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Тема номера

Шкільництво на Закарпатті
Австро-угорський (мадярський)

період – до 1918 року
На Верховині перші державні школи по-

чали відкривати у середині XIX ст. Для при-
кладу: у Майдані, Келечині, Річці, Голятині
школи відкрили у 1885 році. У Тереблянсь-
кій долині державні школи були засновані
на початку XX ст. – у Нижній Колочаві-Лаз у
1899 році, у Синевирі – в 1909-му, Нижній
Колочаві-Горб – у 1911-му, у Вишній Ко-
лочаві (Негровець) – у1911 році.

Закарпатці охочіше віддавали дітей до
церковних шкіл, де викладання проводи-
лося рідною мовою. Церковні школи в
гірських округах були відкриті на початку
XIX ст. На першому етапі навчання в них
проводили місцеві дяки, а потім дипломо-
вані церковно-приходські вчителі. На за-
вершення австро-угорського періоду (1918 р.)
у Воловському (Міжгірському) окрузі діяло
23 церковні школи і 14 державних.

Завданням державних шкіл було змадя-
ризувати населення, а церковних – тримати
прихожан у своїй конфесії.

За австро-угорського періоду в держав-
них школах навчання проводилося пере-
важно мадярською (угорською) мовою, до
того ж на дуже низькому рівні.

Чехословацький період
(1919–1938 рр.)

За чехословацького періоду більшість
державних шкіл були з карпаторуською
мовою навчання, чехізація краю через
шкільництво була більш прихованою.

Після Першої світової війни
(1914–1918 рр.) під звільнення з різних
причин потрапило декілька тисяч учителів,
а з наявних 674 вчителів присягу новій че-
хословацькій владі склали 379 педагогів.
Більша кількість шкільних приміщень була
знищена військом. Особливо постраждали
шкільні маєтки в гірській місцевості, де пе-
ребували румунські солдати. На початку
1921 року в 487 селах на Підкарпатській
Русі було: 527 шкіл з народною (руською)
мовою навчання (28 817 учнів), 116 з ма-
дярською мовою навчання (11 579 учнів),
32 з словацькою мовою навчання (2 692
учнів), 7 з румунською мовою навчання, 2 з
німецькою мовою навчання (796 учнів),
одна з єврейською мовою навчання. Серед
цих шкіл 267 були державними, 318 уні-
атськими, 51 реформаторська, 2 єврейські.
Усього було 685 шкіл, в яких вели педаго-
гічну роботу 1 097 вчителів. У 1938 році
кількість шкіл збільшилась до 938, в т.ч. на
Мараморощині – до 319, кількість вчителів
зросла до 1 312 осіб.

Школи за джерелом фінансування розпо-
ділялись на державні, церковні (римо-като-
лицькі, греко-католицькі, євангелістські,
жидівські), казенні і приватні, за мовою на-
вчання – на підкарпаторуські (народні), чехо-
словацькі, мадярські, німецькі, румунські,
жидівські, циганські. Всі ходили до «своїх»
шкіл за релігійною або національною озна-
кою. Крім народних (початкових) шкіл, до си-
стеми освіти чехословацького періоду

(1919–1938 рр.) входили середні школи (гім-
назії, семінарії, училища), торговельна акаде-
мія, інтернати, повітові училища, дитячі
(дошкільні) заклади, навчальні спеціалізовані
курси та горожанські (неповні середні) школи.

У 1922 році у Воловському шкільному
інспектораті перебувало на обліку 10 дер-
жавних шкіл (далі: ДШ), 6 церковних греко-
католицьких шкіл (далі: ЦШ), одна приватна
жидівська школа; разом – 17 працюючих
шкіл. Крім того, недіючих шкіл через відсут-
ність учителів було 30 (12 ДШ і 18 ЦШ). У
діючих школах не вистачало 39 учителів
(21 до ДШ, 18 до ЦШ). Навчання в школах
проводили 24 вчителі (22 в ДШ, 2 в ЦШ). У
ДШ навчалась 2160 дітей, в ЦШ – 556 шко-
лярів. Церковні школи працювали в селах Бу-
ковець, Лозянське, Новоселиця, Пилипець,
Подобовець. У 1932 році церковні школи
діяли в Буковці (67 учнів), Нижньому Сту-
деному (64 учні), Соймах (53 учні), Тюшках
(98 учнів), Верхньому Бистрому (138 учнів).

