кого, від чого?

– Я почуваю себе вільним журналістом, публікуюся досхочу. 
І давно, до незалежності, я мав роботи “для душі” й для читача, 
намагався йти до нього з такою думкою, щоб ми добре почували 
себе вдвох. Але це не означає, що я  повністю незалежний. І  не 
лише тому, що, живучи серед людей, не можеш бути вільним від 
них. У мені все ще сидить той внутрішній цензор, якого посади-
ли в  нас освіта, умисно задана інформація. Зрештою, є совість, 
людські принципи. Кожного разу, коли я  пишу, перевіряю себе: 
наскільки це точно, правдиво, наскільки освоїв, зрозумів про-
блему, за яку взявся.

– Як журналіст із півстолітнім стажем, що можете ска-
зати про цю професію? Що ви бачили в  ній у  минулому, що 
бачите нині, як ви реалізували це своє бачення?

– Мені журналістика припала до душі передусім тим, що 
дозволяла втручатися в  життя й  допомагати людям, яких зада-
вили доля і бюрократія. Коли почав працювати в газеті, опублі-
кував свої перші роботи, вірив, що це робити під силу кожній 
освіченій людині. Потім побачив, що принциповий журналіст 
повинен відмовитися від багатьох звабливостей життя, мусить 
мати мужність. Журналістська професія тим і  важлива, що дає 
світло невидимому чи прихованому, зв’язує людину з  близьким 
і  далеким світом. З  дитинства любив спостерігати за будь-яким 
ділом. І ось що я помітив: усі професії споріднені, усі дають лю-
дині зброю допомагати або шкодити іншим. Наша професія має 
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цю зброю гострішою. Тому поводитися з  нею треба обережно 
й доброзичливо.

– А як морально-етична тематика?
– Я  піймався на тому, що з  журналістського “спортивного 

інтересу” написав кілька фейлетонів і  статей на тему моралі. 
А  далі вже пішов редакторський прес. Прекрасний редактор 
Яків Лавренко буквально “вичавлював” їх із мене. Це було і  є 
моєю мукою. Кожного разу доводиться ворушити душу свою 
і  конкретних людей, триматися в  рамках точних фактів, зако-
ну, не дозволяти собі сповзати до образи чи вульгарності. Цими 
статтями вдавалося захистити скривджених, ошуканих, що було 
єдиною радістю. Усе інше зіткнення, боротьба з  “покровителя-
ми”. Не повірите, скільки захисників має зло.

– Як реагували на ваші публікації представники влади – 
колишні й  нинішні?

– На кожний критичний виступ партійні комітети повідом-
ляли редакцію про своє реагування. Серед зливи таких “реагу-
вань” більшість була єзуїтською відпискою. Але я  сам доводив 
свої виступи до кінця. Одного року за моїми статтями зняли 
з  посад шістьох директорів. Опублікував фейлетон на першого 
секретаря райкому партії  – і  його відсторонили від партійної 
роботи.

Тепер старі форми реагування на критику змив із газетних 
сторінок час. Вони не мають жодної адміністративної сили, тому 
що, крім державних, не мають “доповнення-продовження” влади. 
Це невелика втрата, громадська думка ніколи не втратить своєї 
сили і впливу.

– Скільки разів вас викликали до суду “герої” ваших публі-
кацій? Скільки судів програли?

– Тричі. Усі виграв. Бо завжди був “броньований” докумен-
тами. Коли їх розгортав у суді, мої “позивачі” бачилися смішни-
ми й дрібними. Програють у суді, прошу колег вибачити, ліниві 
журналісти, ті, які про суд думають не до публікації, а після.

– Вам доводилося спілкуватися з багатьма керівними осо-
бами області. Чи були серед них справжні лідери?
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– Ви зачепили питання, відповідаючи на яке, міг би довго 
розповідати про трансформацію людей від популярності й  по-
трібності до самотності й зайвості. З “керівними особами” я зна-
йомився незабаром після визволення, як відкликали мене з  ар-
мії: на першій крайовій конференції КПЗУ, де я був “гостем”, на 
Першому з’їзді Народних комітетів Закарпатської України, де був 
делегатом, на з’їзді молоді Закарпаття, де мене обрали до керів-
ництва ЦК СМЗУ. Відтоді моє спілкування з керівними особами 
стало повсякденним.

Лідерами спочатку мені видавалися Іван Туряниця, Петро 
Сова, поки їм не обламали крила. Правда, Петро Петрович так 
до кінця і  не збагнув радянську дійсність, залишаючись закар-
патським Дон Кіхотом. Іван Іванович, ця напрочуд цікава, з дра-
матичною долею людина, був спостережливим і  грамотним, не 
помітив, що в СРСР є лише один лідер – Йосиф Сталін. Спочатку 
він дозволяв собі ставити перед “радниками” з  ЦК, які швидко 
обсіли Народну Раду, такі питання, які тих шокували. Домагався 
всіма силами повернення інтернованих угорців. Не міг поясни-
ти, чому на керівних посадах зразу після визволення не виявило-
ся росіян; що в  області є кілька таких, але то все білогвардійці, 
до них не доходило. Цікавими постатями були в  Народній Раді 
Петро Лінтур, Іван Керча, Микола Цуперяк та й пізніше в різних 
обласних організаціях. У листопадові-грудневі дні 1944 року ми 
багато спілкувалися з вищим командуванням Четвертого україн-
ського фронту: генералами Петровим, Єрьоменком, Брежнєвим. 
Останній в  Ужгороді поміняв полковничі погони на генераль-
ські. З  ним зустрічався з  десяток разів. Тоді це був красивий 
офіцер, допитливий і  дотепний співбесідник, уважний слухач. 
Немає сумніву, що він справді пізнав і  полюбив наш край, що 
потім врятувало його від атомної електростанції і  Хустського 
хімкомбінату.

Коли командування фронту пішло з військами на Захід, на-
стали нові правила гри – сувора субординація: центр – провінція; 
“партія сказала треба, ми говоримо є”; “ти начальник – я дурак, 
я  начальник  – ти дурак”. Лідера  – голову Народної Ради і  пер-
шого секретаря ЦК КПЗУ І. Туряницю відправили “на навчання” 
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у Москву й більше на перше партійне крісло не пустили. Замість 
лідерів настав час функціонерів. Були серед них люди достойні, 
були й  мілкі. Одного нашого ідеологічного патрона самі обко-
мівці охрестили Василем Темним. Та занадто було таких, котрі, 
ідучи вгору, думали, що це навічно, не підозрювали, що можуть 
зустрітися з тими ж самими людьми, як будуть іти вниз. Через те 
кінчали трагічно, болісно переживати втрату влади й привілеїв, 
потрапляли в курйозні ситуації, у  тому числі й на моїх очах.

Коли це усвідомив І.Туряниця, він трансформувався у функ-
ціонера, якого відрізняє від лідера те, що він не є борцем, а тіль-
ки виконавцем. Останні приймають рішення і здійснюють дії, які 
б не зашкодили їм особисто, не позбавляли комфортного життя. 
Думаю, саме це є основою бюрократизму, а не лінь чи некомпе-
тентність. Як і причини того, що вчорашні “віддані друзі” раптом 
стають просто знайомими, коли ти зверху скотився вниз. На цю 
тему ми розмовляли з  І.Туряницею на Берегівській партконфе-
ренції. Він сам підійшов до мене, коли я залишився один у залі, 
де писав звіт. “Ти бачиш, ніхто зі старих партійних соратників 
до мене не підходить”. Він це болісно переживав. Але не розу-
мів: причиною є те, що став ухилятися від втручання в  гострі 
й  конфліктні справи, з  якими йшли до нього вчорашні друзі, 
аби начальство не запідозрило його в  ідеологічній нестійкості. 
Одна колективізація породжувала тисячі таких конфліктів, від 
яких він ухилявся і  казав “то не моя справа”. Його вчорашні 
побратими за це смертельно на нього ображалися. Говорю про 
події, учасником яких був особисто. Отак із лідера він трансфор-
мувався у  “звичайного” голову облвиконкому. Зате Петро Сова, 
випроваджений із посади заступника голови Народної Ради на 
роботу в  музей і  передчасно  – на пенсію, до своїх 90 літ зали-
шався творцем і борцем. Я мав щастя сказати це йому особисто, 
коли він прийшов запрошувати мене на свій ювілей. Жаль, що 
так безглуздо обірвалося його життя.

Приємний образ “перших осіб” зберігаю про Юрія Ільниць-
кого  – людину мудру, доступну, дотепну і, як підтвердив час, 
порядну; шкода зриву його з Іваном Чендеєм, шкода, що деколи 
підпадав під вплив шептунів. Можу признатися: у мене проблем 
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із керівництвом не було. Бо я не пнувся в начальники, не чекав 
нагород, мене цілком задовольняло, що можу розмовляти з  чи-
тачем про те, що мене тривожить і  хвилює, радіти з  того, що 
можу комусь допомогти.

– Будучи одним із провідних журналістів краю, ви не “всі-
лися” у редакторське крісло. Що завадило?

– У цю проблему я не вникав, вона мене не цікавила. З гумо-
ром сприймав “інформацію” відповідальних обкомівців про об-
говорення моєї кандидатури на посаду редактора. Найгрізніший 
аргумент “проти” звучав: “он неуправляемый”.

– Як ставитеся до розхожого сьогодні серед творчої інте-
лігенції старшого покоління пояснення своєї минулої позиції: 
“Хоч це й не відповідало моїм поглядам, я змушений був писа-
ти...”?

– Людей не треба судити гамузом. Були й  такі. Нинішні 
молоді журналісти та й  молоді люди взагалі не можуть навіть 
уявити, що таке режим диктатури компартапарату. Редактор 
єдиної обласної газети (а було й  так) годину й  більше сидить 
у  приймальній секретаря обкому з  ідеології, щоб той прийняв 
його для погодження матеріалу. Не раз вони сиділи тут із мої-
ми статтями, бо я категорично відмовився носити на погоджен-
ня власні роботи. Але справа не в  цензурно-партійному пресі. 
А  в  тому (буду говорити про себе), що ми писали про те, у  що 
вірили, в  чому, на жаль (так-так), були переконані. Треба було 
довго поваритися у реаліях життя, щоб брати під сумнів ідеоло-
гічні постулати. Я входив у радянський світ, як входять релігійні 
фанатики у храм Господній. У цьому храмі мені плювали в душу, 
але здавалося, що це лише наш “місцевий храм”. Робота душі та 
розуму завжди нелегка й  непроста. Якби ми це добре розуміли, 
деколи б і легше вибачали.

