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М. М. Вегеш

ВIД  УЧИТЕЛЯ  ДО  ПРЕЗИДЕНТА  КАРПАТСЬКОЇ  УКРАЇНИ

В О Л О Ш И Н

А В Ґ У С Т И Н

I В А Н О В И Ч

Народився 18 березня 1874 року в с. Келечин Мiжгiрського

р-ну в родинi священика. Журналiст, громадсько-

полiтичний i культурний дiяч, прем’єр-мiнiстр i президент

Карпатської України у 1938—1939 рр. Iз травня до липня

1945 року перебував у Лефортовськiй i Бутирськiй

тюрмах м. Москви, де 19 липня 1945 року помер.

Реабiлiтований 12 вересня 1991 року.

Доля нашого видатного земляка Авґустина Волошина, який пройшов шлях вiд учителя
i науковця до президента Карпатської України, — драматична i повчальна, як i доля бага-
тьох представникiв української iнтелiгенцiї. Але вiн чесно нiс свiй важкий хрест, сумлiнно
виконував мiсiю перед рiдним народом до останнiх днiв свого життя, до останнього подиху
не на рiднiй землi, не в рiднiй хатi, а у мурах нестерпної московської в’язницi. Його життя
i дiяльнiсть викликали захоплення й повагу в одних, ворожiсть i зневагу в iнших. Однак час
— найкращий суддя...

18 березня 1874 року в подружжя Iвана i Емiлiї Волошинiв народився хлопчик, якому
щасливi батьки дали iм’я Авґустин. Його сестри Ольга, Олена, Елеонора називали брата
бiльш спрощено — Ґустi. Його дитячi роки пройшли у мальовничому гiрському селi Келе-
чин, якi пiзнiше вiн описав у невеличкiй замiтцi “Моя родина”.1 У цьому гiрському селi на
закарпатськiй Мiжгiрщинi батько Авґустина був священиком.

Сiм’я вiдiграла важливу роль у вихованнi Авґустина. Неабияке значення мало й те, що
його батько був високоiнтелiгентною людиною свого часу i в умовах iноземного панування
i мадяризацiї розмовляв з сином тiльки рiдною мовою. Можна погодитися з В. Ґренджою-
Донським у тому, що “це на молодого хлопця мало вплив”.2

З 1883 до 1892 року А. I. Волошин навчався в Ужгородськiй гiмназiї. Незважаючи на
посилену мадяризацiю, яка наприкiнцi ХIХ столiття полонила цей навчальний заклад, як i
все Закарпаття, молодий студент не вважав цi роки втраченими. Перш за все тому, що в
ньому викладали такi вiдомi в Закарпаттi вченi й педагоги, як Євмен Сабов, Iван Медвiдь,
Вiкентiй Займус.3 Пiд час навчання в гiмназiї талановитого юнака запримiтив єпископ Фiрцак
i запропонував йому продовжити навчання на теологiчному факультетi в Будапештi, на що
той дав згоду.

Цей престижний навчальний заклад Угорщини був укомплектований на досить високо-
му рiвнi i, незважаючи на те, провчився в ньому тiльки рiк (завадила хвороба), Волошин
почерпнув багато цiкавого i корисного для себе. У 1893 роцi вiн переїхав до Ужгорода i тут
закiнчив навчання в теологiчному лiцеї. Серед викладачiв видiлявся хорватський поет Спи-
ридон Петранович, який у своїх лекцiях закликав румунiв, хорватiв i русинiв до спiльних дiй
в боротьбi проти мадяризацiї, проти винищення слов’янських народiв.

