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Гуртківці клубу національно-патріотичного виховання 

«Патріот» Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево 

разом з керівником, викладачем історії Янчишин 

Вікторією Василівною, цього року провели науково-

пошукову роботу по дослідженню та правдивому 

висвітленню тернистого життєвого шляху нашого земляка, 

святого отця Івана Петровича Малишка. В ході 

дослідження було проведено ряд бесід з його донькою 

Перестою Мартою Іванівною, внуком Переста 

Олександром Михайловичем, святими отцями 

Мукачівської греко-католицької єпархії, а також 

старожилами сіл Лецовиця, Брестів та Плоскановиця 

Мукачівського району, де правив служби отець Іван. 
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Однією з історичних пам’яток села Лецовиця є греко-

католицька церква Архістратига Михаїла. Перша 

старенька церква села була з дерева, збудована ще в 

XVII столітті. Наприкінці XVIII ст. в одну з неділь після 

літургії паламар (церківник) забув викинути з кадильниці 

вогонь і вночі церква згоріла. В ІІ половині XIX століття 

збудовано церкву з каменю і покрито жерстяною 

покрівлею. Будівництво велось з 1870 по 1887 рр. 

Громадою села було закуплено три дзвони. Середній і 

малий дзвони несуть свою службу і нині. 

2 липня 2013 року в селі було освячено меморіальну 

дошку, розміщену на фасаді церкви, в пам'ять про 

репресованого в 1949 році радянською владою о. Івана 

Малишка, який не зламався під тягарем тяжких 

випробувань і не відмовився від своєї віри.1 

 
Освячення меморіальної дошки 

                                                
1 http://uk.wikipedia.org/wiki/Лецовиця 
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Родина о. І. Малишка з помічним єпископом Нілом Юрієм 

 

 
Слово доньки о. Івана Малишка Перести Марти Іванівни 
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З метою примноження духовної спадщини нашого 

народу та увіковічнення пам’яті про духовний та 

життєвий подвиг святого отця Івана Малишка, ми в цій 

брошурі висвітлимо його тернистий життєвий шлях. 

Він народився 11 лютого 1911 року у сім'ї хліборобів 

Петра Малишка та Олени Герц у селі Лохово Мукачівського 

району. Середню освіту Іван Малишко здобув у 

Мукачівській гімназії. Навчання було непростим. 

Батько в «Скарзі» до «Председателя президиума 

Верховного совета СССР», товариша Ворошилова К.Є. 

пише: «…последний кусок хлеба для сына, чтоб выучить 

его и дать ему соответсвующее образование, чтоб в 

последствии на старость лет было где склонить свою седую 

голову и пропитаться в его семье. В то время средняя 

школа была в городе Мукачево, куда он доезжал пешком, 

а позже устроил его на квартиру в городе и издому 

снабжал его питанием».2 

Зі свідчень доньки, Перести Марти Іванівни, ми 

дізналися, що Іван Малишко здобув середню освіту, що на 

той час було неабияким досягненням. В ті часи, під час 

Першої світової війни та Великої Жовтневої соціалістичної 

революції відбувались бурхливі зміни в політичному та 

соціальному житті закарпатців. 

Селянство терпіло від численних податків, реквізицій, 

позик, грабежів, якими займалися військові частини. 

Чиновники і жандарми забирали в селян останнє зерно, 

картоплю, худобу. В містах і селах Закарпаття голод косив 

людей. З а даними мукачівського єпископа в січні 

1918 року 48311 чоловік не мали ніяких харчових 

                                                
2 Додаток 1 
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продуктів і повністю або частково голодували. Погодьтесь, 

що живучи в таких нестерпних умовах, думати про освіту 

здатні тільки люди духовні та високоморальні. 

Восени 1919 року, після Сен-Жерменського мирного 

договору, підписаного 10 вересня недалеко від Парижа, 

Мукачівщина перейшла з під влади угорської під чеську.  

Ставлення чеських чиновників до місцевого 

населення було значно лояльнішим. Грамотних людей, 

таких як Іван Малишко, не призивали до війська, а 

навпаки стимулювали займатись освітою та 

просвітництвом «сірих мас» по місцях проживання. 

