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ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 

ЕКСКУРСІЙНОЇ РОБОТИ 

 
У статті наголошується на необхідності прискореного розвитку туристичної галузі регіону Верхнього 

Потисся Закарпатської області, який має значний туристично-рекреаційний потенціал та зручне 

географічне розташування. Робиться невеличкий екскурс у передісторію розвитку галузі, підкреслюється, 

що деякі туристичні об’єкти отримали визнання ЮНЕСКО. Наукове дослідження регіону Верхнього 

Потисся потрібно продовжити і надалі у міжнародній співпраці, а результати мали б ґрунтовно 

підтвердити «європейськість» його розвитку у руслі тренду світової історії. Необхідно нагально 

очистити туристичні атракції від нашарувань історичних міфів та ідеологій, які мають місце, на жаль, 

не тільки в численних краєзнавчих публікаціях з претензією на історичність, але і у деяких новітніх 

навчальних посібниках для студентів вузів. 

Ключові слова: деміфологізація, кластер, Верхнє Потисся, замки, сакральні будови, туристичні атракції, 

туристично-рекреаційний потенціал. 

 

Постановка проблеми. Розбудова туристич-

ної галузі в області потребує не тільки відповід-

ної інфраструктури та фахово підготовленого 

персоналу, але і адекватного інформаційного 

забезпечен- ня туристичних маршрутів, цікавого, 

історично конкретного, а головне – правдивого 

висвітлення історії виникнення, функціювання 

та значення туристичної атракції, будь то замок, 

фортеця, сакральна будова, історична подія, то-

що. 

Мова йде, в першу чергу, про регіон Верхньо-

го Потисся, що тільки в останні роки входить до 

переліку  

туристичних атракцій, маловідомих широко-

му загалу. До речі, іноземний туризм взагалі не 

був присутній у регіоні. За радянський період він 

входив до так званої «закритої зони» для інозем-

ців. 

Вивчення і дослідження туристич- них атрак-

цій району були заідеологізованы, роль його в 

загальноєвропейському історичному процесі 

майже не вивчалася, участь фахівців Західної 

Європи у формуванні його архітектурного та 

культурно-історичного іміджу нівелювалася і 

замовчувалася. Мала місце фальсифікація подій, 

опускалися стереотипи і некритичне ставлення 

до матеріалів краєзнавчої літератури. 
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Настав час деміфологізації при висвітленні 

історії виникнення туристичних об’єктів Верх-

нього Потисся, написання матеріалів до кожного 

з них, неупередженості і об’єктивності при дос-

лідженні фактів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Історія Закарпаття в цілому і його регіонів зок-

рема була неодноразово об’єктом дослідження 

та аналізу протягом багатьох віків. А позаяк іс-

торичне Закарпаття як пограниччя входило у 

різні державні об’єднання, як то Угорщина, Ру-

мунія, Чехословаччина, Австро-Угорщина, Кар-

патська Україна, СРСР, Україна, розгляд її істо-

рії був заангажований і заідеологізований. 

«Gesta Hungarorum», літопис Анонімуса про 

діяння угорців у часи віднайдення ними Батькі-

вщини, «Королівське Євангеліє» Станіслава 

Граматика, переклад Бенедикта Ком᾿яті «Пос-

лань св. Павла»  угорською мовою, роботи 

М.Лучкая, В.Базиловича, А.В. Пекаря, 

М.В. Сирохмана, О.В. Дзембаса, Е.А. Балагурі, 

С.І. Пеняка, Т.Легоцького, Е. Фийнеша, 

Дм. Попа, І. Попа, В.Г.Котигорошка, 

І.А. Прохненка, Г.В. Павленка, трьохтомна 

«Історія Закарпаття» під редакцією І. Гранчака, 

«Історія Закарпаття» в трьох томах С. Папа, 

«История городов и сёл Украинской ССР / 

Закарпатская область» під редакцією 

М.М. Семенюка, численні розвідки, статті 

іноземних авторів дають загальну картину 

історичного розвитку Закарпаття, починаючи з 

палеоліту. Однак ці дослідження не завжди 

вільні від ідеологем, перекручень фактів, 

залежно від рівня знань дослідників. На це 

вказують роботи таких визначних науковців, як 

І. Мазурок, П.Р. Магочі, Й. Кобаль, ряд 

публікацій в Інтернеті, О. Філіппов та інші. Ми 
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повністю поділяємо їх думку, що справжня, без 

фальсифікацій, міфів, стереотипів історія 

Закарпаття, а відповідно і його туристичних 

атракцій, зокрема Верхнього Потисся – ще не 

написана і чекає на своїх дослідників. Про 

актуальність цих висловлювань свідчить хоча б 

факт виходу у 2017 р. з друку «Навчального по-

сібника для студентів вузу», М.Й. Рутинського 

«Замковий туризм в Україні», який містить, 

принаймні у розділі «Замки Закарпаття» низку  

неточностей, а то й неперевірених фактів. 