За чехословацького періоду шкіль-
ництво на Закарпатті набуло стрімкого
розвитку. Нова влада намагалася охо-
пити навчанням не менш 80% дітей віком
від 6 до 14 років. За перші 10 років було
відкрито 50 нових шкіл, у Воловському
окрузі було 28 сіл, 16 присілків. Школи
були в кожному селі. Лише у Вучковому і
Ляховці школи були розташовані в найма-
них у церкві приміщеннях. У присілках було
створено 26 дитячих шкільних курсів, на
яких навчалось 1 327 дітей протягом 8 мі-
сяців. У 1930 році працювало 27 держав-
них шкіл (4 674 учнів), 4 церковні з
державними вчителями (410 учнів), 2 греко-
католицькі школи з церковним учителем,
одна єврейська приватна школа (45 учнів),
10 чеських шкіл (540 учнів), 30 дошкільних
дитячих курсів (1 347 учнів), у Воловому діяв
приватний інтернат від Червоного Хреста. У
всіх цих школах навчалось 7 016 учнів.
Лише 381 дитина шкільного віку не була
охоплена навчанням. Шкільний процес
здійснювали 64 вчителі. При 13 школах
були засновані курси жіночих ручних і
домашніх робіт, де навчання проводи-
лося шістьма вчителями. При школах
діяла 31 бібліотека з книжковим фондом у
8 901 примірників. Учителі брали активну
участь у вчительських театралізованих
гуртках, благодійних акціях Червоного Хре-
ста, кредитних дружествах, політичних,
бджолярських та інших гуртках. Було ба-
гато зроблено шкільних реформ, але владі
так і не вдалося вирішити мовне питання,
організувати навчання у пів дня, забез-
печити школи власними, замість найманих,

приміщеннями, позбавити сільські гро-
мади необхідності утримувати школи, за-
боронити невідвідання дітьми школи у
релігійні свята. На шкільний процес нега-
тивно впливала відсутність у школі дітей
під час посівних робіт та у період жнив, а
також через постійні інфекційні хвороби,
під час повені і у великі снігопади. Це не да-
вало можливості проводити навчання си-
стемно. Постійно можна було спостерігати,
коли одного дня приходять одні учні, ін-
шого – другі. Для одних учнів урок був
уперше, інші могли це вивчати втретє. Внас-
лідок великої смертності і захворюваності
дітей у ранньому віці дуже повільно збіль-
шувалась кількість учнів. Для прикладу: у
1921 році померло 282 дітей у віці до од-
ного року і 102 новонароджених віком до
місяця, у 1930 році – відповідно 188 і 76.

Поганий стан справ на Закарпатті був із
шкільними приміщеннями, особливо у гірсь-
ких районах. Хоча нова влада, як правило,
примушувала передавати приміщення цер-
ковних шкіл у користування державним
школам, все ж таки більшість шкіл були роз-
ташовані у сільських хатах. Тодішній інспек-
тор у своєму звіті писав: «…Найбільші класи в
орендованих старих хатах – це 4-5 кв. м, де
розміщуються 40-60 учнів. У кімнаті тимча-
сова залізна пічка «бубон» за 25 крон. За
одну годину учні використовують повітря
так, що при відкритих вікнах влітку важко
дихати. Взимку просто неможливо довго пе-
ребувати в приміщенні. Оскільки на Верхо-
вині населення харчується рослинною їжею
(квасоля, картопля, цибуля, часник, перець),
то такий запах іде від учнів та їхнього одягу,
що у деяких незвичних на це вивертає
шлунка. Мокрий одяг, шапки, хустки, чере-
вики зазвичай взимку видають такий
запах, що довше, ніж годину, в класі бути не-
можливо. Якщо відкрити на перерві вікна і
двері, то з класу вивітриться і тепло. Такий
ось є стан шкільних будов!».

Угорська окупація
(1939–1944 рр.)

Чехословацька влада залишила після
себе 457 українських народних (початкових)
шкіл, з яких під час угорської окупації
1939–1944 рр. 325 були змадяризовані.
Майже на 100 тисяч українських дітей лиши-
лося 132 народні школи. Ще гірша ситуація
була з горожанськими та середніми школами.
З 18 горожанських шкіл чисто українськими
залишилось тільки 4, 10 – стали змішаними.
Із 7 гімназій 4 були мадярськими, 2 – укра-
їнськими і одна – змішана. Вчительські семі-
нарії теж були мадярськими. В Європі
вирувала Друга світова війна. Військове
командування наполягало на розгортанні при
школах напіввійськових курсів «Левенте».
Більшість управителів шкіл і вчителів виму-
шені були ставати інструкторами цих курсів.
Молодих педагогів мобілізовували до війська.
Багато шкільних приміщень також були зай-
няті солдатами.

Радянський період
(1944–1991 рр.)