– Поставлю, може, й неприємне запитання. Маю на увазі 
вашу республіканську журналістську премію імені Ярослава 
Галана і  численні премії “Золоте перо” за творчість, яку те-
пер декотрі журналісти неохоче згадують, а  деколи й  сором-
ляться.
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– Так, я  перший із закарпатських журналістів був відзначе-
ний цією премією і  десь шостий чи сьомий у  республіці. Вона 
була конкретно прив’язана до книжки “Маски й  обличчя”, яка 
доти вийшла серією статей у  газеті. Цією премією я  ніколи не 
хвалився, але й не соромився. Вона присуджена мені з ініціативи 
київських журналістів, потім уже підпряглися й наші.

Чому я  не соромлюся премії? Бо одержав її за професіона-
лізм. Писав після скрупульозної дослідницької роботи про те, що 
знав і  думав про ставлення перших керівників Чехословацької 
республіки до Закарпаття. Вони дивилися на наш край, як на 
колонію, і  так із ним поводилися. Це дозволяло збудити думки 
про паралелі ставлення до Закарпаття тоді, коли книжка писа-
лася та й  виходила. Тепер, звичайно, я  би сказав щось інакше 
або по-новому. Але це була робота моєї душі на той час. Головне 
в ній – точні історичні факти й події, які спростувати не можна. 
Подобаються вони комусь чи ні.

– Який випадок із довгого журналістського життя вам 
найбільше запам’ятався?

– Газетна робота стикала мене з  явищами, які морально 
й духовно не тільки підносили, але й убивали мене. Міг би про 
них розповідати цілими днями. Ось один із них. Мене відвідали 
вчителі-вихователі однієї допоміжної школи-інтернату для хво-
рих дітей. Розповіли, як директор експлуатує й обкрадає нещас-
них. На другий день я був у  інтернаті.

Коли дійшов до гноїща свинарника, остовпів: діти по гноїщу 
вишуковували сливові кістки (щойно варили леквар), підбира-
ли їх і  облизували. Спазми здавили мені горло й  серце. З  цього 
приводу я  двічі виступив у  газеті, другий раз проти першого 
секретаря райкому партії, який узяв під захист крохоборів. На 
вимогу секретаря, у тому числі позбавити мене права працювати 
в пресі, була створена комісія. Але він не знав, що я з допомогою 
інспектора КРУ облфінвідділу вилучив із бухгалтерського архіву 
школи цілу низку документів. Прокурор за наказом секретаря 
вимагав у  мене здати ці документи в  прокуратуру. Йому я  ска-
зав, що віддам після того, як директора знімуть із роботи. Таки 
вдалося звільнити дітей від цього корисливця. У цій історії була 
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ніби спресована вся підлість режиму: добір кадрів за особистою 
відданістю, партійне фарисейство, хитра відписка на критику 
газети, намагання розчавити журналіста за те, що насмілився 
“встромити своє рило” у вотчину партійного владики.

– Вам  – за сімдесят. А  ви працюєте нарівні з  молодими 
журналістами. Що вас змушує до цього?

– На такі запитання в  Одесі відповідають: “Не дождетесь!” 
Якщо відкинути жарт, то є одне бажання  – спілкуватися з  чи-
тачем. Душа в душу. Він один у закутку з газетою. Я там із ним.

Хай він живе й буде щасливим, мій читач!
Розмовляв Василь КОМАРНИЦЬКИЙ
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ВАЛЕНТИНА БАБИДОРИЧ:  
“І ТОДІ БАТЬКО НАПИСАВ ЛИСТА СТАЛІНУ”1

10 грудня виповнилося десять років, як відійшов у  вічність 
відомий закарпатський журналіст Михайло Бабидорич. Понад 
півстоліття він пропрацював у  “Закарпатській правді”, з  якою 
за впливовістю не може зрівнятися нині жодна обласна газета. 
Михайло Бабидорич був не тільки майстром пера, володарем 
журналістських премій, автором статей у підручниках із журна-
лістики, він ще й виховав цілу плеяду учнів. Перевершити його 
здобутки поки що не вдалося нікому. Недарма, саме його ім’ям 
названо обласну журналістську премію.

Але з  його донькою Валентиною, викладачем кафедри анг-
лійської філології УжДУ, ми говорили про батькову долю. Про те, 
про що його читачі так ніколи і не дізналися. Сиділи в його кім-
наті до стелі заваленій книжками й підшивками й згадували…

– Пані Валентино, тож яким був ваш батько?
– Добрим як до мене, так і до інших. У нас часто з ним були 

різні погляди на одну і  ту ж людину. І  завжди я  дивилася зі 
знаком мінус, а він – плюс. Я – критично, а він – позитивно. На 
мій превеликий жаль, часто виявлялася правою я. Кожна люди-
на  – це суміш позитивних і  негативних якостей. Тато у  першу 
чергу бачив позитивні риси. І вірив у них. І, мабуть, тому люди 
поверталися до нього своєю ліпшою стороною. Тобто були з ним 
кращі, ніж самі по собі.

Тато, наприклад, дуже любив дітей. Часто заходив за мною 
до школи і  завжди контактував із моїми ровесниками. У  спіл-
куванні ніколи не опускався до рівня дитини, не сюсюкав, а ста-
рався підняти на вищий рівень. Завжди розповідав мені реальні 
речі, які відбувалися в  країні, що на той часу було не вельми 
безпечно. Мама навіть сердилася через це.

– То він був критично налаштований до того, що відбу-
валося?
1 Бабидорич, Валентина. “І тоді батько написав листа Сталіну” : [інтерв’ю / вів 
О. Гаврош] / В. Бабидорич // Старий Замок. Паланок. – 2008. – 11-17 груд. – С. 18. ; 
18-24 груд. – С. 18.



19

– Так. Не агресивно критично, а реалістично. Йому було бо-
ляче за ті несправедливості, які творилися довкола. Адже він був 
патріотом свого краю, України. 

Коли прийняли декларацію про незалежність, ми якраз були 
на дачі. Я була шокована такими змінами, а тато дуже радів. Він 
був щасливий. 

Але український патріотизм у ньому поєднувався з повагою 
до інших народів. Він навчався в  Ужгородській гімназії, де пе-
реважали русофіли, але були й  українські викладачі. Перші за-
охочували учнів носити триколор, другі – синьо-жовтий значок. 
І були такі гімназисти, що міняли значок в залежності від уроку. 
А тато не носив ніякий. І коли його запитали чому, він відповів, 
що не хоче міняти свої погляди на симпатію викладача. 

Батько, між іншим, теж пройшов шляхом чималої частини 
закарпатської інтелігенції, які починали з  русофільських погля-
дів. Це була не їхня провина. Такими їх формувало середовище. 
Він почав читання з  російської літератури. У  в  нас вдома було 
багато книжок, виданих ще в ХІХ столітті чи на початку ХХ-го. 

Знав прекрасно Достоєвського, і  коли очолював делегацію 
молоді Закарпатської України у 1945 році до Києва та Львова, то 
виступаючи, цитував Достоєвського. На що йому зробили заува-
ження, що цей автор  – класовий ворог. А  він цього не знав. До 
речі, це був один із перших доносів на нього. 

Тож спочатку він вчив російську літературну мову, і  перші 
статті писав нею. Як, зрештою, й Іван Чендей. Далі купив росій-
сько-український словник, який і  досі у  нас є, і  перекладав свої 
статті на українську. Тож літературною мовою він оволодівав 
самотужки. Але постійно працював над нею. Був дуже радий, 
коли я  школяркою купила 4-томний словник Грінченка. І  коли 
писав, то завжди вставляв рідкісні словечка, хоча коректори на-
магалися його виправляти. Але він хотів оживити забуті слова, 
питомо українські, не зрусифіковані.

– Пригадую, як він це радив і  своїм учням.
– Він був принциповим навіть у  дрібницях. Наприклад, за 

угорського режиму його записали не Михайлом, а  на мадяр-
ський лад Мигалем. А  за радянської влади всіх записували, як 
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у старих документах. І тато вперся, що він – українець і хоче бути 
Михайлом Івановичем. Коли на місцевому рівні йому відмовили, 
написав листа Сталіну. Тут усі дуже перелякалися. Але з Москви 
прийшла позитивна відповідь. 

– Наскільки знаю, він одразу після визволення недовгий час 
був другим секретарем ЦК комсомолу Закарпатської України. 
Чому не зробив партійної кар’єри?

– А  його звільнили. Спочатку влада очолювалася тими за-
карпатцями, які брали участь у  партизанському русі, підпіллі. 
Його теж долучили до цього процесу як колишнього партизана. 
Був делегатом з’їзду народних комітетів, брав активну участь 
у створенні радянської влади і комсомолу, виступав на мітингах. 
Навіть одного разу від голоду знепритомнів просто на трибуні.

От його комсомольці й  обрали другим секретарем. Бо пер-
шим мусив бути представник центру. 

А вже потім, коли стало більше місцевих і  приїжджих ка-
дрів, з’явилося чимало охочих на цю посаду. Ось тоді й згадали, 
що батько Бабидорича  – багатий селянин. А  син куркуля, ясна 
річ, не міг представляти радянську владу. 

– Таких тоді взагалі виселяли до Сибіру. 
– Так, діда теж хотіли спровокувати, аби мати якусь зачіпку 

проти нього. Робилося це так. “Поінформовані” приходили до 
людей, яких треба було скомпрометувати, і  нашіптували: вночі 
за тобою прийдуть, тікай до лісу. І люди тікали. А тоді приходи-
ло НКВС: де господар? У лісі? Ага, значить, веде антирадянську 
боротьбу. І розправлялися по повній. 

Дідо Іван був дуже тямущим чоловіком. 25 років пропра-
цював в Америці. Молодим хлопцем пішки дійшов до Гамбурга, 
де сів на корабель. І  тому, коли до нього прийшли нашіптувачі, 
що вночі його, мовляв, будуть брати, сів на коня і  серед ночі 
прискакав до Ужгорода, аби порадитися із сином. (А дідо теж 
був делегатом Першого з’їзду Народних комітетів Закарпатської 
України, голосував за возз’єднання, став колгоспником). Тато 
сказав, аби сидів вдома і не смів ховатися. 

