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КАРПАТСЬКА УКРАЇНА 

 
Якщо йдеться про початок Другої світової війни, то для українського 

народу розпочалася вона 14 березня 1939 року агресією Німеччини, 
Мадярщини, Польщі й Італії на існуючу в той час державу українського 
народу –  Карпатську Україну [5]. 

Як відомо, прадавня частина України –  Закарпаття –  після Першої 
світової війни за Сен-Жерменською мирною угодою (1919 р.) була 
включена до складу Чехословацької Республіки (ЧСР) під назвою 
«Підкарпатська Русь», причому передбачався її автономний статус [6]. У 
ст. 11 Сен-Жерменського мирного договору від 10 вересня 1919 р. 
вказувалося: «…територія південно-карпатських русинів буде мати сейм 
самоуправління. Цей сейм матиме законодавчу владу у справах мовних, 
шкільних та релігійних, а також в питаннях місцевого самоуправління та у 
всіх інших питаннях, якими буде наділений законами чехословацької 
держави» [4, c. 313 ]. 

На жаль, празький уряд постійно зволікав із виконанням цього 
припису, посилаючись на незгоди серед політичних сил краю [6]. 

Політичне життя на Закарпатті, попри економічну й культурну 
відсталість, було активним. На виборах, що відбувалися регулярно, місця в 
чехословацький  парламент виборювало до 30 партій. Впливовою в краї 
політичною силою були українофіли, які гуртувалися в Українському 
національному об’єднанні. 

Українофіли боролися за пробудження національної самосвідомості 
русинів. Авторитетним лідером українофілів був доктор теології й педагог 
отець Августин Волошин. 

Конкурували з українофілами русофіли, які були спадкоємцями 
москофілів ХІХ  ст. Після революції в Росії вони стали орієнтуватися на 
Прагу. Губернатор Підкарпатської Русі в 1923-1933 рр. Антон Бескид 
провадив русофільську політику, а сама партія користувалася підтримкою 
державної адміністрації. Це дало їй можливість ні в чому не поступатися 
українофілам.  

Третьою впливовою політичною силою на Закарпатті були 
комуністи [4, c. 313-314]. 

Завжди напружене політичне життя краю ще більше завирувало під 
час Мюнхенської конференції. Вона відбулася наприкінці вересня 1938 р. 
за участю Німеччини, Італії, Великої Британії і Франції. Дві останні країни 
мали зобов’язання перед Чехословаччиною надавати їй військову 
допомогу на випадок агресії. Однак вони не бажали втягуватися у війну з 
Німеччиною, до якої не встигли підготуватися. Тому на конференції в 
Мюнхені глави урядів Великої Британії і Франції підтримали претензії 
Німеччини на Судетську область Чехословаччини. Чехословаччина, яку в 
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Мюнхен навіть не запросили, змушена була скоритися волі великих 
держав. Прага тепер знаходилася лише в 40 км. від нового німецького 
кордону [1, c. 456-457]. 

Після задоволення німецьких претензій, Польща й Угорщина також 
висунули свої  вимоги про приєднання чехословацьких територій, 
компактно населених відповідно поляками й угорцями. На початку жовтня 
Польща одержала територію в 1 тис. кв. км. із 230 тис. жителів –  
Цешинську область. Польський уряд спробував анексувати й Закарпатську 
Україну, однак на перешкоді цьому став А. Гітлер. 

7 жовтня, коли за умовами Мюнхенської угоди почалася 
демобілізація чехословацької армії, Словаччина сформувала власний уряд, 
на чолі якого став магістр Й. Тісо. Скориставшись цим, лідери 
українофілів, русофілів і локалістів домовилися між собою й звернулися до 
Праги. Вони вимагали надати автономію Підкарпатському краю, як це 
було передбачено Сен-Жерменським мирним договором і конституцією 
держави. 11 жовтня празький уряд затвердив першу автономну 
адміністрацію на чолі з русофілом А. Бродієм.  

Через два тижні чехословацька контррозвідка здобула незаперечні 
докази того, що партія А. Бродія давно фінансується Угорщиною, а сам він 
працює на угорські спецслужби. Після його арешту празький уряд 28 
жовтня призначив прем’єр-міністром А. Волошина [4, c. 314-315]. 
Августин Волошин точно о 16 годині 40 хвилині прочитав по телефону 
формулу присяги: «Присягаю на свою честь и свідомість, що буду совісно і 
всесторонньо зповняти свої обов’язки і буду дбати про точне виконання 
конституційних та інших законів» [3, c.44-45]. 