Вивчившись Іван Малишко пропрацював кілька 

місяців вчителем державної народної 4-класної початкової 

школи в місті Мукачево, до якої добирався з села пішки. 
 

 
Центральна частина міста Мукачево  

(початок ХХ століття) 
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Відчуваючи духовний голод та потребу в подальшій 

освіті, Іван Малишко продовжив навчання в Ужгородській 

духовній семінарії. Цей період життя, на думку рідних, був 

найщасливішим в його житті, хоча воно тільки 

починалось. 
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Будучи семінаристом, судячи з світлин, Іван Малишко 

відвідав багато перлин Європейських святинь, 

започаткував корисні знайомства в осередку Греко-

католицької громади, збагатив свій життєвий та духовний 

світ. Проте найголовнішим досягненням студентських 

років є знайомство та налагодження стосунків з 

майбутньою дружиною. Саме так, перша та послідуючі 

зустрічі відбулися в міжміському транспорті, коли 

семінаристи доїжджали з дому на навчання. 

Дружина отця Івана Малишка, Гізелла Деркач, 

народилася 16 лютого 1914 р. в сім'ї греко-католицького 

півцеучителя Івана Деркача і Анни Тегзе в селі Ізки 
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Міжгірського району. Закінчила в 1937 році Ужгородську 

греко-католицьку жіночу учительську семінарію. 

Весілля відбулося 26 червня 1937 року в селі Лохово 

Мукачівського району. У Мукачеві були надруковані 

запрошення на весілля.3 Вони вручалися в окремих 

конвертах, підписаних каліграфічно вручну (певно 

нареченими). 

 

                                                
3 Додаток 2 
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Дивлячись на весільні фото, робимо висновки, що на 

весілля були запрошені не тільки односельчани та родичі, а 

й друзі з інтелігентного середовища, однокурсники з 

ужгородських навчальних закладів. Велика дружня 

родина, освічена дружина, багато вірних друзів, Бог у 

серці – найбільше багатство для молодого випускника 

семінарії. 
 

 
 

12 серпня 1937 року Іван Малишко був 

«рукоположений» на священика єпископом Мукачівської 

Греко-Католицької єпархії Олександром Стойкою. 

Після посвячення отця Івана Малишка призначають 

парохом у село Негровець Міжгірського району. Молоде 

подружжя переїжджає в гірську місцевість. Дружина 

Гізелла влаштовується на роботу вчителькою початкових 

класів у Негровецьку школу. 
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У 1938 році молода сім’я поповнюється – 

народжується донечка Марта. Через рік Бог дарує 

молодому подружжю в 1939 році сина Іванка. 
 

 
 

Служив молодий священик в місцевому Свято-

Михайлівському храмі — дерев'яній церкві, яка є одним з 

найкращих зразків дерев'яних церков з баштами. 

Збудували її із смереки в XVIII сторіччі. Згідно з написом 

на зрубі, у червні 1818 року завершили встановлення 

церкви. 

Зі слів Марти Іванівни (доньки) ми дізнались, що брат 

Іван народився з хворими ніжками, а клімат в 

Міжгірському районі, особливо взимку, суровий. Саме 

тому, на клопотання отця Івана, наставники Греко-

Католицької єпархії переводять його парохом у село 

Брестів Мукачівського району. 
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Вітальна листівка 
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Вітальна листівка 
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Починаючи з 1942 року отець Малишко править 

служби в Брестові та двох сусідніх селах – Плоскановиця 

та Лецовиця. Зі слів старожилів села ми дізналися, що 

отець Іван був дуже чуйною та відповідальною людиною, 

нерідко потребуючим допомагав фінансово, не цурався 

ручної роботи з благоустрою храму, частенько надавав 

парафіянам вірні настанови та слушні поради після 

богослужінь. 

Дружина Гізелла Іванівна влаштувалася на роботу 

вчителькою початкових класів в Брестівську сільську 

школу. Та зміни політичного перерозподілу світу внаслідок 

Другої світової війни зруйнували ідилію молодої родини. 
 

 
Родина Малишків 

(1946 рік) 
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Отець Іван Малишко 
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Зобов’язання по здачі молока державі 
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Зобов’язання по здачі м’яса державі 
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29 червня 1945 року Закарпаття зі складу 

Чехословаччини переходить у склад СРСР. Разом з тим 

починаються утиски всього «нерадянського», а отже і 

греко-католицької віри. 