Дідо поскакав додому. А  на світанку почали грюкати в  две-
рі, бо їм потрібен Іван Миколайович. А  той каже: “Я тут! Чого 
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треба?” А вони розгубилися і мовчать. Постояли та й пішли. Так 
оця провокація не вдалася. 

– Але все-таки з посади зняли!
– Так. Багатьох знайомих, які були разом із ним у партизан-

ському загоні, арештовували. І його викликали, як свідка. А він 
завжди за них заступався. Все це формувало негатив по відно-
шенню до нього. Його врятували ті ж колишні партизани. Іван 
Туряниця домовився, щоби батька взяли до газети. Однак тато 
все життя мусив доводити (навіть у  вісімдесятих!), що він  – не 
син куркуля. 

– Ви згадували, що він знепритомнів від голоду під час мі-
тингу…

– Тоді багато їздилося по області, агітувалося. Часто їсти 
було ніколи. А то й – нічого. І на великому мітингу батько після 
виступу знепритомнів. 

А на трибуні разом з  ним стояв тоді Мехліс, якого всі боя-
лися, як вогню. Коли тато отямився, той запитав, де він живе. 
А тато не мав постійного мешкання. Як увійшов в Ужгород пар-
тизаном, так і жив завжди при комусь. Мехліс наказав виділити 
йому квартиру. А  тоді надавали покинуте угорцями чи чехами 
житло.

Він пожив у  квартирі кілька місяців. Потім прислали до 
Ужгорода другого секретаря міськкому партії з  родиною. Тато 
був неодружений, бачить, що той з  дітьми, то віддав квартиру 
йому на час, доки вирішиться їхня житлова проблема. Але тут 
батька зняли з посади і ніхто нікуди вже не переїжджав. 

– І де ви жили?
– На квартирі одного адвоката. Він переробив колишні ко-

нюшні на дві квартирки. В  одній жив двірник, а  в  другій  – ми 
троє. Це було дуже сире житло з  кухні і  кімнати. Там ми заро-
били всі наші болячки: мама – бронхіальну астму, тато – порок 
серця. 

– Ого! 
– А  що ви думаєте! Більше десяти років жити в  стінах, по-

критих пліснявою. Навіть влітку вони були мокрими. Всі старі 



22

книжки змушені були викинути, бо запліснявіли. Це були жах-
ливі умови. 

Поки тато був звичайним кореспондентом, ми настільки бі-
дували, що хліб, який батько отримував по пайку, він продавав 
на базарі, аби купити мені молока. Бувало, що місяцями жили на 
картоплі й оселедцях. Бо всі гроші йшли на оплату цієї квартири. 
Зрештою, тоді так більшість жила. А потім, коли в 1958 році він 
став заввідділом, то отримав дві кімнати у теперішній квартирі, 
а  в  третій кімнаті мешкав інший журналіст Дмитро Попович. 
Через шість років він виїхав, і нам дали третю кімнату.

– Яким Михайло Іванович був батьком?
– Прекрасним! Хоч і  вимогливим, але я  завжди відчувала, 

що він мене любить. Був навіть лагідніший за маму. Я знала, що 
якщо щось дуже захочу, він, попри все, виконає мою забаганку. 

У ті часи були проблеми з  одягом. Ідеш, раптом щось тра-
пляється в  магазині, а  грошей нема. Я  йому дзвоню, а  в  нього 
теж нема. Тоді він іде й  зичить. Інший би сказав: нащо це тобі, 
коли таке безгрошів’я. Але для нього такої відповіді не існувало. 

Я його завжди бачила працюючим. Він або писав, або читав 
з олівцем в руках. Вони з мамою – дуже роботящі люди. І все, що 
ми маємо, здобуто завдяки праці. І я знала, що якщо буду щось 
у них просити, то просто змушу їх працювати більше. Тому цим 
не зловживала. Ще студенткою почала підробляти. 

– А які стосунки у нього були з жінками?
– Він був видним мужчиною. Користувався успіхом у жінок, 

але ніколи його не реалізовував. Тому що знав, що мамі і  мені 
буде дуже боляче. Працював в  обласному Товаристві охорони 
пам’яток історії і  культури і  йому часто доводилося їздити на 
засідання, наради, пленуми. Ясна річ, траплялися симпатичні 
жінки, які, може, мали якісь ілюзії щодо нього. Аби нікого не 
ображати, брав мене із собою. 

– Оригінальне рішення!
– У наш час важко повірити, що людина може бути вірною. 

Але я  знаю, як тато жив, і  впевнена, що він не зраджував мамі. 
Він її дуже поважав. І  коли вона була важкохворою, ніколи не 
залишав її саму. Лягав до лікарні разом із нею, аби не почувала-
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ся самотньою. Придумовував, що йому треба щось підлікувати. 
Сидів там, писав, працював. Бували випадки, коли він цього не 
міг робити, тоді разом із мамою до лікарні клали мене. Але це 
було його наполягання, а не моє. І бувало, що вона по три-чотири 
місяці лежала.

– Це з бронхіальною астмою?
– Ви знаєте, тато маму від астми вилікував. Десь вичитав 

про траву богульник, знайшов рецепт. Це були жахливо про-
тивні ліки. Вона не хотіла їх пити. Він запирав квартиру і  не 
випускав її доти, поки їх не прийме. І вилікував її! Не лікарі і не 
вона. Діставав траву через Київ, тричі щодня сам робив настій, 
давав їй пити. І це протягом року день у день! 

Але потім трапилося інша біда. У 1971 році в Ужгороді була 
велика епідемія грипу, який давав страшне ускладнення – енце-
фаліт (запалення мозку). Люди вмирали, навіть наш сусід. Мама 
теж практично вмирала. 

А в  радянські часи були ліки для простих смертних і  для 
номенклатури. І  про них навіть не згадувалося. Але один із лі-
карів татові проговорився. Ясна річ, що ніхто їх не виписував. 
І  тоді батько поїхав у  ЦК, дійшов до людини, яка цим всім за-
відувала і  таки їх вибив. І  поставив маму на ноги. Вона навіть 
допрацювала до пенсії. Хоча з таким діагнозом могла йти відразу 
на інвалідність, але не схотіла.

– Тобто до кінця життя вона важко страждала?
– Її мучили жахливі головні болі, головокружіння, порушена 

координація рухів, високий тиск. Вона не могла стояти, рухати-
ся. Про те, щоб готувати їсти, навіть мови не могла йти. Якщо 
ви розгортали газету, вона чула навіть у  сусідній кімнаті. Тому 
батько ніколи не залишав маму саму в лікарні.

– А як Михайло Іванович познайомився з  Надією Сте па-
нівною? 

– Мамине дівоче прізвище Тимошок. Вона народилися в мі-
сті Любеч на Чернігівщині на кордоні з Білоруссю. Була активною 
комсомолкою, і коли Буковина увійшла до складу України, маму 
послали в  Хотин організовувати комсомол. Але почалася війна, 
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і вона з Буковини дійшла до Києва, аби отримати завдання. Але 
в кабінетах ЦК комсомолу тільки літали папірці. 

Була в  партизанському загоні Юрія Збанацького, який зго-
дом став відомими дитячим письменником. Мала нагороди. 
У нас досі є фото мами з автоматом. І враховуючи такий досвід, 
її після війни послали на Закарпаття. Працювала в  обкомі ком-
сомолу, і там вони познайомилися. А в 1947 році – одружилися. 
Через мене змушена була вчитися у  Львівському університеті 
заочно, а тато – заочно в Ужгородському. До речі, ви знаєте, що 
його виключали з УжДУ?

– І  за що його виключили зі студентів УжДУ?
– Зняття з посади другого секретаря обкому комсомолу і все, 

що з цим пов’язано, батько пережив дуже важко. І на цьому ґрун-
ті заробив порок серця. Вночі мав такі приступи, що я дитиною 
мусила бігти до аптеки за кисневою подушкою, бо він просто 
задихався. І  коли лежав у  клініці Стрижевського в  Києві, його 
виключили з УжДУ, бо … не з’явився на сесію. І він заново всту-
пав на історичний. 

– Як Михайло Іванович працював?
– Писав він спочатку в  голові. Довго збирав матеріал. Міг 

працювати одночасно над кількома матеріалами. Якщо треба 
було, сидів в  архіві. Критика людини була завжди для нього 
непростою справою. Наважувався на неї лише тоді, коли сам 
пересвідчувався, що ця людина заслуговує на публічний осуд. 
Переконувався лише фактами. Писав уже тоді, коли кожне його 
слово було підтверджене документально. Мав великий досвід, 
адже часто писав статті із судових засідань.

– Чи мав друзів, бо, пригадую, завжди тримався трохи 
відособлено?

– Друзів мав. Це підтверджує те, що ніхто не відмовився 
написати про нього спогади. І коли важко хворів, йому допома-
гало дуже багато людей. Наприклад, коли йому мали видаляти 
доброякісну пухлину на нирках в Обнінську під Москвою, лікарі 
повідомили, що з таким станом серця він операцію не переживе. 
Єдиний вихід  – ліки, котрі виписували тільки для членів ЦК. 
І  їх дістав для нього мер Ужгорода Коструб. Тато загалом пере-
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ніс шість операцій. І  все це було видалення пухлин. Але коли 
оперували, ніхто не знав, чи вони доброякісні чи ні. 

– То, виявляться, він був важкохворою людиною?
– Так, він й  інфаркти переніс. Ви питали про друзів… Його 

лікар, професор Михайло Фатула неодноразово рятував йому 
життя. Тільки друг може прийти до важкохворої людини в будь-
яку годину дня і ночі. Причому не отримуючи за це жодної ко-
пійки. Між ними були такі стосунки, що запропонувати гроші 
було б образою. 

– Тож те, що Михайло Іванович дожив до 75-річчя, можна 
вважати дивом…

– Це тільки завдяки його залізній силі волі. 
Пригадую, що він не пив, не палив…
Він не палив через випадок в  гуртожитку. Коли ще тато 

вчився у селі, учитель порадив дідові дати його далі в науку, бо 
хлопець  – тямущий. І  трапилося так, що дід, їдучи взимку на 
санях, в  лісі натрапив на замерзаючого чоловіка. Як виявилося, 
це був директор Ужгородської гімназії. Його коні зачули вовків 
і від переляку понесли сани. І він дорогою випав. Дідо його обі-
грів, нагодував. 