20 січня 1939 р. уряд Карпатської України розпустив усі політичні 
партії. Обґрунтовуючи цей антидемократичний крок, підконтрольна А. 
Волошину преса заявляла: «Політичне керівництво й провід Карпатської 
України належать Українській Народній Раді. В цім органі не панує жодна 
доктрина, тут панує лише українська державотворча ідея». Визначаючи за 
власними уподобаннями склад Української Народної Ради, А. Волошин 
заклав під неї масову організацію під назвою Українське національне 
об’єднання (УНО). Кадри для УНО рекрутувалися із членів партій 
українського спрямування. По суті, УНО ставала державною партією, а 
Українська Народна Рада – органом вищої влади. Отже, незважаючи на 
формально автономний статус Карпатської України у складі 
Чехословацької федерації, вона фактично функціонувала як незалежна 
держава. Незалежність її зумовлювалася безсиллям чеського уряду. 

Рішення про розпуск політичних партій було скасоване урядом уже 
через два тижні, але не повністю: свою діяльність могли відновити 
аграрна, соціал-демократична, народно-соціалістична і християнсько-
народна партії, які увійшли в Українську Народну Раду і УНО. 
Відновлення діяльності залишилося на папері, оскільки це було прийнято 
тільки для того, щоб не втратити місць у парламенті Чехословаччини, а з 
ними – засобів впливу на центральний уряд. Практично ж керівники всіх 
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партій були задоволені своїми посадами в центральному проводі УНО і 
згуртувалися навколо А. Волошина, який здійснював активну 
державотворчу діяльність [1, c. 459-460]. 

Тим часом Угорщина наполегливо домагалася від А. Гітлера санкції 
на захоплення Закарпаття. Гітлер порадив їй порозумітися безпосередньо з 
празьким урядом. Однак переговори в м. Комарно, які відбулися 9-13 
жовтня 1938 р. виявилися безрезультатними. Тоді Угорщина звернулась до 
чотирьох держав, які уклали Мюнхенську угоду, з проханням про 
арбітраж. Арбітрами виступили Німеччина та Італія. 

2 листопада 1938 р. відбувся Віденський арбітраж. Чехословацька 
Республіка змушена була віддати Угорщині південні райони Словаччини  
й Підкарпатської Русі з населенням 1 млн. 100 тис. чол., переважно 
угорським. Від Підкарпатської Русі відходило 12 тис. кв. км. із населенням 
172 тис. чол., з яких 33 тис. українців.  

Не втрачаючи часу, українофіли заходилися будувати державність на 
урізаній території автономного краю, який тепер став називатися 
Карпатською Україною. Столицею будованої держави А. Волошин зробив 
Хуст. Адміністративні органи, система освіти й видавнича справа 
переводилися на українську мову.  

Курс А. Волошина на утвердження національно державності дістав 
схвалення основної частини населення. 12 лютого 1939 р. відбулися 
вибори до сейму. Українське національне об’єднання здобуло 92% голосів.  

У листопаді 1938 р. була утворена організація народної оборони – 
Карпатська Січ. Перші січові загони став формувати на початку 30-х рр. 
Д. Климуш із Ясіня. Команди Карпатської Січі виникли в кожному 
великому населеному пункті. Однак кількість вишколених січовиків не 
перевищувала 2 тис. Побоюючись ускладнень із празьким урядом, А. 
Волошин не наважувався їх озброювати. 

На початку березня 1939 р. А. Гітлер вирішив остаточно ліквідувати 
Чехословаччину. Чехія приєднувалася до рейху, а Словаччина одержувала 
примарну незалежність. Аналізуючи наступні події, можна дійти висновку, 
що Німеччина вирішила віддати Карпатську Україну Угорщині. 

12 березня правитель Угорщини М. Горті дістав згоду Берліна на 
окупацію всієї території Закарпаття [4, c. 315-316]. 

Угорські війська ще 14 березня напали на територію Карпатської 
України. Відбулися запеклі бої навколо Мукачевого, біля сіл Дравці, 
Баранинці, Часлівці, Коритняни, Велика Добронь, Чомонин 
Ужгородського району.  

14 березня 1939 р. А. Волошин проголосив незалежність своєї 
держави [1, c. 460-461].  

Вранці 15 березня угорські фашисти розпочали загальний наступ у 
трьох напрямах – західному (Перечин – Великий Березний – Ужок), 
середньому (Свалява – Воловець), східному (Севлюш – Хуст – Солотвино 
– Ясіня). Опір нападникам чинили січові стрільці, а також частини чеської 
армії, що намагались прорватися до Словаччини. Всю організацію оборони 
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краю взяв на себе створений наказом військового міністра С. Клочурака 
штаб, до якого увійшли: полковник С. Єфремов (начальник), полковники 
Гузар (М. Колодзінський), Філонович, надпоручики Парчаній, Гулянич, 
поручики Бабіля, Чорний, підпоручики Вайда, Щука, Роман [6].  