Саме пiд впливом цих iдей Авґустин Волошин пiзнiше писав: “Познавати iсторiю народу
i людства так, аби в дiтях розвивалася любов народна i межинародна i аби... присвоїли собi
направду людськоє почуття (чувство) в напрямi тривалого полiпшення себе і людства”.4

Пiсля закiнчення теологiчного лiцею у 1896 роцi 24 листопада цього ж року А. I. Во-
лошин одружився на дочцi професора Ужгородської гiмназiї Iринi Петрик. Вона на все життя
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стала його надiйним помiчником. У 1933 роцi Iрина й Авґустин передали свiй власний
будинок на тодiшнiй вулицi Раковцi пiд сиротинець. Вартiсть його становила близько 300
тисяч чеських крон. Передчасна смерть Iрини 13 березня 1936 року вiд злоякiсної пухлини
вуха була великою трагедiєю для чоловiка.5

У березнi 1897 року вiн висвятився i працював капеланом Цегольнянської Преображенсь-
кої церкви в Ужгородi, у цьому ж роцi розпочалася його викладацька робота в Ужгородськiй
учительськiй семiнарiї.

Пiсля успiшного закiнчення Вищої педагогiчної школи в Будапештi (1889—1900), де
приватно склав додатковi iспити й отримав диплом учителя фiзики та математики, викла-
дав цi предмети в Ужгородськiй учительськiй семiнарiї. Спочатку вiн продовжував працю-
вати викладачем, а з 1912 до 1938 року — директором цього престижного в Закарпаттi
навчального закладу.

На кiнець ХIХ ст. припадає вихiд у свiт двох книг А. I. Волошина — “Методичної
граматики” для народних шкiл, написаної в 1899 роцi, яка витримала три видання, та “Чи-
танки”. На час виходу першої книги її автору сповнилося 25 лiт. Пройде десять рокiв i за
його пiдручниками будуть навчатися всi закарпатськi дiти: як учнi шкiл, так i студенти учи-
тельських семiнарiй.

На 1900—1938 роки припадає перiод зрiлостi педагога i громадського дiяча. З його
iнiцiативи у 1902 роцi виникло акцiонерне товариство “УНIО”, а при ньому друкарня i
книгарня. Товариство видавало газету “Наука”, а також рiзноманiтну релiгiйну лiтературу.
У 1911—1919 роках виходив також часопис “Село” — додаток до “Науки”.

Починаючи з 1904 року видавалися маленькi книжечки iз серiї “Поучительное чтение”,
якi могли придбати навiть незаможнi люди. Цi та деякi iншi видання вiдiгравали значну роль
у поширеннi освiти серед краян. Пiсля включення Закарпаття до складу Чехословаччини
створилися сприятливi умови для культурно-освiтньої дiяльностi А. I. Волошина. I в цьому
нема нiчого дивного, адже конституцiя цiєї країни була одною з найдемократичнiших у свiтi.

У 20—30-х роках А. I. Волошин активно спiвпрацював з такими виданнями, як часопис
“Русин”, iсторичний альманах “Подкарпатська Русь”, мiсячник “Кооператива”. У 1922 роцi
вийшов перший номер релiгiйного мiсячника “Благовiсник”, власником якого був А. I. Во-
лошин. З кожним днем збiльшувала кiлькiсть своїх передплатникiв газета Волошина “Сво-
бода”, що замiнила “Науку”.6

А. I. Волошин був спiвзасновником товариства “Просвiта”, яке вiдiграло величезну
роль у зростаннi самосвiдомостi закарпатських українцiв. Вiн доклав багато зусиль для
видання 14-ти томiв “Наукового збiрника “Просвiта”. У 30-х роках, аж до окупацiї краю
гортiївською Угорщиною, видавалися мiсячник “Учительський голос”, тижневик “Українсь-
ке слово”. А. I. Волошин спiвробiтничав i з журналом “Пчiлка” — iлюстрованим мiсячником
для молодi. Це було одне з престижних видань того часу, де друкувалися “найкращi
лiтературнi i науково-педагогiчнi сили Закарпаття”.7