І коли тато вступав до гімназії, то не добрав балів з матема-
тики, бо вдома вчився по-українськи, а  математику в  Ужгороді 
довелося складати по-російськи. Але директор гімназії, пам’ята-
ючи про зимову оказію, його таки прийняв. 

Дідо влаштував тата на квартиру до знайомих. Але там по-
гано годували, батько голодував. Тоді дідо домовився, щоби його 
взяли в гуртожиток греко-католицької семінарії, котра містилася 
в  замку. За те, що він там жив, допомагав на кухні: носив про-
дукти, чистив картоплю. І як чимало підлітків пробував курити. 
Не знаю, з  яких причин його семінаристи зв’язали і  засунули 
цигарку між пальцями на нозі. Слід від опіку в  нього лишився 
до кінця життя. З того часу куриво для нього не існувало.

– Господи, яке варварство!
– Між іншим, те, що він жив у гуртожитку греко-католицької 

семінарії породило чутку, що він  – колишній священик. І  вона 
ще довго ходила за ним.
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– А ще які плітки ходили про нього?
– Що він – єврей (Сміється).
– Єврей? Але з якого дива?
– Ну як же: Бабидорич! Чимало євреїв Радянського Союзу 

мало такі закінчення. Загадайте класичних Рабиновича, 
Абрамовича…

– Справді…
– Крім того, вважали, що в  нього єврейська зовнішність. 

Пам’ятаю, як одна жінка казала: “Вот увідітє! Как только 
Бабідоріч вийдєт на пенсію, сразу уєдєт в  Ізраіль!”. Може, через 
те, що його шанували євреї за відсутність ксенофобії. Дідо, до 
речі, під час війни переховував у льосі єврея. 

Все село про це знало, але ніхто не видав. Коли партизани 
напали на гетто, частина в’язнів воліла залишитися, хтось пішов 
у  партизани, а  цього Мошковича батько привів до діда. Після 
війни він по неділях часто приходив до нас обідати, бо теж меш-
кав в Ужгороді. Далі виїхав в  Ізраїль. 

– А чи мав Михайло Іванович ворогів?
– Звичайно, що мав. Тато готував до друку статті багатьох 

авторів. Я часто заходила в його кабінет і бачила, як люди диви-
лися на власні відредаговані твори. Хоча я би, наприклад, раділа, 
що хтось мені додає свого розуму. Але деякі ладні були його 
задушити. Кажу йому: “Слухай, якщо він хоче, щоб усі бачи-
ли, який він геній, то чого ти йому додаєш своєї вправності? 
Навіщо? Він тобі за це не вдячний, а  – ненавидить”. Але батько 
інакше не міг. Він коли починав читати, то рука вже тяглася за 
олівцем.

– Якими були останні дні Михайла Івановича?
– Для нього “Закарпатська правда” не переставала існувати, 

хоча на той час і не виходила. Редактор Віктор Дрогальчук пода-
рував йому на 75-річя диктофон, якому він щиро зрадів. А через 
два місяці батька не стало…

– Знаю, що в останні дні він почав писати спогади…
– Писання статей завжди в  нього було на першому місці. 

І вже наступив такий період, що й ми почали його переконувати, 



27

що час подумати про щось триваліше, не сьогочасне. І  коли він 
хворів, то щось собі писав. 

Бо тільки почувався краще, його затягувала журналістика. 
Зустрічався з людьми. З’являлися ідеї, хотілося їх реалізовувати. 
І минувшина відходила на задній план. А жив він сучасністю. 

А коли хворів, наче потрапляв у закритий простір і починав 
згадувати. І  воно так крапалося, крапалося… До того ж, коли 
людина мудра і  важкохвора, мозок має бути чимось зайнятий, 
аби не думати про найгірше. 

– І що він устиг написати?
– Це спогади з дитинства та юності. Хочу відзначити, що він 

був завжди при повній свідомості. У  тата був рак лімфатичної 
системи. Це страшний діагноз, бо пухлини не можна ні вирізати, 
ні опромінювати. І  наступив такий період, коли йому почали 
прописувати морфій. 

Але він не хотів його приймати, мучився і терпів. Я не могла 
на це дивитися. Кажу: “Може, тебе уколоти?” Але він хотів, щоби 
мозок був ясний і він міг писати. І тому, коли помер, після нього 
залишилося маса невикористаних шприців із морфієм. (Я  їх всі 
повикидала). 

На добу тато мав колотися чотири-п’ять разів. А  він брав 
укол тільки раз, аби поспати (бо після нього болі зникали). Тому 
батько мав ясну голову до самого кінця. Востаннє, коли я  його 
бачила, він хвалив медсестру, що вона гарно за ним доглядає. 
Але серце не витримало… 

– Чи мав він мрію?
– Тато хотів написати книжку про Закарпаття довоєнного 

і  повоєнного періоду. Це мала бути публіцистика. Він, до речі, 
пробував писати й  літературу. І  навіть друкувався у  київських 
літературних журналах. На жаль, він не збирав своїх публікацій. 

– З віддалі часу чи відкриваєте у ньому щось нове?
– Дедалі більше переконуюся, що він був мужньою і  смі-

ливою людиною. Особливо, коли дивлюся на теперішніх жур-
налістів, які мусять шукати вихід із жалюгідного становища 
і  якось реалізовувати свій талант. І  я  вражаюсь його вчинками, 
статтями. Хоча тоді вважала, що інакше й  бути не може: треба 
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захищати, заступатися за когось. Тепер розумію, що це не завжди 
безпечно. І бачу, що довкола мало людей на це здатних.

– А коли Михайлові Івановичу було найважче?
– А  коли було легко? Важко було розпрощатися з  ілюзія-

ми молодості, коли його звільнили з  другого секретаря. Він був 
юний романтик, захоплений ейфорією нового життя. А  раптом 
ці омріяні люди виявилися зовсім не такими. 

Складним був і період, коли зняли Хрущова і почалася стаг-
нація. Писати відразу стало важче.

– Бачу, що у вас величезна бібліотека. Він любив читати?
– Він із дитинства багато читав. Зробив список, кого має 

прочитати, і  виконував протягом життя.
– Про його колекцію авторучок уже ходять легенди…
– А це сталося випадково. Хтось йому подарував авторучку 

з  іменним написом. Потім його часто нагороджували “Золотим 
пером”. Коли їх стало з  десяток, зробив спеціальну коробку. 
А далі вже почали йому дарувати, знаючи про колекцію.

– А ще мав хобі?
– Молодшим любив грати в  шахи і  в  пінг-понг. Вони гра-

ли в  редакції “Закарпатської правди”. Поставили тенісний стіл. 
Яким молодцем був редактор Шабалін, котрий це дозволяв! 
І взагалі я пригадую, що в тих жахливих житейських умовах 50-х 
панував якийсь вільний дух. В редакції стояло піаніно і на ньо-
му вчилися грати діти всіх працівників. Була чудова бібліотека. 

У газеті склалася дуже дружня атмосфера, як у великій ро-
дині. А з іншого боку – за помилку можна було вилетіти з партії 
або й  потрапити за грати. Батько за всіх переживав. Тоді жур-
налісти любили один одного. Може тому, що були молодими…

– Чи був він правовірним партійним журналістом? Які 
мав погляди, переконання?

– Правовірним неможливо було бути. Тим паче, якщо лю-
дина вміла аналізувати. А  він був більше поінформований за 
інших. Інша річ, що не бігав зі своїми думками по кутках і  не 
виголошував. Але вдома висловлювався критично. Хоча ця кри-
тика була не огульно-заперечуючою, а радше – болючою.

– А які в нього були стосунки з КДБ?
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– Погані. Навіть мене хотіли втягнути в  провокації. Батько 
був близький із Іваном Чендеєм. А на кордоні затримали працю 
Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, яку везли українці 
Словаччини з Ужгорода від Чендея. Моя однокурсниця, чиї ро-
дичі були в  “органах”, почала просити, аби я  їй принесла щось 
почитати. “Доктор Живаго” чи ще щось. Очевидно, хотіли пере-
вірити батька. Це був випадок, розрахований на ідіота. 

А були й хитріші провокації. Наприклад, у поштовій скринь-
ці знаходимо лист з агітацією за відділення Закарпаття від СРСР. 

– І що зробив батько?
– Подумав, порадився з найближчими друзями і поніс куди 

треба. А йому кажуть: “А почему ви раньше не пришли? Ми уже 
давно вас ждем”. А тато: “Я пошту раз на тиждень дивлюся”. 

Бувало, що я  двері відчиняю, а  мені невідомі кажуть: “Тут 
Михайло Іванович просив передати”, а  представлятися відмов-
ляються. А тато мені суворо наказав нічого ні від кого не брати. 
Я  відказую, що він мені не дзвонив. “Та візьми!” Ні, зачиняю 
двері і  вже думаю, що, може, я  людину даремно образила. Але 
виявилася правою. Але як це підступно – діяти через дитину! 

– Що би варто зробити для вшанування пам’яті Михайла 
Бабидорича?

– Встановити меморіальну дошку на нашому будинку. І, зви-
чайно, видати книжку його споминів і спогадів про нього. Добре 
було би підготувати бібліографію його статей, яких нині й  по-
рахувати важко. Є й чимало його публікацій не підписаних або 
підписаних псевдонімами. До речі, нещодавно я виявила запис-
ники, куди він писав свої думки з прочитаного, побаченого. А от 
щоденників він не вів.

– Будемо сподіватися, що наступна книжка, де будуть 
зібрані унікальні матеріали про нього, незабаром побачить 
світ.

– Так, хочу зробити її у найближчі рік-два. І дякую “Старому 
Замку”, що згадали про тата. Адже журналіст пише про багатьох, 
а  про нього самого часто згадати нікому. У  батька взяли лише 
одне інтерв’ю за ціле життя.