У пiслявоєннi роки греко-католицька церква в 

Закарпатті зазнала трагічного насильства від радянського 

тоталітарного режиму. Ще з часів Народної Ради 

Закарпатської України діяльність її місцевих органів була 

підпорядкована політичним інтересам СРСР. Відбувалося 

відкрите втручання в життя церкви. Православним 

громадам надавалася перевага, а щодо греко-католицької 

церкви проводився відкритий курс на її обмеження, а 

потім i поступову ліквідацію.  

Із створенням Закарпатської області при 

облвиконкомі діяли уповноважені у справах російської 

православної церкви та у справах релігійних культів, які 

вели «постійне спостереження за діяльністю релігійних 

організацій, займалися вивченням внутрішнього життя 

громад». 

Негативне ставлення як православних віруючих, так i 

державних органів проявлялося до греко-католицької 

церкви. Причиною стало те, що багато її служителів, на 

чолі з єпископом Теодором (Федором) Ромжею, 

дотримувалися так званого «нейтралітету» як до самого 

возз’єднання, так i до прийнятого на I з’їзді Народних 

комітетів основного документа – Маніфесту про 

возз’єднання. Вони здебільшого відмовлялися його 

підписувати. 

Уже в 1945 році в селах області, згідно з декретом 

НРЗУ № 54 від 20 квітня 1945 року про користування 
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церковним майном, деякі Народні комітети почали 

приймати рішення про передачу греко-католицьких 

церков православним релігійним громадам, що відразу 

викликало невдоволення i скарги з боку служителів i 

віруючих греко-католицької церкви. Їх позицію 

підтримував i єпископ, який у листах до НРЗУ вказував, 

що православним громадам були передані греко-

католицькі церкви, хоча у селах більшість складали 

віруючі греко-католики. 

У доповідній записці Закарпатському облвиконкому 

уповноважений у справах православної церкви відзначав, 

що рух по переходу греко-католиків у «православіє» 

поширюється активно, але йому «заважає католицька 

агітація, під маскою якої криється багатогранна соціальна, 

господарська, політична, національна i культурна реакція». 

Наша історія – не виняток. На початку 1949 року 

органи місцевої влади докладають багато зусиль, щоб 

намовити отця Івана на перехід до російського 

православ'я, обіцяючи безтурботне життя і парафію на 

вибір. Коли умовляння не дали бажаних результатів, то в 

хід пішли погрози. З вірою в серці він сподівався, що все 

мине, адже протиправних дій як в його діяльності, так в 

діяльності дружини не було. Проте в період «частих» 

допитів отця Малишка звільняють з роботи його дружину. 

Згодом, а саме 18 червня 1949 року, отця Івана 

викликають до сільської ради, щоб дати покази, проте 

додому він не повернувся. Дружині ж з дітьми працівники 

МДБ дають 24 години на виселення з парохіяльного 

будинку. Шок, стрес і запаморочення відчуває молода 

жінка: на руках двоє малолітніх дітей, худобу та 
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сільськогосподарське знаряддя відібрали, треба десь 

переночувати…  

На краю села знайшлися небайдужі селяни, які на 

певний час прийняли «неблагоприятну» родину. Зі спогадів 

доньки отця Івана ми дізнались, що протягом цього 

невизначеного періоду дружина Гізелла Іванівна з’ясувала 

маршрут перевезення чоловіка: Брестів – Мукачево – 

Ужгород. 

В обласному центрі Закарпатський обласний суд 

22 серпня 1949 року засуджує отця Івана Малишка «на 

25 років позбавлення волі з поразкою в правах терміном 

на 5 років та конфіскацією належного йому майна». 

Поразка в правах терміном на 5 років означає, що після 

відбування строку повертатись у попереднє місце 

проживання заборонено: звільнений із ув’язнення повинен 

відпрацювати ще п’ять років у місцях відбування 

покарання.  