У той час як проходили кровопролитні бої на Севлюшсько-
Хустському напряму, о 15:20, 15 березня 1939 р. у Хусті в приміщенні 
державної гімназії розпочав свою роботу законодавчий орган – Сейм 
Карпатської України за участю 22 депутатів (із 32 обраних) [2]. 

Сейм затвердив українську мову як державну і прийняв постанови 
про державні прапор, герб і гімн. Державним прапором затверджувався 
національний синьо-жовтий прапор, державним гербом – краєвий герб 
Закарпаття (ведмідь на червоному полі) у поєднанні з тризубом 
Володимира Великого. Державним гімном Карпатської України ставав 
національний гімн «Ще не вмерла Україна». Після прийняття цих постанов 
сейм одностайно обрав А. Волошина президентом Карпатської України [1, 
c. 461]. 

Однак молода українська держава змогла протрималась зовсім 
недовго. Жодна з країн світу не визнала Карпатської України [2]. 

В ніч на 15 березня 1939 р. німецькі війська вступили на територію 
Чехії і Моравії. Одночасно 40-тисячна угорська армія почала просуватися 
на територію Карпатської України. Захисники її чинили відчайдушний 
опір, але сили були нерівні. 16 березня угорці увійшли в Хуст. У боях 
полягло близько 5 тис. закарпатців і декілька сотень галичан, які прийшли 
їм на допомогу. Утворені за допомогою ОУН воєнізовані загони 
Карпатської Січі перейшли до партизанської боротьби, а потім залишили 
територію Закарпаття. Командири Карпатської Січі М. Колодзінський і З. 
Коссак загинули. Двобій закарпатських українців і угорців був своєрідним 
прологом Другої світової війни, яка лише через півроку почалася на 
європейському континенті. Коротке життя Карпатської України та її 
героїчна оборона допомогли відірваним від основного масиву українських 
земель закарпатським українцям остаточно усвідомити свою 
приналежність до українського народу [1, c. 461]. 

Бої на Закарпатті розгорталися за півроку до початку Другої світової 
війни. Так сталося, що країни-агресори на чолі з нацистською Німеччиною 
зустріли перший збройний опір саме в Україні. Цей опір чинила незалежна 
українська держава, яка народилася й загинула в один день [4, c.318]. 

Отже, Карпатська Україна як держава проіснувала недовго, проте 
заявила світові про волелюбність українського народу, залишила свій слід 
в українській історії. Підтвердила, що Закарпаття є українською землею, а 
українці цього краю – невід’ємною частиною великої української нації. 

Сьогодні незалежна Україна гідно вшановує провідників Карпатської 
України. Зокрема, в Ужгороді встановлено пам’ятник Президентові 
А. Волошину, пам’ятний знак на Красному Полі, де відбулась битва 
січовиків з угорськими гонведами, іменами діячів Карпатської України 
названо вулиці і площі, школи й вищі навчальні заклади. 
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УМАНЬ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
 

Друга світова війна – одна з найдраматичніших сторінок нашої 
історії. 

Випробування, які у 1941 році принесла війна, не оминули й наше 
місто. Умань була окупована з серпня 1941 року по березень 1944 року. 
Отож, у серпневі дні 1941 р. в Умань вступили нацистські загарбники і 943 
дні тримали його в неволі з загальновідомими наслідками : концтабір 
«Уманська яма», 25 тисяч розстріляних в Сухому яру і зруйноване місто [4, c. 17]. 

У 1941-му році, після зміни окупаційних режимів місцеве населення 
не втратило здатності відчувати проблиск надії на національне 
відродження. А це означало, що похідні групи Організації Українських 
Націоналістів, які прибули на Уманщину, знайшли сприятливе середовище 
для закорінення. Місцевим населенням  оунівці, що ставили собі за мету 
встановлення Української соборної самостійної держави, були сприйняті 
надзвичайно прихильно і з великим розумінням їхньої місії. 

Перше село, в яке прибули представники ОУН зветься Краснопілка 
(нині Христинівський район). Оунівці ініціювали «сходки» та вибори 
органів місцевого самоврядування. Порядок денний цих зібрань 
окреслювався такими пунктами: ситуація, яка склалась  в результаті 
початку війни  Німеччини з СРСР; як себе поводити в цій ситуації 
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