Та найбiльша його заслуга полягала в тому, що вiн писав i видавав книги i шкiльнi
пiдручники. I робив це, як правило, за власнi кошти. Сьогоднi вiдомо, що вiн став автором
42 навчальних книг. Назвемо лише окремi видання пiдручникiв: “Методическая Грамматика
карпаторусского языка для народных школ” (1899); “Читанка для угро-русской молодежи,
часть I, II” (1900); “Азбука” (1904); “Азбука i перва читанка для 1 кл. народных школ рус-
скомъ языцi” (1905, 1913); “Малая Библия для низших кл. народных школъ” (1904); “Наука
о числах для 1 i 2 кл. нар. школъ” (1919); “Наука о числах для 3 кл. нар. школъ” (1919);
“Наука о числах для IV кл. народных школъ” (1919); “Физика” (1923); “Наука стилизации”
(1920); “О письменном языцi подкарпатских русинов” (1920); “Педагогика и дидактика для
учительских семинарий” (1923); “История педагогики для учительских семинарий” (1923);
“О соцiяльнiм вихованю” (1924); “Мала читанка II и III кл. народных школъ” (1930). Дещо
пiзнiше вийшли “Логiка”, “Психологiя” та ряд iнших видань.8

А. I. Волошин автор цiлого ряду популярних i полiтичних праць. Вiн також писав вiршi,
оповiдання, повiстi, п’єси. Деякi з його художнiх творiв надрукувала газета “Свобода”, iншi
виходили окремими виданнями, друкувалися в календарi “Просвiти”, нинi видрукуванi у
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А. Волошин — в’язень Лефор-
товської тюрми в Москві

Виступ А. Волошина на відкритті Сойму Карпатської України 15 березня 1939 р.

Під час відкриття меморіального музею А. Волошина в Ужгороді
14 березня 2002 р.
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зiбраннях творiв.9 Необхiдно вiдзначити, що в 20—30-х роках вiн вважався заслуженим
авторитетом в драматургiї. Не випадково В. Ґренджа-Донський вiдносив його до провiдних
драматургiв, i мав рацiю. Iсторична драма “Фабiола” ставилася не тiльки на закарпатськiй
сценi, але й у Празi. А про драму “Марiйка-Верховинка” А. Штефан писав, що це найкраща
дотеперiшня карпато-українська драма.10

Авґустин Волошин активно займався полiтичною дiяльнiстю: був депутатом чехосло-
вацького парламенту в Празi, очолював Християнсько-народну партiю. Однак його трiумф
як полiтика припав на березень 1939 року, коли сойм Карпатської України обрав його пре-
зидентом самостiйної держави.

Ще до того, як чехословацька служба безпеки заарештувала прем’єра А. Бродiя за про-
угорську шпигунську дiяльнiсть, 26 жовтня 1938 р. Прага призначила новим прем’єр-мiнiстром
Подкарпатської Русi А. I. Волошина. У присутностi мiнiстра Е. Бачинського, чеського гене-
рала О. Сватека i вiце-губернатора краю О. Бескида вiн склав присягу на вiрнiсть ЧСР.

У виголошенiй промовi А. I. Волошин заявив, що забезпечить “народам Подкарпатської
Русi їх культурнi, нацiональнi та господарськi здобутки... без рiзницi нацiональної та
релiгiйної”.11 27 жовтня 1938 року вiн опублiкував звернення, яке свiдчило про чiтку україн-
ську спрямованiсть його уряду: “Ми вiримо, що великий 50-мiльйоновий український народ
пiдiйме й надалi своє велике слово i не допустить, щоб нашi вiковiчнi вороги накладали на
нас пута, знов садили нас в тюрми”.12 Це звернення було розцiнене українцями, зокрема в
Галичинi, як заклик до допомоги. Почалися масовi демонстрацiї у Львовi, Станiславi, Коло-
миї, Тернополi. Були зафiксованi першi нелегальнi переходи кордону.13

Уже з перших днiв свого прем’єрства А. I. Волошин почав орiєнтуватися на Нiмеччину,
яка обiцяла своє покровительство. Вiн робив усе для того, щоб нiмецьке населення в краї не
вiдчувало жодних проблем. Пiзнiше в Хустi було вiдкрите нiмецьке консульство. А. I. Воло-
шин сподiвався, що прихiд консула Г. Гофмана “не є якась подорож з цiкавости, але є
студiйною, дорогою, яка буде мати свої конкретнi наслiдки для нашого краю, для нашого
народу i для дальшої полiтики Нiмеччини супроти нас...”14