Після Львівської тюрми-розподільника отця Івана 

Малишка з «олтарними братами-отцями» Юлієм 

Бачинським, Стефаном Петенком, Іваном Скибою, 

Василем Штецем і Йосифом Карпинцем відправляють у 

Київську тюрму, так звану «на Короленка», а через три 

тижні переводять у Київську тюрму № 1, так звану 

«Лук'янівку», «в'язень камери № 28». 

Далі ще гірше – ув’язненого отця Івана Малишка 

відправляють в табір ГУЛАГу міста Воркути, де він 

змушений добувати вугілля в одній із вугільних шахт.  

У доньки Марти збереглася «трудова книжка» батька, 

в котрій зазначено, що Іван Петрович, починаючи з 

1949 року, «працював мотористом на вугільній шахті № 40 
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комбінату «Воркутуголь». Отак зла доля затягнула петлю на 

щасливому донедавна подружжі. 
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Залишена на Закарпатті, родина отця Івана Малишка 

бідувала. У відчаї Гізелла Іванівна разом з дітьми 

перебирається в місто Мукачево. У районі Росвигово 

оселилися в холодній убогій оселі на вулиці Терека у 

місцевого вчителя.  

Незважаючи на освіту, жінці Івана Петровича в 

працевлаштуванні всюди відмовляли. Після довгих 

пошуків роботи їй вдається знайти місце прибиральниці, а 

через сім місяців – прачки у Мукачівській кондитерській 

фабриці. На цій важкій роботі з мізерною зарплатою вона 

пропрацювала до в пенсії. Марта Іванівна (донька о. 

Івана) згадувала: «Заробітна плата мамки складала всього 

56 рублів. Дідико з бабков із села нам привели корову, 

продаючи молоко якої ми зводили кінці з кінцями. Проте 

корова скоро подохла».  

Навчалися малі Марта та Іванко в Мукачівській школі 

на вулиці Миру на платній основі. Як бачимо, незважаючи 

на скрутне становище, мати Гізелла Іванівна все ж таки 

подбала про освіту дітей.  

Випадково у місті вона зустрілась із однокласницею 

(Кузьмою), яка запропонувала аренду свого двокімнатного 

будинку в районі залізнодорожного вокзалу. Родина 

переїхала в кращі житлові умови, проте для того, щоб 

сплачувати за житло, одну з кімнат вони віддали іншій 

людині за гроші. Тоді ж Гізелла Іванівна звернулася до 

міськвиконкому з проханням виділити землю для 

будівництва власної оселі. 

Донька отця Івана Малишка пригадує, як після занять 

в школі, вони з братом місили глину, а їхній дядько, брат 

Гізелли Іванівни, «витягав з вальків стіни». Коштів на 



 
29 

матеріали було обмаль, тому й будівництво рухалося 

повільно. Масштаб будівництва також був мінімальним, 

через брак коштів Будинок був невеликий (кухня та одна 

житлова кімната). Сьогодні ця будівля пустує. 
 

 
 

Про життя «за гратами» родина Малишків дізнавалася 

з листування. Дружина, діти щиро підтримували зболілу 

душу Івана. У листах виражали свою любов, підтримку 

Івану Петровичу («…только Ты можеш быти победоносным 

героем перед нашими очима») та інформували про новини 

(«…свой домик, котрый на другый тиждень думаем стены 

подтягнути. Цокиль уже готовый. Материал тоже вже 

привезли. Думаеме, что коло августа месяца перевеземеся 

в свой домик»).4 

                                                
4 Додаток 3 
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Ув’язнений Іван Малишко (1955 рік) 

Звичайно, що, усвідомлюючи злиденне життя родини, 

серце отця Малишка обливалося кров’ю. Душевний біль в 

поєднанні з важкою фізичною працею спровокували в 

ув’язненого інсульт. «За зразкову поведінку та залізну 

дисципліну», а також у зв’язку з «неможливістю 

подальшого виконання важкої роботи в шахті», Івана 

Петровича переводять на проживання «поза зоною табору» 

та призначають на посаду прибиральника. 
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Тим часом відбулися кардинальні зміни в керівному 

апараті держави, до влади прийшов Микита Сергійович. 

Почалася так звана «Хрущовська відлига». Політичним 

в’язням була оголошена амністія, проте великі терміни 

ув’язнення скасувати неможливо.  

