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АКТИВНИЙ  ПРОСВIТЯНИН  —  ЖЕРТВА  РЕПРЕСIЙ

Ю С Ь К I В

С Е М Е Н

П И Л И П О В И Ч

Народився 10 березня 1896 р. в с. Соколя Мостиського

району Львiвської областi в бiднiй селянськiй родинi.

Адвокат, громадський дiяч. Засуджений на 10 рокiв

таборiв, покарання вiдбував у селищi Явас

Мордовської АРСР, звiльнений

12 серпня 1955 р. Реабiлiтований 16 сiчня 1989 року.

Серед вiдомих громадських дiячiв крайового товариства “Просвiта” був i український
емiгрант С. П. Юськiв. Народився вiн 10 березня 1896 року в с. Соколя Мостиського району
Львiвської областi в бiднiй селянськiй родинi. Навчався в народнiй i середнiй школах. В
перiод Першої свiтової вiйни з 1916 до грудня 1918 року перебував в австро-угорськiй армiї,
а з грудня 1918 до лютого 1919 року служив рядовим воїном в Українськiй галицькiй армiї.
Пiсля хвороби був демобiлiзований i в жоднiй iншiй армiї не служив.1 Згодом опинився на
територiї Чехословаччини. Маючи середню освiту, у 1922 роцi закiнчив юридичний факуль-
тет Празького унiверситету i одержав диплом юриста, пiсля чого став адвокатом.

З початку 30-х рокiв ХХ ст. проживав у м. Рахiв, де працював адвокатом. Тут став
активним членом товариства “Просвiта”, у 1934 роцi на громадських засадах обiйняв посаду
секретаря рахiвської органiзацiї “Просвiта”, згодом заступника голови, а з 1936 до 1939 року
голова рахiвської органiзацiї товариства. За цi роки рахiвська “Просвiта” провела чимало
громадських та культурно-освiтнiх заходiв, часто разом зi спортивною органiзацiєю “Сiч”.
Так, 10 серпня 1930 року на спортивному майданчику товариства “Сiч” в Раховi було влаш-
товано культурно-спортивне свято. При входi були вивiшенi державний прапор Чехосло-
вацької республiки i синьо-жовтий український. З Великого Бичкова прибула делегацiя у
складi 20 чоловiк та оркестр “Просвiти”, з Ясiня — спортивна делегацiя товариства “Сiч”,
а також рахiвськi учасники. Урочисте свято вiдкрив С. П. Юськiв, потiм вiдбулися спортивнi
змагання.3

У червнi 1930 року з допомогою С. П. Юськiва у Раховi був органiзований лiтнiй табiр
молодiжної органiзацiї “Пласт”, куди були запрошенi школярi з Рахова та навколишнiх сiл,
якi вивчали тут українськi народнi пiснi, знайомилися з традицiями i звичаями гуцулiв.
Органiзацiєю i проведенням цих культурно-освiтнiх заходiв разом iз С. П. Юськiвом у Раховi
займався учитель горожанської школи Андрiй Ворон.4

С. П. Юськiв був одним з iнiцiаторiв збору коштiв на будiвництво народного дому
товариства “Просвiта” в Раховi. А на його вiдкриття на початку 1938 року прибули не
лише делегати читалень сiл Рахiвщини, а й гостi з Ужгорода, Мукачева, Берегова, Хуста,
Сваляви, Севлюша, Нижнiх Ворiт. Урочистостi вiдкрив голова рахiвської органiзацiї това-
риства “Просвiта” С. П. Юськiв. На святi виступило до 30 промовцiв, вiдомих дiячiв
“Просвiти” — Михайло Бращайко, поет Юлiй Боршош-Кум’ятський, вчитель Андрiй Во-
рон, поет Зореслав, о. Дмитро Попович, Юлiян Ревай, Iван Рогач, Степан Росоха та iншi.5

Вищенаведенi факти свiдчать, що Рахiвщина була активним центром українського руху
на Пiдкарпатськiй Русi в чехословацький перiод. У зв’язку з цим в одному з повiдомлень
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вказувалося, що “цей рух останнiм часом рiзко активiзувався головним чином через
дiяльнiсть товариства “Просвiта” й “Сiчi”. Молодi прищеплюються iдеї Великої України,
серед населення проводиться широка пропаганда з метою придбання прихильникiв”.6

Було це також результатом того, що на Рахiвщинi активно поширювалися українськi
книги, пiдтримувалися звичаї мiсцевих гуцулiв, вивчалися українськi пiснi i танцi ще з часiв
заснування Гуцульської республiки у 1918 роцi.7

В перiод iснування Карпатської України рахiвська органiзацiя “Просвiти” пiдтримувала
всi заходи нової української влади, тут була заснована окружна газета “Нацiя”,
вiдповiдальним редактором якої став С. П. Юськiв, який з цього приводу згадував: “Коли
ми дiзналися, що угорськi терористи знущаються над українським населенням, вирiшили
випускати окружну газету з викриттям тих злочинiв. Написали статтi, вiднесли до Хуста i
там друкували газету. Кошти на випуск газети дав окружний уряд. Це було десь в сiчнi або
лютому 1939 року. Всього випущено було 5 номерiв. Але грошей не було, i газета припинила
вихiд у свiт”.8

Пiсля окупацiї Карпатської України угорськими вiйськами 15—18 березня 1939 року,
С. П. Юськiв, як i багато її учасникiв, боячись переслiдувань з боку угорських окупантiв,
втiк у Румунiю, а звiдти через Югославiю потрапив в окуповану Прагу, де працював приват-
ним адвокатом.