Розмовляв Олександр ГАВРОШ
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ТАЄМНИЦЯ МИХАЙЛА БАБИДОРИЧА1

Ім’я Михайла Бабидорича добре відоме середньому і старшо-
му поколінню закарпатців. Журналіст, який 53 роки пропрацю-
вав у “Закарпатській правді”, був одним з найяскравіших облич 
закарпатської журналістики радянського часу. Але в  цілому за 
нібито успішною кар’єрою ховалася справжня драма. Протягом 
усього життя Михайлові Івановичу доводилося писати поясню-
вальні записки в  партійні органи, відбиваючись від надуманих 
звинувачень. Що означало бути журналістом в радянський час – 
видно з  цієї публікації, яка побудована виключно на архівних 
матеріалах. У  ній  – наша недавня історія з  усіма її суперечно-
стями.

21 серпня 1973 року
Із пояснювальної записки Михайла Бабидорича першому 

секретареві Закарпатського обкому КПУ тов. Ільницькому 
та членам бюро обкому.

“Мій батько, Бабидорич Іван Михайлович, народився 
1886 року на закинутому в горах присілку Завбуч Перечинського 
району. Він був одним з  13 дітей бідної, забитої злиднями сім’ї. 
Його брати і сестри з дитячих літ розбрелися по світу в пошуках 
шматка хліба так, що в  зрілі літа уже і  не могли знайти один 
одного. Мій батько з  дитинства живив себе тим, що пас селян-
ську отару, а  з 17-ти і  до 35 років свого життя сходив у  пошу-
ках роботи Словаччину, Чехію, Польщу, Німеччину, Францію, 
Швейцарію, Австрію, Угорщину.

В період імперіалістичної війни опинився в Америці, де пра-
цював у штатах Пенсільванії. І звідси він би повернувся з нічим, 
та внаслідок війни в  Європі промислова кон’юнктура Америки 
пожвавилася і  заробітки пролетарів стали кращими. Таким чи-
ном мій батько по війні повертається “у край” з якимись грішми, 
купує шмат землі, закладає його в  банк, зичає гроші і  докупо-
вує до нього ще шмат. Так він додерся до землі, відразу ставши 
1 Бабидорич, М. Таємниця Михайла Бабидорича / М. Бабидорич ; підгот. О. Гав-
рош // Ужгород. – 2001. – 9 черв. – С. 11 : фот.
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її рабом, бо все життя, аж до визволення Закарпаття Червоною 
Армією робив на банківські проценти, так і не зумівши до кінця 
розрахуватися з боргами.

Це своє становище батько ретельно приховував не тільки 
від селян, а  й  від нас, своїх дітей. Він гірше смерті боявся, що 
вийде на поверхню його майновий стан, і тоді ніхто не згодиться 
підписати йому векселя, тож його так тяжко добута земля буде 
продана з молотка. Не буду забирати час від членів бюро обкому 
партії описуванням підчас кумедних витівок, до яких вдавався 
батько, щоб підтримати думку про своє благополуччя.

Боячись, що його господарство може в  один день зникнути 
і  діти його залишаться такими ж злидарями, яким був він сам, 
батько посилає дітей до школи. Не маючи грошей на їхнє утри-
мання, він платив за квартирування дітей у  різних людей тим, 
що брав на випас їх худобу. Для мене в гімназії цього було мало.

Щоб учитися, я  мусив працювати офіціантом в  інтернаті 
семінарії, рубати дрова і  розносити їх поверхами для опалення 
приміщень, копати виноградники, робити у  винних підвалах, 
а  неділями, коли інші діти гралися і  відпочивали, мав ставити 
бабки в кеглярнях ужгородських пивних барів, і так міг зароби-
ти собі якусь крону на зошити і  книги. Таким було моє життя 
з 12 років і до закінчення гімназії. Крім мене, іншим дітям батька 
так і не вдалося одержати навіть середньої освіти.

Я розповів про все це тому, бо саме з  цієї дійсності випли-
вають мотиви подальшої поведінки мого батька і  всієї його ро-
дини. А  ця поведінка була така: з  червня 1944 року батько чим 
міг допомагав радянським розвідникам Василю Когуту і Василю 
Кучерявому, потім партизанам з’єднання Героя Радянського 
Союзу О. В. Тканка. Він із захопленням вітав Червону Армію, 
безмежно радів визволенню, щиро приймав усе, що робила 
Радянська влада, одним з  перших вступив у  колгосп, чесно 
в ньому працював до пенсії.

…Якось приїхав до мене в  гості в  Ужгород стривожений 
батько і  розповів: до його хати прийшов представник сільської 
влади і  сказав, що є вказівка скласти списки куркулів для ви-
силки у Сибір. Якщо хочете, щоб його до цих списків не занесли, 
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мусить дати якимось людям гроші. Батько питав мене, що то 
означає “куркуль” і  чому їх виганятимуть у  Сибір. Хабара він 
не збирався давати і не дав. Тож його господарство віднесли до 
категорії куркульських.

Через якийсь час серед ночі у  мою квартиру в  Ужгороді 
постукали. Коли я  відкрив двері, на порозі побачив батька. На 
ньому не було лиця. Що трапилося? Він розповів таке.

Увечері зайшов до нього другий такий “представник” і  ска-
зав: наступного дня прийдуть тебе арештовувати, тому негайно 
збирайся, і з ким тільки можеш з родини, тікай у ліс, копай там 
якусь землянку і не повертайся в  село, поки “буря” не стихне.

До ранку ми не спали. Не говоритиму, що передумалося тоді. 
Вранці, здавалося, що я зрозумів у чому річ і роз’яснив батькові: 
комусь хочеться зробити з Бабидорича бандита чи й організато-
ра антирадянської банди і добути собі капітал її знешкодженням. 
Я порадив батькові нікуди від дому не відлучатися, не йти навіть 
на своє віддалене поле, а  як у  селі почнуть збирати заяви для 
вступу у колгосп, спокійно подати таку заяву.

Невдовзі я поїхав у село і дізнався ще про таке: через кілька 
днів після тієї страшної ночі до батькової хати зайшли праців-
ники органів безпеки і, побачивши господаря вдома, були спан-
теличені. Вони настільки не сподівалися знайти його вдома, що 
не знайшлися навіть, що йому сказати, повернулися й  вийшли. 
Після цього до нього знову і  знову заходили “активісти” села 
і  радили тікати у  ліс, бо інакше, мовляв, загине. “Хай мене 
арештують у моїй хаті, якщо так треба”, – відповідав усім батько.

…У 1948 році батько подав заяву на адресу облвиконкому 
з  проханням переглянути рішення сільради і  Перечинського 
райвиконкому про занесення його господарства в категорію кур-
кульських. До заяви були додані листи комуністів села, колишніх 
партизан. З облвиконкому усе це переслали в Перечин і там воно 
безслідно зникло.

Здається, наприкінці 1950 року я  написав листа колишньо-
му командиру партизанського з’єднання, в  якому перебував, 
О.  В.  Тканкові, і  попросив поради. Замість поради він перес-
лав листа тодішньому партійному секретареві обкому партії 
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І.  Д.  Компанцю. Була призначена комісія обкому. Члени комісії 
побували в  селі, у  батьковій хаті, на його полі, у  хліві. Ще раз 
переміряли землю. Результати перемірювання цілком співпадали 
з  документами  – з  табуляційними картами, з  договором купів-
лі-продажу і записами в поземельній книзі сільської ради. Таким 
чином було встановлено, що батько мав 2, 84 сотих гектара ора-
ниці і близько 6 гектарів сінокосів. І це земля на Верховині.

Ті, котрі говорили про “великого куркуля”, зразу замовкли, 
уже не можна було доводити неправду. Адже на такій кількості 
ораниці можна прогодувати невелику родину, а  про утримання 
наймитів і мови не може бути.

…Після повернення комісії, її висновків, мене запросив до 
себе перший секретар обкому І. Д. Компанець і сказав буквально: 
вашого батька і  вас незаслужено скривдили. Ми це виправимо. 
Ідіть працюйте спокійно, не переживайте. Будьте певні, такого 
більше не повториться.

Дійсно, двадцять два роки безглузде звинувачення проти 
мене ніхто не підіймав. Нині М. Л-ко намагається знову підняти 
старі вигадки, які він, будучи секретарем Перечинського райко-
му партії, не хотів добросовісно проаналізувати, подивитися, де 
правда, а де брехня. Знаючи, що тепер значно важче перевірити 
факти тридцятирічної давності, що в  обкомі вже немає людей, 
котрі займалися сфабрикованою ним “справою Бабидорича”, він 
знову зачерпнув жменю болота і  жбурнув ним у  моє обличчя. 
Хай Бабидорич витирається, все одно щось залишиться.

…Дикою і  образливою неправдою є те, що “багатій Баби-
до рич… залякував селян, щоб не подавали заяви на вступ до 
колгоспу”. Було якраз навпаки. Саме Бабидорич був людиною, 
яка зламала лід вагання. Батько одним з  перших подав заяву 
до колгоспу, привів на усуспільнений громадський двір волів, 
“техніку”  – ручну віялку і  однокінну сівалку. Цього не можуть 
заперечити найлютіші недоброзичливці. Ніхто, в  тому числі 
і  я, не скаже, що все йшло так легко. Але батько в  той час мав 
62 роки, мав дорослих дітей, розумів, що відставав від часу і на 
диво всім нам податливо сприймав поради і робив усе, що діти 
йому радили.
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…Проживши тяжке життя, батько й разу не був п’яним. На 
ньому не присохла чужа копійка. Все, що мав, заробив власними 
мозолями, з  яких він жив, а  не з  чужої праці. Він не мав часу 
навіть навчитися грамоті… Так, батько не був комуністом. Він 
належав до тих селян, які сподівалися видертися до чогось біль-
шого. Однак у цій боротьбі він не ходив ні по чиїх головах і не 
пив нічию кров. Хай М. Л-ко знайде на Закарпатті хоч одного 
батрака, який наймитував у мого батька. Я хотів би, щоб та лю-
дина глянула мені у вічі…”.