Зважаючи на численні звернення батьків та власне 

Івана Петровича (слід зазначити, що текст звернення він 

переписував надцять разів), Верховний суд УРСР зменшує 

строк відбування покарання до 10 років. 

 
Донька ув’язненого отця Малишка Марта Іванівна 

показала нам зошит-щоденник, який вів її батько в 

останні роки неволі. Навіть по зміні почерку можна 

зробити припущення, що фізичний та психологічний 

стани Івана Петровича були важкими. 
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Майже всі сторінки списані варіантами «Скарг» до 

керівництва табору та правлячої тодішньої партійної 

верхівки. В них отець Малишко переконував адресатів, що 

його ув’язнено зовсім не за скоєні злочини проти держави, 

а за релігійні переконання. Слідством була сфабрикована 

кримінальна справа, знайдено двох лжесвідків та 

швидкими темпами справу передано до суду. На суді 

Івану Петровичу не дали навіть можливості оправдатися.  

 
Зошит-щоденник отця Івана Малишка 
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Цікавою є остання сторінка «Скарги»5 на якій Отець 

Іван проводить паралелі між трьома різними політичними 

режимами: Чехословацькою республікою, Угорщиною та 

Радянським Союзом. Церковнослужителю випало на долю 

нести «Слово Боже» при трьох різних владах. При жодній з 

них отець Малишко не осуджував правлячий режим, 

займався справами виключно церковними, присяг або 

клятв не давав, служив народу та любив народ без різниці. 

А на останніх сторінках зошита ми знайшли вірші, 

адресовані коханій дружині. 
 

 
 

Під час перегляду справи слідством було встановлено, 

що «вся вина отця Малишка полягає в тому, що він 

відмовився переходити з греко-католицької віри в 

православну». Зважаючи на «тяжкість» злочину проти 

держави, його амністували. У виданій характеристиці 

                                                
5 Додаток 4 



 
40 

також відзначається працелюбність та дисциплінованість 

Івана Петровича. 
 

 
Само собою назріває питання: чого при жодному з 

правлячих на Закарпатті політичних режимів утиски 

церковнослужителів не були настільки жорстокими як за 

часів Радянського Союзу. Здавалося б «братський» 

слов’янський народ… Та факти доводять, що вся 

діяльність спрямовувалася на знищення нації та духовних 

цінностей українського народу.  

«Відрубіть змії голову» – по цьому принципу діяли 

тодішні комісари – знищували духовність громад, 

священників та духовних наставників пастви. 
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З місць позбавлення волі повернувся додому отець 

Іван Малишко в місто Мукачево 1956 р. хворим, нервово і 

фізично виснаженим після, перенесеного ще у Воркуті, 

інфаркту серцевого м'яза. Не будучи працездатним, 

змушений проживати з 1956 по 1958 рр. на утриманні 

сім'ї. З 1958 по 1960 рр. працював двірником у 

Мукачівській залізничній поліклініці. 
 

 
Родина Малишків (1959 рік) 

 

Звичайно, що пережити страшні утиски з боку 

радянської влади – завдання непросте. Але після 

повернення з ув’язнення та, незважаючи на слабкий 

фізичний стан, Іван Петрович не зміг відмовитися від 

покликання свого життя – служби Божої. Кожної неділі та 

на великі свята він «правив» службу вдома. Прихожанами 

були його рідні, сусіди та знайомі (греко-католики). 
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З 1960 року отець Іван Малишко влаштувався 

працювати нічним сторожем на Мукачівську взуттєву 

базу. У його обов’язки входило – обхід периметру території. 

Для хворого «сердечника» це ризикована робота, бо клімат 

на Закарпатті дуже мінливий. Дружина Гізелла Іванівна 

часто ходила на чергування з чоловіком. Взагалі доля цієї 

жінки також по-своєму цікава, адже незважаючи на 

життєві нелегкі випробування, вона з честю виконала свій 

материнський обов'язок – у важкі роки гоніння виховала і 

дала путівку в життя дочці Марті (Переста) і сину Івану.  
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Йшли роки, батьки старіли, а молоде покоління 

потроху ставало на ноги. Після всіх життєвих випробувань 

здавалося, що життя знов повертає в благодатне русло, 

проте доля виявилася злою. 