У жовтні 1944 року в Закарпатті було

встановлено радянську владу. В школах
розпочалось відверте і обов’язкове вихо-
вання молоді в комуністичному дусі. В
грудні 1944 року в області вже працювали
350 шкіл, в т.ч. 5 гімназій, 18 горожансь-
ких шкіл і 327 початкових шкіл, а на кі-
нець 1944–1945 навчального року діяло
530 шкіл, в яких навчалися 113 856 учнів.
У 1945–1946 навчальному році почали
працювати 29 вечірніх шкіл робітничої
селянської молоді, де навчалось 927 осіб,
що працювали на виробництві та в сіль-
ському господарстві. В наступному на-
вчальному році в системі освіти працювали
вже 645 шкіл: 16 середніх, 179 семирічних,
450 початкових. Навчанням охоплені
110 643 учнів. Крім того, було відкрито три
школи-інтернати для глухонімих (59 учнів),
сліпих (18 учнів) та розумово-відсталих
(71 учень). З українською мовою навчання
було 695 шкіл (103 448 учнів), з росій-
ською – 8 шкіл (2 028 учнів), мадярською –
102 (13 104 учнів) , румунською – 8
(1 151 учень), словацькою – 2 (95 учнів).
У1945 році з двох старих учительських семі-
нарій, які приймали по 40 чоловік і готували
вчителів для початкових класів, було ство-
рено 3 педучилища з 4-річним навчанням:
Ужгородське і Хустське приймали по 90 осіб,
Мукачівське – 120. У 1946 році ці училища
вже прийняли 842 студентів – майбутніх учи-
телів для початкових шкіл. Більш кваліфіко-
вані кадри з 1945 року розпочав готувати
Ужгородський університет.

У Закарпатській Україні розпочалась пе-
ребудова «старої буржуазної школи» на
«школу радянського зразка». З приєднанням
Закарпаття до Радянської України уповнова-
жений Народної Ради Закарпатської України
(НРЗУ) у справах освіти 26 грудня 1944 року
та 27 січня 1945 року видав директиви про
порядок звільнення і переведення вчителів
народної, горожанської, середньої чи фахової
школи, в яких зазначалося, що лише після
прийняття заяви про звільнення та при-
йняття «резігнації» (відставки) уповноваже-
ним у справах освіти вчитель може бути
відкріпленим. До прийняття «резігнації» вчи-
телі повинні перебувати на місці і виконувати
свої службові обов’язки. Всі, хто бажав
звільнитися, були змушені чекати рішення
до 4 тижнів. У зв’язку з відсутністю педагогіч-
них кадрів у області Народною Радою За-
карпатської України 24 квітня 1945 року
була прийнята постанова, яка зобов’язувала
всіх вчителів, які працюють з 1940 року і са-
мовільно залишили педагогічну службу, в
15-денний термін з’явитися в шкільний ін-
спекторат для призначення їх на педаго-
гічну службу. Керівникам підприємств та
установ наказано звільнити всіх колишніх
педагогів та повідомити про це уповнова-
женого у справах освіти. Такі керівники і
педагоги за невиконання постанови НРЗУ
притягувались до суду.

15 лютого 1945 року було призначено
складання присяги працівниками народ-
ної освіти.

Учителям встановлювалась заробітна
плата від 400 до 575 карбованців. Дирек-
тори шкіл отримували щомісяця від 550 до
1000 карбованців зарплатні відповідно від
кількості учнів, статусу школи та розташу-
вання населеного пункту. В 1945 році в
області ще здійснювалася оплата угорсь-
кими грошима. В гірських населених пунк-
тах платили на 200 пенго більше,
встановлювалися покращені харчові норми:
700 грамів хліба на день, 1,5 кг борошна та
крупи на місяць, м'яса і риби – 4,4 кг на мі-
сяць, цукор і сіль по 1 кг, 10 кг картоплі на
місяць. Також надавалося мило туалетне та
господарче по 1 шт. на місяць.

Продовження на стор. 2.

Заняття в школі с.Богдан-Луг.
Фото 1937 року.

Типовий шкільний клас 30-х років.

Воловська горожанська школа.
Фото 1929 року.
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Шкільництво на Закарпатті (продовження)
Початок на стор. 1.