Формулювання цілей статті. Автори статті 

на основі деяких туристичних атракцій Верхньо-

го Потисся, зокрема замку Нялаб, намагалися 

показати міфологізацію його історії, підкресли-

ти, що замок не був лише «локальним гніздом» 

угорського феодала, але і частиною, причому 

досить помітною, історії Європи доби пізнього 

Середньовіччя і заслуговує на входження до 

числа найбільших туристичних атракцій регіону. 

Опис основного матеріалу дослідження. За-

карпаття – край оздоровлення, рекреації та тури-

зму, зважаючи на його зручне географічне роз-

ташування та значний туристично-рекреаційний 

потенціал [1,4,5,17,19]. 

Побудовані стихійно на базі мінеральних вод 

лікувальні заклади в оновленому вигляді функ-

ціонують і до нашого часу. 

Цілеспрямовано будівництво туристських 

комплексів, будинків відпочинку, санаторіїв 

розпочалося після 1945 року на базі понад 800 

проявів мінеральних вод у Карпатському регіоні, 

з яких 51% припадає на нашу область [2]. 

Про паростки проявів туристичної діяльності, 

перші екологічні маршрути читаємо у повідом-

леннях преси ХІХ початку ХХ століття. Так, 

читаємо про маршрут, проложений до місця па-

діння у 1866 році метеориту біля с. Княгиня те-

перішнього Великоберезнянського району. Міс-

це падіння відвідав знаменитий письменник-

фантаст Жюль Верн. Величезний уламок цього 

метеориту (вага 280 кг)зберігається у Віденсь-

кому музеї природи та історії. Ще 115 фраментів 

цього метеориту зберігається в музеях різних 

міст світу. Навіть знаменитий Ч. Дарвін вивчав 

уламки метеориту із Княгині, про що повідомляв 

відомий усьому світі англійський журнал 

«Sciens» за 1881 рік. З преси дізнаємося про ту-

ристичний маршрут до природнього феномену 

Карпат – 60-ти метрової смереки в урочищі Збун 

біля Жденіїва на Іршавщині, або про полювання 

молодого цісаря Австрійської імперії Франца-

Йосипа 17-18 серпня 1852 року у лісах Воловеч-

чини з описом добутих ним трофеїв. Багато ту-

ристів відвідували відлиту з металу табличку з 

написом: «Його високість граф Е. Шенборн Бух-

гейм 23 вересня 1902 р. на цьому місці вполював 

свого тисячного оленя – з десятьма відростками 

на рогах». На жаль, ні ця, ні інша плита – знак 

біля с. Нижня Візниця: «На цьому місці 20 лис-

топада 1879 р. його цісарська і королівська вели-

чність престолонаслідник Рудольф застрелив 

двох ведмедів» не збереглися до нашого часу, 

але це вказує, який величезний мисливський 

туризм втратила наша область і який, за необ-

хідністю, нам необхідно відродити [21]. 

Останнім часом туристична галузь зазнала 

позитивних змін як у своїй структурі, так і фо-

рмах прояву. З’явився еко-етно-гастрономічний 

туризм, пробиваються паростки сільського ту-

ризму, розбудовуються нові гірськолижні цент-

ри, освоюються  багатющі родовища термальних 

вод у Берегові, Косині, Хустському, 

Ужгородському районах. Фахівці вважають, 

що подальша роз-будова туристично-

рекреаційної галузі повинна проходити у 

вигляді кластеру на наукових засадах із 

залученням іноземних інвестицій [16]. 

Основою може служити концепція 

збереження і використання історичних замків і 

замкових комплексів Закарпаття як складова 

частина проекту «Створення передумов для 

розвитку туристичної інфраструктури 

прикордонних територій на базі замкових 

комплексів», який розроблений авторським 

колективом, упорядником якого є О.В. Лукша 

[23]. Позитивний досвід на Закарпатті у цьому 

напрямі уже є. Завершений проект 

«Середньовічні церкви від Тиси до Карпат» 

[4]. Розроблений туристичний маршрут, який 

охоплює відреставровані, досліджені на 

високому науковому рівні 33 культові споруди 

– 20 угорських та 13 румунських храмів. 