16 лютого 1978 року
Із пояснення Михайла Бабидорича зборам парторганізації 

газети “Закарпатська правда”.
“З усією відповідальністю заявляю, що заява І. М-ри від по-

чатку і до кінця є злобним наклепом, як і попередні його заяви 
на мене. Наповнена вигадками про глитая і гнобителя, про зали-
цяльників з пістолетами, бандитизм і січовиків та іншими подіб-
ними вправами, вона ніякого відношення до мене не має, а  ха-
рактеризує лише самого автора заяв… Виявляється, проживши 
в області стільки часу, він і туманного поняття не має, з кого і як 
формувалися січовики, що означало за чехословацького режиму 
мати пістолет, де знаходилися табуляційні книги на облікування 
земельної власності, що в  селах ніколи не було поліції і  т. д…

…Твердження у  довідці, що І. М. Бабидорич був “одним із 
найбагатших селян Туря Поляни”, має під собою ту правду, яка 
конкретизована наявною у  нього землею і  ще тим, що в  Турі 
Поляні ніхто не був занесений у  списки куркулів, навіть ті, які 
мали від батька і  більше землі, і  більше худоби. Адже це була 
земля не на Берегівщині, а  під полониною Рівна. Мій батько не 
одержав у спадщину ані жмені землі. Він жадав її, як і всі селяни 
світу, але добував її не гендлями, не комбінаціями, а лише своїми 
мозолистими руками. Гріх його полягає в  тому, що йому щось 
вдалося цими руками заробити і що зароблене він не пропив.

…Саме з ініціативи підпільників-партизан у жовтні 1944 року 
мій шістдесятирічний неписьменний батько був обраний пер-
шим головою Народного комітету визволеного села, делегований 
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на Перший з’їзд Народних комітетів, де голосував за возз’єднан-
ня Закарпаття з Радянською Україною. Разом з партизанами під 
час наступу батько проводив частини Радянської Армії. Свою 
любов до нього радянські воїни виявили тим, що літаком від-
везли на з’їзд у  Мукачево. Деякі керівники Перечинського ра-
йону, які характеризували Бабидорича куркулем, не знали, що 
з Перечинського району потрапило на з’їзд не більше десяти де-
легатів, бо верховодили тоді у ряді сіл і прочеські елементи. Але 
між тими нечисельними були  – Бабидорич і  його зять із села 
Туря Поляна. Я був делегатом від Ужгорода.

…Гидотні наклепи, які зводять на мене, спонукають мене 
знову й знову оглядатися назад, переоцінювати своє життя, жит-
тя моїх батьків. Я бачу їх милі й дорогі мені лиця, і вдивляючись 
у них, знаходжу душевний спокій і моральну опору. Бідні, своєю 
селянською наївністю вони ніколи б не збагнули, що через їхню 
працьовитість і  ощадливість я  колись буду терпіти. Якби вони 
знали, які за все своє життя й разу не були напідпитку, навмисно 
б пропили усе зароблене.

Звідки вони, ці вічні трудівники, могли би собі уявити, що 
знайдуться такі спустошені духовно і морально люди, які будуть 
притягати до відповідальності дітей за дії батьків. Адже в історії 
людства, починаючи від стадного його існування аж донині, до 
такої деградації не опускався ніхто, крім фашистів. Що стосуєть-
ся нашої партії, то у свій час її ЦК листом Сталіна категорично 
засудив цькування дітей навіть репресованих людей.

…За всі роки свого свідомого життя я  лише двічі сам шу-
кав собі роботу  – вступив у  партизанський рух і  добровольцем 
Червоної Армії. Все подальше життя я  працював там, куди по-
силали мене партійні органи. І лише раз я заперечив їхні пропо-
зиції  – у  1946 році відмовився від посади завідуючого відділом 
культосвітніх установ облвиконкому.

Моє ім’я всі роки Радянської влади було на виду. Я  не хо-
вався за псевдонімами. Я  жив і  живу серед тих людей, серед 
яких народився. Мої земляки не обурювалися, коли 17 грудня 
1944 року на з’їзді мене обрали до керівництва ЦК Союзу Молоді 
Закарпатської України. Мої земляки не протестували і тоді, коли 
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в січні 1945 року я очолив першу в  історії Закарпаття делегацію 
в  столицю України  – Київ, хоч про це багато писали й  респу-
бліканські, й  обласні газети. Ні тоді, коли моє ім’я з’явилося на 
сторінках газет і  книжок, ні тоді, коли мені була присуджена 
премія імені Ярослава Галана.

…На засіданні бюро обкому Компартії України 28 вересня 
1973 року я заявив, що у радянський світ входив, як входять віру-
ючі фанатики у храм господній. Моє серце, мій мозок, моя душа 
у моїх статтях і книгах. Але нині я багато думаю над тим, чому 
у цьому храмі дозволяється наклепникам плювати мені в душу. 
Мені було сказано, що тому й  винесено випади проти мене на 
розгляд бюро, аби покласти цьому край. У постанові бюро обко-
му недвозначно і без недомовок записано: “Проведеною перевір-
кою і архівними документами викладені факти про члена КПРС 
Бабидорича Михайла Івановича не підтверджуються”.

Але тепер я  знову маю обтирати себе від плювків людей, 
наповнених проти мене безпричинною злобою. І  це, як бачите, 
у нас дозволяється робити безконечно і безкарно. Чи задумував-
ся хто-небудь з  вас над тим, до чого ми дійшли, якого поля це 
ягоди, якої моралі це прояви, якої душі виплески? Я  думав і  не 
раз. Що ж, видно, доля присудила мене на те, щоб я ішов таким 
болотом, якщо партійний колектив, якому я  віддав більше по-
ловини свого життя, знайде це для радянського способу життя 
явищем нормальним.

У лиху годину люди собі шукають опору в друзях і у власно-
му житті. У купі брехні та наклепницького паскудства, виверну-
того на мене, я, проте, побачив блиск світла: таки гідно прожив 
я  усе свідоме своє життя, якщо люди, яким я  не до вподоби, не 
мають за що зачепитися і змушені спускатися до такої бездонної 
мізерії, що перевертають зітлілі останки моїх батьків…”.

17 грудня 1988 року
Із листа Михайла Бабидорича першому секретарю Закар-

патського обкому КПУ тов. Бандровському.
“Пишу Вам цього листа, прикутий до ліжка після операції 

і ускладнень, які не дають мені піднятися на ноги. Саме цей стан 
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моєї безпорадності обрано для нового шельмування мене відо-
мим Вам М. Л-ком. Цього разу він обрав для реалізації своїх 
намірів газету “Молодь Закарпаття”, усіляко тиснучи на редак-
тора В. М. Горвата.

…У цьому листі я не можу аналізувати усі вигадки М. Л-ка, 
бо я  не одержав можливості прочитати його писання, а  лише 
почув на слух хворим, з температурою, яка мучить мене більше 
трьох місяців. Тому не можу собі дозволити бути неточним. 

…З найбільшим пафосом написані М. Л-ком місця, де він 
пишногордо описує свої доноси і  наклепи високим інстанціям 
про те, ніби я куркульський синок.

…У поясненнях партійній комісії обкому я виклав і мотиви, 
з  яких М. Л-ко тероризує мене уже близько 18 років, головним 
з яких є моя відмова писати для нього літературні твори.

…Я не турбував би Вас цим листом, якби редактор “Молоді 
Закарпаття” В. М. Горват не сказав під час розмови зі мною, що 
М.  Л-ко вимагав тримати його допис у  строгому секреті, ніко-
му не показувати, а  прямо втиснути в  газету. Він, за словами 
В.  М.  Горвата, щоденними телефонними дзвінками силоміць 
пробивав свій пасквіль на сторінки газети. Очевидно, за багато 
років безкарних доносів і  наклепів на мене упевнився, що його 
нічим не підтверджені демагогічні звинувачення, грубі образи 
і ярлики зійдуть йому безкарно при виді його червоних лампасів.

…Я прошу Вас захистити мене від безконечних садистських 
наскоків. Написав і думаю: минуло 44 роки від часу визволення. 
Минулися сталінські часи терору, минувся застійний період нех-
тування долями людей, наступила перебудова, а  М. Л-ко і  йому 
подібні діють по-старому, я ж усе ще відбиваюся, усе ще змуше-
ний доводити давно доведене”.

Підготував Олександр ГАВРОШ
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ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО ЖУРНАЛІСТА1

Я знав Михайла Івановича не тільки за газетними публіка-
ціями. Він був моїм учителем в журналістиці. 

Восьмикласником, відгукнувшись на оголошення про набір 
у  “Школу майбутнього журналіста”, я  вперше потрапив у  його 
кабінет у  “Закарпатській правді”. З  того часу заходив туди при 
найменшій потребі. Маючи вже поважний вік, завантажений по 
горло власними задумами і  справами, Михайло Бабидорич зна-
ходив час возитися з  нами і  нашою дитячою писаниною. Адже, 
крім бажання писати, у нас за плечима не було абсолютно нічого.

Треба було починати з  нуля, з  елементарних азів. Крок 
за кроком, долаючи часом нашу лінь і  байдужість, Михайло 
Іванович вів нас за руку у світ журналістики. Він був таланови-
тим педагогом. Два роки навчання у “Школі майбутнього журна-
ліста” давали більше практичної користі, ніж два курси журфаку. 
Він ніколи сам не опрацьовував наші не визрілі тексти. У нього 
все працювало на навчання. Свою першу газетну статтю мені 
доводилося переписувати тричі, поки Бабидорич схвалив її до 
друку. Сьогодні розумію, що журналістові набагато легше було 
поправити її самому, однак користь від такого навчання мізерна.

Був надзвичайно щедрим учителем. Запросто ділився з нами 
усіма набутими секретами творчості, детально розповідав про 
свою журналістську кухню. І нині зберігаю свій шкільний зошит 
з його порадами – не просто як реліквію, а як цінний посібник.

Лишень з  мого випуску “Школи майбутнього журналіс-
та” п’ятеро нині працюють професійними журналістами. Київ, 
Будапешт, Ужгород, Рахів  – така чимала географія. А  скільки 
всього стали журналістами завдяки “Школі” Бабидорича – точно 
не скаже ніхто. Та й зрештою, чи не всі газетярі, які пройшли за 
останнє десятиліття через “Закарпатську правду”, вважають себе 
учнями свого старшого колеги. З цього погляду постать Михайла 
Бабидорича є одною з небагатьох в закарпатській журналістиці.
1 Уривок зі статті: Гаврош, О. Помер Михайло Бабидорич  : завершилась ціла 
епоха в закарпатській журналістиці  / О. Гаврош  // Старий Замок.  – 1998.  – 
17 груд. – С. 11 : фот.
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Маючи спостережливе око і  добру пам’ять, Михайло Ба би-
дорич був справжньою енциклопедією повоєнного Закарпаття. 
Коли треба було отримати інформацію про маловідомі події, 
я просто звертався до нього. І тоді з’ясовувалося, що Бабидорич 
був свідком на процесі Бродія, що прекрасно пам’ятає усіх пер-
ших секретарів обкому, що КДБ його схиляло до написання ма-
теріалу про Кампова. Це було таке джерело унікальної інформа-
ції, що якби воно заговорило, багато людей і  подій постали би 
в іншому світлі. Знаючи про це, я готувався до великого інтерв’ю 
з Михайлом Бабидоричем. Не встиг…

Якось він написав: “Якби від мене залежало, я  б змусив 
висповідатися кожного журналіста, який пропрацював у  газеті 
не 45, а  20 літ. У  цій сповіді був би певний час з  його такими 
конкретностями, які не знайдете ні в  якій статистиці і  ніякій 
історії”.