Восени 1941 року нiмецько-фашистськi вiйська тимчсово окупували Україну, С. П. Юськiв
приїхав до Львова, де почав працювати секретарем товариства “Червоний хрест”, потiм
бухгалтером-ревiзором в мiсцевих адмiнiстративних органiзацiях. У серпнi 1945 року вiн
виїхав зi Львова в Чехословаччину.

Пiсля визволення Чехословаччини радянська контррозвiдка “Смерш” почала вишукува-
ти керiвних дiячiв та учасникiв Карпатської України, арештовувати i вiддавати пiд суд. Ця
акцiя тривала аж до кiнця 40-х рокiв, С. П. Юськiв, проживаючи в м. Меджилабiрцi на
територiї Словаччини, був затриманий 7 червня 1949 року чехословацькою полiцiєю у своїй
квартирi i наступного дня вiдправлений до Праги у розпорядження контррозвiдки вiйськової
частини, яка лише 10 серпня 1949 року прийняла постанову на арешт. З 10 серпня 1949 року
перебував пiд вартою у тюрмi № 1 УМВС м. Ужгорода.

У постановi на арешт та обвинувальному висновку зазначалося, що С. П. Юськiв у 1920
роцi був соратником Української галицької армiї i вiв збройну боротьбу проти Червоної
армiї, що з 1931 року став активним українським нацiоналiстом, органiзатором “Українсько-
го нацiонального об’єднання” в м. Хуст i крайовим провiдником органiзацiї українських
нацiоналiстiв у Раховi, керiвником товариства “Просвiта”, вiв активну нацiоналiстичну
дiяльнiсть, допомагав залучати населення у збройнi загони “Сiч”, якi боролися за вiдрив
Радянської України вiд СРСР, за створення “буржуазної самостiйної України”, а пiд час
Великої Вiтчизняної вiйни вiв злочинну антирадянську дiяльнiсть у Львовi i був агентом
нiмецької розвiдки.9

Згiдно з постановою Особливої наради при МДБ СРСР 19 липня С. П. Юськiв був
ув’язнений у виправно-трудовий табiр на 10 рокiв позбавлення волi згiдно зi ст. 54-4 карного
кодексу УРСР. На вiдбуття покарання вiдправлений в особливий табiр МВС СРСР селища
Явас Мордовської АРСР. 12 серпня 1955 року звiльнений з табору достроково i 20 вересня
того ж року переданий представникам влади Чехословацької Соцiалiстичної Республiки. 4
вересня 1968 року написав скаргу про його незаконне засудження, в результатi чого проку-
рором Закарпатської областi було поновлено попереднє слiдство у справi С. П. Юськiва за
обставинами, якi знову вiдкрилися.

Розглянувши кожний пункт обвинувачення, можна констатувати, що бiльшiсть з них не
пiдтвердилася, або були такими, що не мали в собi складу злочину. Так, у 1918—1919 роках
С. П. Юськiв був воїном Української галицької армiї, брав участь у боях, але воював не
проти Червоної армiї, а проти польських вiйськ. Вiн не був органiзатором УНО (Українсь-
кого нацiонального об’єднання) в м.Хуст, як i органiзатором ОУН в Раховi, а насправдi
працював керiвником мiсцевої органiзацiї “Просвiта”, i про цю дiяльнiсть було вже сказано
докладно.
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Свiдок Микола Бандусяк справедливо висловлював свою думку з приводу засуджених
патрiотiв за дiяльнiсть в Карпатськiй Українi. Вiн сказав: “Я особисто не вважав i не вва-
жаю, що “уряд” Волошина в цiлому i товариство “Просвiта” зокрема мали український
нацiоналiстичний буржуазний характер. Я вважаю, що товариство “Просвiта” переслiдували
не за полiтичну дiяльнiсть, а проведення культурно-освiтнiх заходiв серед осiб української
нацiональностi”.10

Цi думки пiдтвердив i сам С. П. Юськiв. На питання, чи був вiн українським
нацiоналiстом, вiн вiдповiв: “Я ще раз говорю, що нiколи я не був українським нацiоналiстом
i жодною нацiоналiстичною дiяльнiстю не займався i не займаюсь”.11 В результатi нового
перегляду справи було сказано, що С. П. Юськiв пiдпадає пiд дiї ст. I Указу Президiї Вер-
ховної Ради СРСР вiд 16 сiчня 1989 року “Про додатковi заходи по поновленню
справедливостi стосовно жертв репресiй, якi мали мiсце в перiод 30—40-х i на початку 50-х
рокiв” i цим самим вiн є реабiлiтованим.

* * *
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“ВИРОК  ОСТАТОЧНИЙ  I  ОСКАРЖЕННЮ  НЕ  ПIДЛЯГАЄ”

Я Н У Т А

П Е Т Р О

П Е Т Р О В И Ч

Народився 23 липня 1912 року в с. Великi Лучки

Мукачiвського району в сiм’ї селянина. Учитель,

громадський дiяч. 19 сiчня 1945 року вiйськовим

трибуналом 4-го Українського фронту засуджений до

вищої мiри покарання — розстрiлу. Вирок виконано 21

сiчня 1945 року. Реабiлiтований 25 вересня 1992 року.

Серед народних вчителiв краю, якi були репресованi управлiнням контррозвiдки
“Смерш” вiдразу пiсля визволення Закарпаття, був П. П. Янута. Народився вiн 23 липня
1912 року в одинадцятидiтнiй родинi в с. Великi Лучки Мукачiвського району в сiм’ї
хлiбороба. У розпал Першої свiтової вiйни батька-годувальника мобiлiзували до австро-