Пiсля заборони всiх полiтичних партiй 20 сiчня 1939 року А. I. Волошин дав дозвiл
створити єдину партiю — Українське нацiональне об’єднання (УНО), а 24 сiчня був
iменований центральний провiд УНО, який очолив Федiр Ревай. На 12 лютого 1939 року
були призначенi вибори до сойму Карпатської України. Вони завершилися повною перемо-
гою українського напряму в краї. Iз 92,5% населення, що взяло участь у виборах, 92,4%
проголосували за УНО.15

Планувалося вiдкриття сойму в Раховi 2 березня 1939 року, однак президент ЧСР
Е. Гаха на той день сесiї не скликав. Було дозволено її провести 15 березня. Того дня сойм
i розпочав свою роботу. Ще напередоднi його вiдкриття А. I. Волошин 14 березня проголо-
сив самостiйнiсть Карпатської України, сповiстивши про своє рiшення Мiнiстерство закор-
донних справ Нiмеччини.

Шiстьом засiданням сойму, якi проходили 15 березня 1939 року протягом трьох годин,
випала доля бути iсторичними, бо на них були прийнятi вiдомi документи: про незалежнiсть,
державний устрiй, назву, мову, прапор, герб i гiмн Карпатської України. Таємним голосу-
ванням був обраний президентом А. I. Волошин, за якого проголосували всi депутати. Од-
нак, у той час, коли проходили засiдання сойму, гортiївськi вiйська вже розпочали окупацiю
краю. Останнi захисники Карпатської України 17 березня 1939 року припинили опiр. У краї
встановився жорстокий фашистський режим.

Пiсля окупацiї Карпатської України вiйськами Угорщини А. I. Волошин i деякi члени
його уряду емiгрували за кордон. 16 березня 1939 року В. Ґренджа-Донський записав у що-
деннику: “Української влади вже нема в Хустi, прем’єр Волошин виїхав кудись вночi”.16 Iз
кримiнальної справи Волошина можна з’ясувати чiткий маршрут президента за кордон.

“У зв’язку з окупацiєю угорськими вiйськами Закарпатської України, — розповiдав
Волошин пiд час допиту в Лефортовi 24 травня 1945 року, — я втiк в м. Прагу за маршру-
том: iз Хуста в Клуж (Румунiя) — Темешуара (Румунiя). Потiм поїхав в Югославiю — в
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Бєлград, де пробув 4 днi. Iз Бєлграда поїхав до м. Загреб, де пробув 7 днiв. З м. Загреб
переїхав до курортного мiстечка Югославiї Црквениця, де пробув 11 днiв. Опiсля знову
повернувся в м. Загреб i звiдти через м. Вiдень переїхав в м. Берлiн, де пробув пiвтора
мiсяця. З Берлiна поїхав до Праги у травнi 1939 року. По приїздi в Прагу..., коли остання
вже була окупована нiмцями, я вступив на службу в Український вiльний унiверситет на
посаду завiдуючого кафедрою педагогiки. На посадi професора завiдуючого кафедрою
педагогiки пробув до травня 1945 року, тобто до приходу частин Червоної армiї”.17

Отже з 1939 до 1945 року мiсцем осiдку А. I. Волошина була Прага. Йому запропону-
вали викладати в УВУ, i не випадково. Ще наприкiнцi 1938 року йому було присвоєно
звання почесного доктора фiлософiї УВУ.18 Восени 1939 року вiн приступив до роботи.

В УВУ А. I. Волошин пройшов шлях вiд рядового викладача до продекана фiлософського
факультету i ректора. А. Штефан згадував, що в Празi вiн написав iсторичнi п’єси “Князь
Лаборець” i “Син Срiбної Землi Юрiй Дожа”, але гiтлерiвська цензура не дозволила їх
опублiкувати.19 Така ж доля спiткала й iншi його твори, зокрема оповiдання з верховинсь-
кого життя “У плаю”, переклади творiв св. Авґустина “Божий Город” та “Iсповiдання”.
Єдине, що йому вдалося там видати, це “Молитовник св. Йосифа” та п’єсу “Фабiола”.