(подробиці на сайті: www.temple-tour.eu.) 

Продовження роботи у рамках подібного 

проекту над замками Верхнього Потисся приве-

рне увагу численних зарубіжних туристів до ще 

маловідомих широкому загалу цих історично 

значимих туристичних атракцій європейсь-

кого масштабу [6,9,10]. 

Уже проводяться археологічні дослідження 

замків та укріплень у Королеві, Виноградові, 

Хусті (к.і.н., доц. І.А. Прохненко), розкопані 

фракійські і дакійські городища Верхнього По-

тисся, які знаходяться у контактній зоні історич-

ного Закарпаття з Римською імперією І-ІІ ст. н.е. 

(д.і.н., проф. В. Котигорошко, д.і.н., проф. 

Е.А.Балагурі, к.і.н., доц. С.І Пеняк), досліджу-

ється і описаний унікальний Невицький замок 

(О. Дзембас) [11,12,13,19,20]. 
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Разом з фундаментальними дослідженнями 

найдавнішої в Центральній Європі (понад 1 млн. 

років) стоянки первісної людини, єдиним на 

Україні реабілітаційним центром бурих ведмедів 

з локалізацією біля Синевирського озера, яке 

віднесене до 7 природніх чудес України, музеєм 

лісу і сплаву, ландшафтними (Чорна гора, Поле 

нарцисів, 600-літньою плантацією кизилу, плоди 

якого використовували в Середньовіччі в боро-

тьбі проти чуми), район Верхнє Потисся повинен 

розвиватися як новий у Європі туристський регі-

он. До нього відносяться унікальні пам’ятки 

сакральної дерев’яної архітектури різних стилів, 

деякі з них мають понад 500-річну історію і не 

мають рівних собі в Європі. Не дивно, що два 

дерев'яних храми (Ясіня, Ужок) уже офіційно 

внесені до пам'яток світової культурної спадщи-

ни ЮНЕСКО [11]. 

Для правильного розуміння туристичних па-

м'яток В. Потисся стала очевидним необхідність 

об’єктивного вивчення їх історії, без внесення тих 

чи інших ідеологічних нашарувань, дослідити їх 

час виникнення, функціювання та значення в 

житті тогочасного суспільства. Повністю підт-

римуємо в цьому плані проф., д. і. н. О Мазурка, 

який закликає підходити до написання наукової 

історії Закарпаття без фальсифікацій [10]. Згідні 

ми з твердженням проф. П.Р. Магочі, який вказує 

на неприпустимість міфів та стереотипів, що 

супроводжують історію Карпатської Русі впро-

довж її існування. Як приклад, наводиться міф 

про «існування напівлегендарного князя Лаборця 

[11], міграцію разом з подільським князем 

Ф. Корятовичем 40000 осіб на Закарпаття». Він 

згадує такий факт, що «закарпатський дослідник 

О.Філіппов склав список 40 міфів та історичних 

невідповідностей про єдине місто над Латори-

цею» [15]. 

Не обійшов своєю увагою проблему фальси-

фікації історії Закарпаття к. і. н. Й Кобаль, який є 

одним із небагатьох дослідників Закарпаття, 

який вивчає її історію крізь призму дослідження 

архівних джерел [14,15,23,24]. 

Ми свідомі того, що легенди та міфи є не-

від’ємною частиною ведення туристичних екс-

курсій, як то географічний – про Центр Європи 

на Закарпатті біля с. Ділове Рахівського району, 

історичний – відвідини російським царем Пет-

ром І винних підвалів с. Середнього, будівницт-

во Середнянського замку орденом тамплієрів, 

хоча, наприклад, винні підвали с. Середнього 

мають свою, документально підтверджену істо-

рію і включені до списку світової культурної 

спадщини ЮНЕСКО. Але міфи, легенди повинні 

бути чітко відокремлені від історичної правди і 

не подаватися як доконаний історичний  

факт. 

Фальсифікація, свідома чи несвідома, 

особливо недоречна при освоєнні нових 

туристичних об’єктів Верхнього Потисся з його 

конгломератом народів – русини, волохи, угорці, 

румуни, євреї, росіяни та ін., що творили історію 

регіону, будували замки, сакральні пам’ятки 

архітектури, освоювали його природні ресурси. 

