
Карпатська Україна – героїчна сторінка 

історії нашої держави 

 

“І все ж перед Богом схиляю я коліна 

за те, що Вкраїна Карпатська була, 

що є на планеті Карпатська Вкраїна, 

- 

любім її, браття, вона ще мала. 

 Любім не за гроші й за сині волошки, 

А просто за те, що вона у нас є… 

Стоїть наодинці із Богом Волошин, 

І Бог до Вкраїни обличчям стає”… 

 
     Петро Скунць  “Карпатська Вкраїна” 

 

 

15 березня 2021 року виповниться 82 роки від дня проголошення 

Карпатської України. Це доленосна подія в житті українського народу, коли саме 

нашому славному Закарпатському краю судилося відіграти вагому роль в історії 

українського державотворення.  

 

Карпатська Україна – незалежна держава на території Закарпаття, 

проголошена всенародно обраним Соймом (парламентом) у Хусті 15 березня 

1939 року. Вона продемонструвала світові незнищенне прагнення українського 

народу до самостійного державного життя, що Закарпаття є українською землею, 

а закарпатці – невід’ємною частиною української нації. 

 

Після розпаду Австро-Угорської імперії закарпатські українці активно 

виступали за надання Карпатській Україні  автономії, створення Української 

національної держави і возз’єднання усіх українських земель у Соборній 

незалежній українській державі. Після Мюнхенського договору чотирьох держав 

(25 травня 1938) складне міжнародне становище Чехословаччини і всезростаюча 

боротьба українського населення за політичні права примусили чехословацький 

уряд погодитися надати Карпатській Україні статус автономної республіки. 11 

жовтня 1938 року в Ужгороді постав перший автономний уряд Підкарпатської 

Русі, який невдовзі очолив Августин Волошин – греко-католицький священик і 

директор учительської семінарії. 

9 листопада 1938 р. в Хусті була створена Організація народної оборони 

«Карпатська січ», що нараховувала 10-15 тис. членів, з яких військовий вишкіл 

пройшли 2 тис. осіб. В рамках Карпатської січі функціонували жіночі відділи. 

    

 



Рішенням Віденського арбітражу 1938 року значна частина Карпатської 

України (Угорський, Іршавський, Мукачівський і Севлюшський повіти) з 

містами Ужгород, Мукачево і Берегово були приєднані до Угорщини. За цих 

умов столицю Карпатської України було перенесено до Хуста. 

У ніч на 14 березня 1939 р. перші угорські підрозділи вступили на 

територію  Карпатської  України. Будапешт запропонував Хусту включити 

територію Карпатської України до складу Угорщини. А. Волошин відмовився, 

тож угорці вирішили атакувати.  

 

15 березня 1939-го вночі у місті Хуст 

розпочалося перше засідання Сойму Карпатської 

України, на якому проголошено незалежність та 

прийнято Конституцію. Таємним голосуванням Сойм 

обрав першим президентом держави Августина 

Волошина, а прем’єр-міністром Юліана Ревая. 

Державна мова -  українська. Було затверджено 

державний герб-тризуб Володимира Великого у 

сполученні з гербом Закарпаття (ведмідь на лівому 

червоному півполі й чотири сині та три жовті смуги у 

правому півполі й тризуб із хрестом), синьо-жовтий 

прапор, гімн «Ще не вмерла Україна». 

 

Тієї ж доби союзниця гітлерівської Німеччини Угорщина розпочала 

загальний наступ. З перших же годин угорського вторгнення частини 

Карпатської Січі вели кровопролитні бої з переважаючими силами противника 

по лінії Ужгород-Мукачево-Берегово-Севлюш (Виноградово). 

16 березня 1939 зазнавши значних втрат, ворог зумів захопити Хуст. Це 

були найбільш кровопролитні зіткнення, які відбулися на Хустському відтинку 

фронту. Кульмінацією став бій на Красному полі, а вже  18 березня був взятий 

останній пункт оборони січовиків – Воловець, більша частина території 

Карпатської України була окупована угорськими військами. Проте із повною 

окупацією боротьба не завершилася: потужний партизанській рух діяв до кінця 

травня 1939 р., а поодинокі підпільники – до січня 1940 р. 

 

Загалом під час окупації території Закарпаття угорськими військами 

збройні сили Карпатської України провели близько 22 великих і малих боїв. 

Утрати січовиків у них становили до 1,5 тис. осіб убитими, пораненими та 

полоненими. Втрати противника склали від 100 до 200 убитими та до 500 

пораненими. Після поразки Карпатської України ще 4,5 тис. патріотів стали 

жертвами угорського терору. 

 

 

 

 

 



 Карпатська Україна як держава 

проіснувала недовго, проте заявила 

світові про волелюбність українського 

народу та залишила свій слід в 

українській історії. Підтвердила, що 

Закарпаття є українською землею, а 

українці цього краю – невід’ємною 

частиною великої української нації.  

 

 

 

Сьогодні  ми, українці, із гідністю і 

повагою вшановуємо провідників Карпатської 

України. В Ужгороді у 2004 році, на 

набережній річки Уж, встановлено пам’ятник 

президентові Карпатської України 

А.Волошину (скульптор Михайло Михайлюк, 

архітектор Петро Гайович), пам’ятний знак на 

Красному Полі, біля міста Хуст, де відбувся 

бій січовиків з угорськими військами.  

 

Іменами діячів Карпатської України названо вулиці і площі, школи й 

інститути.  

 Указом Президента України № 257/2002 від 15 

березня 2002 року за визначну особисту роль у 

боротьбі за утвердження української державності 

президенту Карпатської України у 1939 році 

Августину Івановичу Волошину посмертно 

присвоєно звання Герой України з удостоєнням 

ордена Держави. 

Цим же Указом орден Держави і документи про 

присвоєння А.І. Волошину звання Герой України 

передано на довічне зберігання Закарпатському 

обласному краєзнавчому музею.   