А. I. Волошин багато працював над перевиданням своїх головних праць з педагогiки.
Адже їх необхiдно було довести до рiвня вищої академiчної науки. Це були “Педагогiчна
дидактика”, “Педагогiчна методика” i “Педагогiчна хрестоматiя” у двох томах. Цi книги
планувало надрукувати видавництво “Пробоєм”, яке очолював Степан Росоха. Однак його
власник був заарештований, а видавництво закрите, тому працi А. I. Волошина так i зали-
шилися в рукописi.

У 1945 роцi до Праги вступили радянськi вiйська. Перше знайомство колишнього пре-
зидента Карпатської України з “Смершом” вiдбулося 11 травня 1945 року. Однак тодi все
обiйшлося. У нього забрали ключi вiд ректорської канцелярiї та архiв. Можливо, для того,
щоб “заспокоїти” похилого вiку людину, йому видали папiрець, згiдно з яким вiн мiг спокiйно
продовжувати займатися своєю роботою, не боячись арешту.

Та все було далеко не так, як могло здатися на перший погляд. 15 травня 1945 року
А. I. Волошина заарештували вдруге. У його кримiнальнiй справi знаходимо невелике
повiдомлення: “Затриманий 15 травня 1945 року в Празi — 16, вул. Под лiпками, 12. При
затриманнi вiдiбрана кругла печатка з написом “Президiя уряду Пiдкарпатської Русi”.20 До
цього додамо, що Волошин був заарештований незаконно, адже спiвробiтники “Смершу” не
пред’явили йому навiть ордера на арешт. Названий документ (№ 749) був представлений
йому слiдчим головного управлiння “Смерш”, майором Вайндорфом”, тiльки 5 червня 1945
року, тобто тодi, коли вiн був уже в’язнем Лефортовської тюрми.21

Кримiнальна справа А. I. Волошина мiстить цiкавi й маловiдомi факти про його полiтичну
дiяльнiсть з 1918 року до останнiх днiв, якi колишнiй президент провiв на волi.22 В’язневi
Лефортовської тюрми доводилось вiдповiдати на численнi запитання слiдчого МДБ СРСР.
Перший допит був проведений 22 травня, пiсля чого послiдували наступнi — 24 травня, 5,
9, 12, 14, 19 i 20 червня 1945 року. На останньому допитi А. I. Волошину було зачитано
звинувачення. Уважно прочитавши його, вiн майже з усiм погодився: “В чому мене звину-
вачують... менi зрозумiло... Винним себе визнаю”.23

Можна собi уявити до якого стану була доведена ця 70-лiтня людина, якщо вона виз-
навала себе винною навiть у тих “бiдах”, до яких не мала жодного вiдношення. Справдi,
СМЕРШ мiг примусити говорити навiть мертвого...

20 червня 1945 року А. I. Волошину було пред’явлено обвинувачення, згiдно з яким вiн
нiбито “проводив ворожу дiяльнiсть проти Радянського Союзу”. Наводимо його повнiстю:
“Я, слiдчий слiдчого вiддiлу Головного управлiння “Смерш” майор Вайндорф, розглянувши
слiдчий матерiал у справi i взявши до уваги, що Волошин Авґустин Iванович достатньо
звинувачується в тому, що, будучи членом т. зв. уряду Карпатської України i “Українського
народного об’єднання” (насправдi — нацiонального — М. В.) проводив ворожу дiяльнiсть
проти Радянського Союзу, постановив: керуючись ст. ст. 128 i 129 КПК РРФСР, притягнути
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Волошина Авґустина Iвановича як звинуваченого по ст.ст. 58-4 i 59-11 КК, про що оголо-
сити звинуваченому пiд розписку в данiй постановi”.24