Професійність, висока освіченість необхідні при 

вивченні та відтворенні багатого фольклору 

національностей, які населяли чи населяють 

регіон. У туристичному плані майже 

нереалізованим є музичний потенціал регіону. 

Маємо на увазі можливу організацію 

міжнародного фестивалю, присвяченого ви-

значному музиканту і композитору світового 

формату Бейлі Бартоку. І якщо про творчість і 

композиторську діяльність Зальцбурзького генія 

говорять усі, то про початок концертної діяльно-

сті у дитячому віці Б. Бартока знають одиниці. А 

розпочав він її у м. Виноградові у віці 8 років. 

Музичний фестиваль його імені у місті міг би 

стати культурно-туристичною принадою ре-

гіону рівня Зальцбурга. 
Серед туристичних принад Верхнього Поти-

сся привертають до себе увагу руїни замку Ня-

лаб. Вони згадуються у всіх путівниках по обла-

сті, але практично не використовуються у роботі 

з туристами. Це зв’язано, на нашу думку, з двома 

обставинами: 

– інфраструктура навколо замка знаходиться 

у занедбаному стані; 

– недостатні знання про справжню історію 

замка, а звідси неповне тлумачення його значен-

ня не лише на регіональному рівні, але і в історії 

Європи [12,22]. Це надзвичайно прикро. 

Достеменно відомо, що околиці Королева бу-

ли улюбленим місцем полювання угорського 

короля Іштвана V, який у 1262 році наказав збу-

дувати мисливський будинок на одинокому па-

горбі – domus regalis – біля тодішнього села 

Фелсас – сьогоднішнє Королево. 

Укріплення стає кам’яним замком на важли-

вому «соляному шляху» і протягом двох століть 

переходить із рук в руки магнатів різних родів, 

поки в 1405 році не потрапляє у володіння 

П.Перені аж до фізичного руйнування замка у 

1672 році австрійськими військами за наказом 

імператора Леопольда І [6,12,18]. 

Необхідно спростити кілька, на наш погляд, 

хибних думок, які супроводжують історію замка. 

В першу чергу – це помилкове твердження Дм. 

та Ів. Попів [6, ст. 94] про участь відомого 

італійського архітектора А.Фіоравенті у 
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відбудові та укріпленні замку Нялаб килевидною 

баштою після 1312 року – року протистояння 

угорської знаті новому угорському королю 

Карлу Роберту з італо-французького (про-

вансальського) роду Анжу. Ця участь А. Фіо-

равенті тоді була просто неможливою фізично, 

бо він народився у 1415 році. 

На цю невідповідність вказують і автори [21] 

публікації «Королевский замок Нялаб. Хоча бра-

ти участь у перебудові замку Нялаб 

А.Фіоравенті міг після запрошення його у 1467 

році для укріплення замків на Дунаї від турець-

кої експансії. Займався він і укріпленням замку 

Буда. Тоді ж і міг знаменитий архітектор взяти 

участь у побудові килевидної башти у замку 

Нялаб. Вимальовується гарна історична перспе-

ктива – А. Фіоравенті плідно працює в ряді міст 

Італії – укріплює замки в Угорщині в т.ч. замок 

Нялаб – будує Успенський собор у Москві, мож-

ливо, бере участь у перебудові Московського 

Кремля з облицюванням стін Кремля червоною 

цеглою, що мало місце, за архівними джерелами, 

і при перебудові замку Нялаб. Не кожний замок 

може бути гордим з того, що до його перебудо-

ви, можливо, приклав руки один із кращих архі-

текторів середньовіччя. 

Взагалі треба підкреслити, що у побудові бі-

льшості замків Закарпаття брали участь іноземні 

будівничі – переважно вихідці з Франції та Іта-

лії. Напевно  тому, що правляча верхівка того 

часу на Закарпатті була походженням саме з 

Італії та Франції [11,18]. 

Але чи не найбільшої слави зазнав замок Ня-

лаб як культурний, ідеологічний центр Верхньо-

го Потисся, а в деяких випадках і Європи. Так, у 

1401 році, за часів волоських правителів Драга, у 

Королеві переписується Станіславом Грамати-

ком тетраєвангеліє. Причому переписується на 

папері, а не на пергаменті. Воно є одним з най-

старіших Євангелій, написаних на Україні. Зна-

мените Пересопницьке Євангеліє, на якому при-

сягають українські Президенти, на 160 років 

молодше за нього. 