28 серпня православні та греко-католики відзначають 

одне з найбільших христянських свят – Успіння Пресвятої 

Богородиці. Для мукачівців це свято вважається 

престольним, тож за хорошою традицією вірники з усієї 

області збираються на богослужінні в кафедральному 

соборі Успіння Пресвятої Богородиці. 

Варто додати, Успіння Пресвятої Богородиці 

святкують в усьому світі. Згідно з переданням, перед 

завершенням земного життя Божа Матір виявила бажання 

побачити всіх апостолів, і Бог здійснив чудо: над домом 

нависло багато хмар, на яких зібралися апостоли. Вони 

були здивовані тим, що сталося. Богородиця благословила 

кожного з учнів Христа й повідомила, що вони не 

побачать її після Успіння з волі Господа. У Гефсиманії тіло 

Божої Матері поховали в печері, вхід до якої був 

завалений величезним каменем. Апостоли біля гробниці 

пробули три дні. На третій день прийшов апостол Хома, 

який не зміг бути на погребінні й не одержав 

благословення Богоматері. Співчуваючи Хомі, апостоли 

вирішили відкрити гробницю. Але, відваливши камінь в 

печеру, вони побачили, що гробниця порожня, у ній були 

лише погребальні покривала. Того ж дня увечері апостоли 

побачили Богородицю, яка їм сказала: «Радійте! Я з вами 

назавжди». У народі це свято ще називають Першою 

Пречистою. 
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На Закарпатті, зокрема в Мукачеві, ще з опівночі за 

хорошою традицією вірники у селах , об’єднуючись в 

«протесії», збиралися та пішки йшли до Головного собору 

на богослужіння, щоб попросити у Божої Матері миру для 

України та здоров’я для себе і своїх рідних. У нас це свято 

здавна називають «Сята Маря». 

Напередодні цього свята Гізелла Іванівна звичайно не 

змогла відвідати чоловіка на нічній роботі. 27 серпня 1968 

року на території Мукачівської взуттєвої бази під 

огорожею працівники знайшли тіло Івана Петровича вже 

холодним. У руці померлого була пігулка, яку він так і не 

встиг прийняти.  
 

 
Похорон о. Івана Малишко 
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Жінка картала себе за те, що залишила в цю ніч Івана 

Петровича одного, не догледіла хворого чоловіка в 

критичну хвилину. Судмедексперти, які проводили розтин 

тіла, як причину смерті вказали – «обширний інфаркт 

міокарда». На той час рівень розвитку медицини 

унеможливлював надання кваліфікованої допомоги 

хворому, тому наслідок трагедії був неминучий. 

На робочому місці, виконуючи посадові обов’язки 

згідно інструкцій, на 58-му році життя і 32-му році свого 

душпастирства пішов з життя один з ідеалів незламності 

та стійкості, духовний наставник жителів трьох сільських 

громад, люблячий чоловік та батько двох дітей, надія та 

гордість своїх батьків, приклад для наслідування та просто 

хороша людина – отець Іван Малишко. 

На прощання з померлим прийшло дуже багато 

прихожан з різних парафій, це і є підтвердженням 

заслуженої за життя поваги, демонстрацією захоплення 

життєвим шляхом та незламними духовними 

переконаннями отця Івана Малишка. 

Згідно зі статтею 1 Закону Української РСР «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 

17 квітня 1991 року прокуратура Закарпатської області 

26 червня 1992 року реабілітувала Івана Малишка. 

На кам’яній незламній огорожі Ужгородського 

Хрестовоздвиженського катедрального греко-католицького 

собору, головного греко-католицького храму міста 

Ужгород, розмістили меморіальні дошки. На одній з них 

викарбовано прізвище та ім’я отця Івана Малишко, борця 

за справедливість та відстоювателя духовних цінностей. 
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Одна з вулиць міста Мукачево до 2017 року носила 

назву «Перемоги». Рішенням Мукачівської міської ради 

вулицю перейменовано на честь Івана Малишка, сильної 

та незламної людини. Він є прикладом для наслідування 

нам та майбутнім поколінням. 
 

 
 

Cвященик за покликанням, хороша людина, 

люблячий батько, вірний друг – такі чесноти притаманні 

отцю Івану Малишку, справжньому борцю за свою віру. 
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