Наскільки невдячною є робота журналіста! Сотні разів роз-
питувати інших, десятиліттями вивчати і  висвітлювати чужі 
душі, а  самому за 75 років дочекатися на декілька невеликих 
власних інтерв’ю. Залишається сподіватися, що замість Михайла 
Бабидорича заговорять його багатющі архіви.

Зі своїм обдаруванням та працездатністю, він заслуговував 
на більше, ніж роль чорнороба у  провінційній газеті. Спокійно 
міг працювати в  республіканській чи всесоюзній пресі, завойо-
вувати Львів, Київ чи навіть Москву. Однак рідному Закарпаттю 
не зрадив, а  відповідно  – гідного поціновування своїх талантів 
не отримав.

Серед людських якостей Михайла Івановича виділяються 
скромність та інтелігентність. За своє “привілейоване” життя 
заробив собі лишень трикімнатну квартиру, в  якій робочий ка-
бінет до стелі забитий книжками та підшивками. Не мав навіть 
авто.

Не любив галасливих компаній, не вмирав за чаркою та ку-
ривом. Його атмосфера  – це кабінетна тиша або спокійна роз-
мова вдвох. Він був увесь націлений на працю, його дивовижне 
працелюбство не могло не вражати.
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Пригадую нашу розмову кількарічної давності. Бабидорич 
поділився спостереженням, що його знайомі, вийшовши на пен-
сію чи опинившись поза активним життям, згасали просто на 
очах. Для таких діяльних людей домашній спокій виявлявся 
вбивчим. Організм, який постійно мобілізовував свої сили під 
час напруженої роботи, у  стані простою і  непотрібності не міг 
вистояти перед болячками.

На жаль, ці слова виявилися пророчими і  для самого 
Михайла Івановича. Поки виходила “Закарпатська правда”, якій 
він віддав усе життя, 75-літній журналіст був у  строю. З  весни 
“Закарпатка” закрилася, а  через півроку не стало й  Михайла 
Бабидорича. Символічно, що обидва ці явища крайової журна-
лістики згасли майже одночасно.

Мир душі твоїй, Учителю!
Олександр ГАВРОШ
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би в  м.  Ніредьгаза (Угор. Нар. Респ.)]  / М.  Бабидорич  // 
Закарпат. правда. – 1980. – 3 квіт. – С. 1, 2.

523. Гра без оплесків : [нарис на теми моралі] / М. Бабидорич // 
Закарпат. правда. – 1980. – 14 листоп. – С. 4.

524. Дітям  – любов  : [розповідь про ставлення до підроста-
ючого покоління в  угор. м. Ніредьгаза]  / М.  Бабидорич  // 
Закарпат. правда. – 1980. – 10 лип. – С. 3.

525. Зустріч на кордоні : [Дні Закарпаття у Саболч-Сатмарській 
обл. (Угор. Нар. Респ.)]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. прав-
да. – 1980. – 2 квіт. – С. 1  : фот.

526. Підвищувати відповідальність  : [репортаж з  р-ної парт. 
конф. (м. Берегово)]  / М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 
1980. – 25 листоп. – С. 2.

527. Подих радянського краю  : [Дні Закарпаття у  Саболч-
Сатмарській обл. (Угор. Нар. Респ.)]  / М.  Бабидорич  // 
Закарпат. правда. – 1980. – 5 квіт. – С. 1.

528. Профспілки  – з’їзду партії  / М.  Бабидорич  // Закарпат. 
правда. – 1980. – 5  серп. – С. 2.

529. Профспілки і п’ятирічка  : [з пленуму обл. ради профспі-
лок] / М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1980. – 16 груд. – 
С.  2.

530. Своєрідний, вдумливий  : [про творчість засл. худож. 
УРСР В. В. Микити]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. прав-
да. – 1980. – 2 берез. – С. 4.  ; Бабидорич, М. Епізоди жит-
тя  / М.  Бабидорич  ; упоряд. В.  М.  Бабидорич  ; передм. 
В. Дрогальчука. – Ужгород : Мист. Лінія, 2007. – С. 151-154

531. Тегза, І. Скарби саду дружби  : [мітинг рад.-угор. друж-
би з  нагоди збирання врожаю в  Саду дружби]  / І. Тегза, 
М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1980.  – 23  верес.  – 
С. 1  : фот.
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1981
532. Глибока повага  : [мітинг у  м. Кішварда з  нагоди Дня пе-

ремоги і  відкриття місячника миру в  Угор. Нар. Респ.]  / 
М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1981. – 10 трав. – С. 3.

533. Джерело натхнення і  завзяття  : [з пленуму обл. ради 
профспілок]  / М. Бабидорич  // Закарпат. правда. – 1981. – 
7 квіт. – С. 2.

534. Душею торкаючись подвигу  : [про дослідж. перших пар-
тизан. десантів на Закарпатті школярами-слідопитами се-
лища Довге Іршав. р-ну] / М. Бабидорич // Закарпат. прав-
да. – 1981. – 9  трав. – С. 4.

535. За ефективність колективного договору / М. Бабидорич // 
Закарпат. правда. – 1981. – 11  серп. – С. 2.

536. Ініціатива та ініціатори  : [проблеми соц. змагання]  / 
М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1981. – 9 серп. – С. 2.

537. Крепітація… чого?  : [роздуми на теми моралі про про-
гули, приховані лікарняним листком]  / М.  Бабидорич  // 
Закарпат. правда. – 1981. – 13 черв. – С. 4.

538. Мудрість жити дружбою  : рад. спосіб життя : [нарис про 
селище Вишково Хуст. р-ну]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. 
правда. – 1981. – 29 черв. – С. 4  : фот.

539. Очима пам’яті  : [роздуми про сьогодення крізь призму 
пам’яті з  циклу “Час і  ми”]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. 
правда. – 1981. – 1  січ. – С. 3.

540. Перед картиною Микити  : [про творчість заслуж. ху-
дож. УРСР В. Микити та виставку його творів, присвяч. 
50-річчю митця]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 
1981.  – 15  лют.  – С.  3.  ; Бабидорич, М.  Епізоди жит-
тя  / М.  Бабидорич  ; упоряд. В.  М.  Бабидорич  ; передм. 
В. Дрогальчука. – Ужгород : Мист. Лінія, 2007. – С. 154-158.

541. Радість  – у  результаті  : парт. життя  : [про звітні збори 
Ужгород. фанерно-меблевого комбінату ім.  Борканюка]  / 
М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1981. – 30 верес. – С. 3.

542. Успішність, знання, наука  – виробництву  / М.  Баби до-
рич  // Закарпат. правда. – 1981. – 14 квіт. – С. 2.
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1982
543. Віч-на-віч з  ворогом  : [нарис з  циклу “Ніхто не забутий, 

ніщо не забуто”]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 
1982. – 14  серп. – С. 3. 

544. Гордість – будувати завод : [парт. життя] / М. Бабидорич // 
Закарпат. правда. – 1982. – 29  серп. – С. 2.

545. Живе джерело не вичерпаєш : [репортаж про досвід спів-
робітництва зі словац. партнерами з циклу “Ми – інтерна-
ціоналісти”]  / М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1982. – 
1  груд. – С. 2.  ; 4  груд. – С. 3.  ; 7  груд. – С. 3.

546. З чим граємося…?  : [роздуми на теми моралі]  / 
М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1982. – 18 верес. – С. 4.

547. Народжується “Електродвигун”. Як?  : [звітно-виборні 
збори на ужгород. заводі]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. 
правда. – 1982. – 9 жовт. – С. 2.

548. Перемога в  ім’я миру  : [мітинг у  м. Кішварда з  наго-
ди Свята перемоги і  відкриття місячника миру в  Угор. 
Нар. Респ.]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1982.  – 
11 трав. – С. 3. 

549. Почесна лекторська справа  : [звітно-виборна конф. обл. 
орг. т-ва “Знання”]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 
1982. – 16 берез. – С. 3.

1983
550. А серце б’ється  : [розповідь про те, як ужгород. лікарі 

М. М. Положинець, Ю. Ю. Боршош, Л. Л. Потіш врятували 
життя марафонцю Ф. Рижову] / М. Бабидорич // Закарпат. 
правда. – 1983. – 23 жовт. – С. 4.

551. Вимогливість комуністів університету  : [парт. життя]  / 
М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1983.  – 18  листоп.  – 
С.  2.

552. Від перших маївок : [нарис з циклу “Час і ми”] / М. Баби-
дорич  // Закарпат. правда. – 1983. – 1  трав. – С. 2. 

553. Відповідальність  : [нарис з  циклу “Час і  ми” про 
М.  Головка]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1983.  – 
9 квіт. – С. 2. 
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554. Гачок з тухлою наживкою : [розповідь селянки з с. Дулово 
Тячів. р-ну про підозрілі дарунки закордонних благодій-
ників] / М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1983. – 16 січ. – 
С.  4.

555. Гра в… діло  : [про безвідповідальний розгляд справи по 
розподілу житла Берегів. нар. судом]  / М.  Бабидорич  // 
Закарпат. правда. – 1983. – 27 листоп. – С. 4.

556. Данилюк, Г. Чужинці у  нашій оселі  : [про кого дбають 
закордонні піклувальники]  / Г. Данилюк, М. Бабидорич // 
Закарпат. правда. – 1983. – 6  січ. – С. 4. 

557. Заглиблюватися у  діло, у  життя  : [конф. Сваляв. р-ної 
парт. орг.]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1983.  – 
6  груд. – С. 2.