До цього часу, з дня віднаходження Євангелія 

архімандритом В. Проніним у 1951 році у біблі-

отеці Мукачівського монастиря, ми мало обізна-

ні з особою Станіслава Граматика і з тим, де 

зберігалося Євангеліє. В останній час Євангеліє 

відреставроване, перевидане і буде змога більш 

предметно дослідити його. Найкраще місце для 

цього могло б бути в рамках «Королівських 

читань» в самому Королеві. 
Барони Перені турбувались не лише про 

укріплення твердині Нялаб, але і про його внут-

рішній естетичний вигляд. Археологічні розкоп-

ки під керівництвом І. Прохненка яскраво де-

монструють багатство кахлю в замку, в т.ч. ім-

портованого, імпортований посуд тощо [12]. 

Те, що гостями замку були відомий угорський 

поет XVI ст. Петер Ілошваі Шеймеш, Балінт 

Балашші – представник угорської лірики, на-

штовхує на думку про жваве мистецьке життя в 

замку і глибші дослідження першоджерел мають 

його конкретизувати. 

Опосередковано можна судити,  що життя во-

лодарів замку знаходилося в зоні уваги громад-

ськості хоча б з картин Мігеля Ковача «Пані 

Перені хоронить загиблих після битви під Мога-

чем» чи Соми Орлая Петріча «Пані Перені ховає 

мертвих під Могачем», які виставлені в Угорсь-

кій національній галереї [25]. Поразка у визво-

льній війні 1848 – 1849 років викликає ремініс-

ценцію про не менш важливу подію у житті уго-

рського народу – поразку від турків під Могачем 

у 1526 році, де серед 20000 загиблих був і воло-

дар замку Нялаб барон Габор Перені. 

Про провідну роль замку у підготовці і здійс-

ненні перших кроків Реформації говориться не-

достатньо. Замок відвідували за запрошенням 

господарів професори Віденського, Краківсько-

го, Празького університетів, один з яких Паулус 

Рутенус (справжнє прізвище Павло Русин з Кро-

сно) видав твори Яна Панноніуса у 1512 році за 

меценатської підтримки барона Перені у Кракові 

у друкарні Ієроніма Вієтора [6,29]. 

Ми лише можемо здогадуватися, про що 

йшли розмови володарів замку з поважними 

професорами європейських університетів, з яки-

ми проходили гарячі теологічні диспути про 

подальші шляхи християнства і християнської 

релігії. Події в замку Нялаб відбуваються повні-

стю в руслі тогочасної прогресивної ідеології в 

боротьбі проти обскурантизму, католицької цер-

кви і папства. 

Це яскраво підтверджують події після 1526 

року. Вдова загиблого під Могачем Г. Перені 

Кателіна Франгипан запрошує в якості вчителя 

свого сина Яноша Перені Бенедикта Комяті. 

Навколо цієї фігури існує багато міфів і стерео-

типів, нібито він народився у с. Великі Комяти, 

неподалік від замка Нялаб, жив у замку багато 

років тощо. 

Насправді, як він сам коментує у передмові до 

свого перекладу «Послань св. Павла угорською 

мовою», він чужий в Угочі (найбільш ймовірно 

походить з району м. Нітра, тепер Словаччина), 

перебував в 1530 році у замку Хуст, звідки 

переїхав у замок Нялаб, що знаходиться не-

подалік. Угорські дослідники стверджують, що Б. 

Комяті вчився у 1527 – 1529 роках у Віденському 
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університеті [29]. Гадаємо, що там він 

познайомився з ідеями Джона Колета, англій-

ського гуманіста, який читав лекції у 1497році, 

присвячені посланням святого Павла. 

Бенедикт Комяті був знайомий з вченням Е. 

Ротердамського, знав про діяльність Дж. Вік-

ліфа, Я. Гуса, М. Лютера та ін. 

Тому стає зрозуміло, чому він наважився пе-

рекладати «Посилання Павла» після неодноразо-

вих нагадувань Кателіни Франгепан. Переклад 

він закінчив 11 березня1532 року, 8 вересня 1532 

року пише видавцю Вієтору прохання про дру-

кування книги. Присвяту угорському читачу він 

пише на початку 1533 року. 

«Послання св. Павла» – перша книга, видру-

кувана угорською мовою коштом сімʼї барона 

Г.Перені, знайшла схвальний відгук та підтримку 

широких мас населення. Це видно хоча б з факту, 

що в Угорщині того часу більшість населення 

покидало католицьку релігію і переходило в 

протестантизм. Не забудемо, що 70% населення 

Трансільванії того часу були також протестантами. 