Пiсля останнього допиту здоров’я Августина Волошина рiзко погiршилося i його пере-
везли в Бутирську тюрму. Про перебування його в Лефортовi збереглися свiдчення
В. I. Марчука iз Житомирщини. Вiн писав: “З кожним днем Авґустин Iванович слабнув.
Навiть сам вже не міг виходити на прогулянку. Ми брали його пiд руки i виводили гуляти.
Одного разу вiн попросив його залишити. Коли ми повернулися з прогулянки, у камерi його
не застали. Два мiсяцi був з нами. На все життя запам’ятав я цю добру i розумну людину”.25

Свiдчення В. I. Марчука повнiстю пiдтверджуються даними висновку медичного персо-
налу Бутирської тюрми: “Протягом останнього часу ув’язнений рiзко ослабнув... пiднiмається
i пересувається тiльки з сторонньою допомогою”.26

Сучаснi дослiдники називали рiзнi дати смертi президента: 11, 14, 17 липня. Кримiнальна
справа А. I. Волошина дає можливiсть встановити точну дату його смертi. В актi, який
пiдписали черговий лiкар i секретар Бутирської тюрми, зафiксовано: “Ув’язнений Волошин
Авґустин Iванович, 1874 р. народження, який знаходився в лiкарнi з 11.VI.1945 з приводу
декомпенсованого пороку серця, запалення нирок, хронiчного колiту, 19.VII.1945 о 15 год.
20 хвилин помер вiд паралiчу серця”.27 Цей висновок пiдтвердила також судово-медична
експертиза.28

Так закiнчилося життя славного сина українського народу, колишнього президента
Карпатської України Авґустина Волошина. У “Заповiтi”, написаному 19 серпня 1944 року в
Празi, вiн вважав, що “лише загальнохристиянська етика, що стоїть над народами й держа-
вами, може забезпечити й нашому народовi почесне мiсце в родинi цивiлiзованих нацiй”.29

До цього ми повиннi прагнути.
Указом президента України № 257 вiд 15 березня 2002 р., Волошину Авґустину Iвановичу

— президентовi Карпатської України у 1939 роцi — присвоєно посмертно звання Герой
України, 14 березня 2002 р. у Закарпатському краєзнавчому музеї вiдкрито меморiальний
музей Авґустина Волошина. В Ужгородi А. I. Волошину вiдкрито пам’ятник. Вiн повер-
тається також в рiдне Закарпаття й рiдну Україну, як вчений, педагог, письменник, куль-
турно-освiтнiй, релiгiйний i полiтичний дiяч.

* * *
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УЧЕНИЙ  IЗ  НАНКОВА

В О Л О Щ У К
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В А С И Л Ь О В И Ч

Народився 2 серпня 1914 року в с. Нанково Хустського

району в селянськiй родинi. Лiтературознавець,

громадський дiяч. Засуджений на 5 рокiв виправно-

трудових таборiв за нелегальний перехiд угорсько-

радянського кордону. Покарання вiдбував у Печорському

таборi Комi АРСР. Звiльнений 23 грудня 1942 р.

Реабiлiтований у 1992 роцi.

Iлля Волощук пройшов великий життєвий, бойо-
вий i творчий шлях. Доба, на яку припало дитинство i юнiсть вченого, була непомiрно
бурхливою й трагiчною — у тi роки сталося немало катаклiзмiв, якi так чи iнакше торкалися
долi кожної людини, що проживала в центрi Європи.

Народився 2 серпня 1914 року в с. Нанково Хустського району в селянськiй родинi в
перiод Австро-Угорщини. Ось як про це згадував сам Iлля Васильович: “Мої батьки були
дрiбними хлiборобами. Батько помер у 1920 роцi, мати — ще ранiше — у 1918 вiд тифу, який
вибухнув пiсля початку Першої свiтової вiйни. I нас зiсталося шестеро сирiт. Найстаршому
братовi було вiсiмнадцять, коли померла мати, наймолодшiй сестрi Василинi — вiсiм мiсяцiв.
Я мав тодi 4 роки”.1