558. Заповіти поколінь : [нарис з циклу “Час і ми”] / М. Бабидо-
рич  // Закарпат. правда. – 1983. – 1  січ. – С. 2. 

559. На чому зосереджувати зусилля?  : [парт. життя]  / 
М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1983.  – 15  листоп.  – 
С.  2.

560. Перемога. Мир. Дружба  : [мітинг у м. Кішварда з нагоди 
Дня перемоги і відкриття місячника миру і дружби в Угор. 
Нар. Респ.]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1983.  – 
1  трав. – С. 3  : фот. 

561. Повторення. Для науки? : [парт. життя] / М. Бабидорич // 
Закарпат. правда. – 1983. – 15 жовт. – С. 2.

562. Поруч  – люди  : [нарис про унікальний випадок у  полог. 
від. Перечин. р-ної лікарні, коли за одну ніч було взято 
кров від 48 донорів] / М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 
1983. – 24 квіт. – С. 4.

563. Почесна лекторська справа : [обл. т-во “Знання”] / М. Ба-
би дорич  // Закарпат. правда. – 1983. – 16 берез. – С. 2.

564. Революційне єднання  : [нарис з  циклу “Час і  ми”]  / 
М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1983.  – 7  листоп.  – 
С. 2. 

565. Якщо сорому немає… : [нарис на теми моралі про пробле-
ми сімейних відносин]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. прав-
да. – 1983. – 25 верес. – С. 4.
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566. Алексєєнко, Г. З народними месниками : [сторінки історії 

партизан. руху на Закарпатті]  / Г. Алексєєнко, М.  Баби-
дорич // Закарпат. правда. – 1984. – 9 верес. – С. 4.  ; 27 ве-
рес. – С. 4.

567. Державний мельник  : [нарис про мельника Страбичів. 
млинзаводу С.  І. Тромпака]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. 
правда. – 1984. – 11 листоп. – С. 2  : фот.

568. Договір співробітництва і  дружби  : [співробітництво 
Закарпаття і  Саболтч-Сатмарської обл. Угор. Нар. Респ.]  / 
М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1984. – 24 берез. – С. 1.

569. Жадоба минулого  : [слово про ветерана І. І. Железняка] / 
М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1984.  – 7  січ.  – С.  2  : 
фот.

570. З життєвими уроками  : [нарис про сучасника, бригадира 
Сваляв. лісокомбінату А. А. Свирида]  / М.  Бабидорич  // 
Закарпат. правда. – 1984. – 19 лют. – С. 2.

571. З почуття заборгованості : [долі людські] / М. Бабидорич // 
Закарпат. правда. – 1984. – 30 берез. – С. 4.

572. Запізнілі сльози  : [нарис на теми моралі про відпові-
дальність батьків за вчинки та поведінку своїх дітей]  / 
М. Бабидорич  // Закарпат. правда. – 1984. – 8  січ. – С. 4.

573. Історія хвороби № 9344 : [нарис на теми моралі про те, як 
селянина із с. Негрово, що на Іршавщині, лікували в сто-
личному наук.-дослід. закл.]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. 
правда. – 1984. – 26 лют. – С. 4.

574. Їх життя : [нарис з циклу “Два світи – дві долі”] / М. Баби-
дорич  // Закарпат. правда. – 1984. – 10 черв. – С. 4.

575. На побачення з  людяністю  : [нарис з  циклу “Два світи  – 
дві долі”]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1984.  – 
25 листоп. – С. 4.

576. Піднесення пам’яттю : [роздуми про сьогодення на порозі 
нового року з циклу “Час і ми] / М. Бабидорич // Закарпат. 
правда. – 1984. – 30  груд. – С. 4.
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577. Поглиблювати пізнання Батьківщини  : [обл. конф. Укр. 
т-ва охорони пам’яток історії та культури] / М. Бабидорич // 
Закарпат. правда. – 1984. – 22 лют. – С. 3.

578. Серце сюди жене  : [розповідь з  циклу “Два світи  – дві 
долі” про Пітера Скірака із Ларго, або Петра Шкіряка із 
Доманинців] / М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1984. – 
27 трав. – С. 4.

579. Синівська вдячність матері-Вітчизні  : [до 40-річчя 
Першого з’їзду Нар. комітетів Закарпат. України] / М. Баби-
дорич  // Закарпат. правда. – 1984. – 28 листоп. – С. 3.

580. Тисяча скарг Росади  : [розповідь про жителя села, що 
на Міжгірщині, який написав понад тисячу безпідставних 
скарг у  різні орг.]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 
1984. – 28 лип. – С. 3.

581. Чи знайдеш загублене?..  : [нарис на теми моралі]  / 
М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1984. – 16 груд. – С. 4.

582. Якщо мед, то  – ложкою  : [нарис на теми моралі, як заз-
дрість і пожадливість штовхає людину писати безпідстав-
ні наклепи на інших] / М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 
1984. – 8 квіт. – С. 4.

1985
583. Весняна повінь любові : [розповідь про події періоду воз-

з’єднання Закарпаття з  Рад. Україною]  / М.  Бабидорич  // 
Закарпат. правда. – 1985. – 29 черв. – С. 4.

584. Воля і  мужність  : [про долю марафонця Ф. Рижова, яко-
го врятували закарпат. лікарі] / М. Бабидорич // Закарпат. 
правда. – 1985. – 13 квіт. – С. 4  : фот.

585. Доньчин подарунок  : [нарис з  циклу “Два світи  – дві 
долі”]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1985.  – 
28  серп. – С. 4.

586. “Легенда про безсмерття”  : [про прем’єру худож. фільму, 
присвяч. пам’яті закарпатця, Героя Рад. Союзу О.  Бор-
канюка та його соратників]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. 
правда. – 1985. – 19  груд. – С. 4.
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587. На уклін до матері : [до 40-річчя возз’єднання Закарпаття 
з  Україною]  / М.  Бабидорич  // Закарпат. правда.  – 1985.  – 
24  січ. – С. 2.

588. Не вирвеш із серця : [нарис з циклу “Два світи – дві долі”] / 
М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1985. – 19 жовт. – С. 4.

589. Пияцтво в  сім’ї  : [роздуми над листами до ред.]  / 
М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1985. – 2 серп. – С. 4.

590. Проси щастя сусідові…  : [нарис на теми моралі про важ-
ливість нормальних стосунків між сусідами на прикла-
ді мешканців будинку в  м. Свалява]  / М.  Бабидорич  // 
Закарпат. правда. – 1985. – 21 трав. – С. 4.

591. “Так жили ми…” : [до 70-річчя історика, публіциста, гро-
мад.-політ. діяча М. Є. Ротмана] / М. Бабидорич // Закарпат. 
правда. – 1985. – 8 берез. – С. 2 : фот. ; Бабидорич, М. Епізоди 
життя / М. Бабидорич ; упоряд. В. М. Бабидорич ; передм. 
В.  Дрогальчука.  – Ужгород  : Мист. Лінія, 2007.  – С.  205–
209.

592. Так, політика!  : [нарис з  циклу “Два світи  – дві долі”]  / 
М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1985. – 13 верес. – С. 4.

593. Такі схожі і  несхожі лиця  : [нарис на теми моралі]  / 
М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 1985. – 2 черв. – С. 4.

594. Характер бійця  : [розповідь про долю партизана-десант-
ника О. Потиленка]  / М. Бабидорич // Закарпат. правда. – 
1985. – 17 берез. – С. 4  : фот.

595. Хвилюючись його хвилюванням : [про д-ра іст. наук, канд. 
економ. наук, професора, декана економ. ф-ту УжДУ, гро-
мад. діяча. – І. М. Мешка] / М. Бабидорич // Закарпат. прав-
да. – 1985. – 24 листоп. – С. 3 : фот. ; Бабидорич, М. Епізоди 
життя / М. Бабидорич ; упоряд. В. М. Бабидорич ; передм. 
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Михайло Бабидорич, 
1947 р.

Учні Ужгородської 
руської гімназії 
з викладачами. 
М. Бабидорич п’ятий 
справа у верхньому 
ряду.
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На полі з батьками, 
с. Тур’я Поляна, 1940 р.

З батьками і братом 
Іваном, 1940 р.
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З братом Іваном та 
сестрою Ганною біля 
батьківської хати, кінець 
1930-х рр.

З братом Іваном та 
Василем Вовчком,  

с. Тур’я Поляна, 1942 р.
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З дружиною Надією Тимошок, 
донькою Валентиною  

та матір’ю Марією Бабидорич,  
1950 р.

У колі сім’ї,  
Ужгород, 1954 р.
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Делегація Закарпатського обкому комсомолу на виставці  
народного господарства у ВДНХ, Москва, 1946 р.

У майстерні художника Андрія Коцки (в центрі)  
з В. Діяничем і Ю. Шкробинцем, Ужгород, 1950-ті рр.
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З Дмитром Поповичем, 
генералом Чехословацької 

армії, другом з дитинства, 
1950-ті рр. 

На жовтневій демонстрації  
з дружиною,  
Ужгород, 1969 р.
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„Закарпатська правда“ вирушає на суботник. Зліва направо:  
Петро Часто‚ Іван Ілляшенко‚ Валерія Сатарова‚ Юрій Сухан‚ 

Михайло Бабидорич‚ Іван Місевра‚ Віталій Томашевський‚  
Василь Маринін‚ Петро Клейман. 1971 р.

На теплоході “Закарпатье”, 1978 р.
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З письменником  
Іваном Чендеєм, 
смт Дубове, 1980 р.

Зустріч з ветеранами 
в Закарпатській 

облдержадміністрації, 
1998 р.
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На відкритті горельєфу 
ініціатори створення 
знаку й колеги. Зліва 
направо у першому ряду: 
В. Комарницький, В. Копейко, 
П. Часто, Л. Часто, 
Н. Тегза, В. Бабидорич, 
І. Тегза, Ю. Бідзіля; у другому 
ряду: Л. Поліха, О. Завадяк, 
В. Дрогальчук, В. Шаркань; 
у третьому ряду: М. Белень, 
В. Завадяк, Г. Шумицька, 
Я. Зизич. 2014 р.

Горельєф видатному 
публіцисту краю в Ужгороді 

на будинку, де жив 
М. Бабидорич  

(вул. Ф. Ракоці, 16). 
Скульптор М. Белень,  

2014 р. 
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