Видрукування Б. Комяті перекладу «Послань 

Павла» у м. Кракові перегукується з такою ж 

історичною подією, як переклад Нового Завіту  

М. Лютером у замку Вартбургу в 1522 році, 

що проходить повністю в руслі тогочасної євро-

пейської історії, яке сприяло поширенню рефор-

маційного руху як в Угорщині, так і в Європі. 

Спираючись на неупереджені дані про події в 

замку Нялаб в пізньому Середньовіччі, можливо 

спробувати організувати відповідний туристич-

ний тур у Королево, до однієї з туристичних 

атракцій регіону Верхнього Потисся. 

Висновки і перспективи подальших дос- 

ліджень. Як можна резюмувати, виходячи з 

наведеного у статті матеріалу, історія Закарпаття 

тісно переплітається не тільки з історією Угор-

щини, скільки з загальноєвропейською та навіть 

скоріше західноєвропейською, романо-гер-

манською історією, аніж з суто угорською, як це 

можна подумати, опираючись на розхожі та 

загальноприйняті постулати, які побутують не 

тільки серед пересічних громадян краю, а й в 

певних колах наукового середовища. 

Головний внесок у розбудову замків на тери-

торії краю, а також реальний імпульс економіч-

ному розвитку області надали представники ди-

настії Анжу та італійсько-провансальський рід 

Другетів у період їхнього правління на території 

області. Всі головні замки області та оборонні 

споруди, дороги і мости в період 14-го – 16-го  

століть, коли здійснювалася перша суттєва роз-

будова і зафіксовано початок відчутного еконо-

мічного розвитку регіону, зводили французькі та 

італійські інженери і митці, котрих залучали 

саме правителі анжуйської та франко-

провансальської династій. До того часу ніяких 

визначних монументальних слідів від угорських 

королів династії Арпадовичів, на жаль, не 

залишилося. 

Це стосується не тільки замку Нялаб, який 

відбудовував у тому вигляді, в якому ми його 

знаємо, Арістотель Фьоровенті, але й Мукачів-

ського замку, котрий зводили французькі інже-

нери. Ужгородський замок у сучасному 

вигляді – також заслуга анжуйських королів, 

саме при їх правлінні він розширений, 

відбудований з каменю та набув вигляду 

зменшеної копії західноєвропейських замків. 

Взагалі показово й беззаперечно, з точки зору 

архівних документів, що не тільки Виноградів-

щина, але й усе Закарпаття розбудовувалося 

західно- європейськими династіями, французами 

Анжу та італійцями Другетами. 

Для прикладу, багато фресок в храмах облас-

ті, у т. ч. у знаменитій Горянській Ротонді, виго-

товлено в італійському стилі Proto Joto, характе-

рному для Західної Європи саме у період 14-го – 

15-го століть. 

Таким чином, історія Закарпаття не 

замикається виключно на Угорщині і значно 

тісніше переплітається із загальноєвропейською, 

і навіть переважно західноєвропейською 

історією. 

Загалом тема історичних об’єктів Закарпаття 

слабо вивчена і  містить у собі багато міфів, не-

підтверджених догматів та домислів. Для проя-

снення даного важливого періоду в історії 

нашого краю вбачається за доцільне створити 

незалежну комісію з вчених-істориків та ар-

хеологів. 

Результат роботи цієї групи пропонується 

видати, зокрема, у енциклопедичному 

збірнику «Замки Закарпаття». 

Для повноцінної туристичної діяльності у 

новому туристичному регіоні Закарпаття – 

Верхньому Потиссі потрібно, на нашу думку: 

1. Створити ініціативну групу з представників 

державних та громадських організацій, що ма-

ють відношення до туризму в області, вчених 

вузів з метою налагодження та координації ту-

ристичної діяльності в регіоні. 

2. Організувати за європейським зразком 

видання туристично-рекреаційної літератури 

для інформування громадськості з туристично-

рекреаційними атракціями регіону, залучити 

Інтернет - ресурс. 

3. Звернутися до керівництва облради з 

проханням про продовження роботи по 
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«Програмі прикордонного співробітництва 

ЄСТІ» з метою наукового вивчення, 

реставрації туристичних атракцій регіону 

Верхнього Потисся, які є спільною 

спадщиною народів, що населяють Карпат-

ський регіон. 
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