При проведенні шкільної реформи і від-
повідно до закону про загальне обов’язкове
навчання дітей 7-15 років виникла на-
гальна потреба у вчителях з Української Ра-
дянської Соціалістичної Республіки
(Великої України або «Вкрайіни», як гово-
рили на Закарпатті). З метою створення
сприятливих умов для вчителів з УРСР була
прийнята у серпні 1945 року постанова про
виплату прибулим вчителям підйомних у
сумі 1 585 000 пенго і 322 000 пенго на
харчі та витрати під час переїзду до нового
місця призначення. З 1 вересня 1945 року
на Закарпатті працювало близько 800 вчи-
телів із західних областей УРСР. 1 вересня
1945 року було відкрито 15 повних серед-
ніх шкіл, 163 неповні середні школи, майже
500 початкових шкіл. Уперше в історії мо-
лодь Закарпаття отримала можливість вчи-

тися рідною українською мовою. Система
освіти була побудована за зразком
освітньої системи Радянської України.

У початкових школах вчилося 48 838
учнів, у неповних середніх – 65 270, а у по-
вних середніх школах – 6 864 учнів. Разом
школу почали відвідувати 120 972 учні.
Кількість педагогів Закарпатської України
складала понад 3 000 чоловік. Саме вчителі
із «Вкрайіни» допомогли місцевим педаго-
гам перейти на нову систему освіти, щоб ви-
ховувати справжніх радянських патріотів.

У Воловському окрузі 1 вересня 1945 року
до школи пішло 6 012 учнів. Поза школою
залишилося 1 307 дітей. Після проведеної
радянської «агітації» батьки до школи за-
писали ще 820 дітей. За часи угорської оку-
пації 1939–1944 рр. державні школи
працювали у 16 селах, в яких навчались
960 дітей. З приходом радянської влади у
1945–1946 навчальному році діяло 57 по-

чаткових шкіл, 10 неповних середніх (го-
рожанських) та одна повна середня
школа. Педколектив на початку навчаль-
ного року складався з 65 вчителів. Про-
тягом року прибуло ще 108 педагогів.
Станом на 1 липня 1946 року працювали
вже 173 вчителі. При школах почали ство-
рюватися комсомольські і піонерські орга-
нізації, учнівські комітети, фізкультурні,
літературні, драматичні, хорові гуртки. На-
бували значення хати-читальні.

Поряд зі шкільними закладами активно
працювали курси для неписьменних дорос-
лих – у 1944 році було організовано 118
курсів, на яких навчалося понад 30 тисяч
слухачів. Для малописьменних дорослих у
1944 році було влаштовано 87 курсів, де от-
римували освіту 2 763 слухачів. Для на-
вчання в горожанській (неповній середній)
школі було створено18 курсів. У 1945 році
працювало 533 хати-читальні, при яких

було стільки ж бібліотек. Уперше на закар-
патській землі була проведена фізкультурна
Олімпіада за участю 2 000 спортсменів. Сьо-
годні із впевненістю можна стверджувати,
що саме за часів радянського періоду
шкільна справа на Закарпатті була піднята
на найвищий рівень, який в часи незалеж-
ності України суттєво знижений.

1 вересня в Колочавській школі.
Зліва – завуч Мізун Михайло.

Фото 50-х років.

Історична довідка

До встановлення радянської влади в Закарпатті Між-
гірський район називався Воловським округом з адміні-
стративним центром у селі Волове (теперішнє м. Міжгір'я).
До розпаду Австро-Угорщини Воловський округ належав до
Маромороського комітату. На території округу перебували
нотарські управління (вищі адміністрації) в селах Волове,
Ізки, Келечин, Майдан, Нижній Студений, Нижня Колочава,
Нижній Синевир, Новоселиця, Торун. У 1920 році округ під-
порядковувався жупанському уряду в Мукачево, а з ве-
ресня 1921 року округ було підпорядковано управлінню
в Севлюші (Виноградові). З липня 1926 року всі жупи
об’єднано в одну – Велику Мукачівську з центром в Му-
качево. З липня 1928 році всі окружні (районні) управління
входять до крайового управління. В листопаді 1938 року
крайове управління було евакуйоване з Ужгорода в Хуст
у зв’язку з угорською окупацією краю і захопленням
Ужгорода. 31 січня 1939 року управління ліквідували. Всі
нотарські управління з цього часу підпорядковуються
Міністерству внутрішніх справ у Хусті і існують до бе-
резня 1939 року. За період угорської окупації краю (з
березня 1939 року до жовтня 1944 року) адміністра-
тивний центр концентрується у м. Хуст. З приходом ра-
дянської влади нотаріати як центри місцевої влади
перестають існувати. Вся влада формально переходить до
народних рад, а фактично управління всіма процесами
концентрується в руках виконавчих комітетів Комуні-

стичної партії на місцях. До 1944 року адміністративний
центр у Колочаві перебував на території Старого села – те-
перішньої території присілку Горб. Колочава ділилась на
Верхню і Нижню Колочаву. До Верхньої Колочави входили
Негровець і Імшадь. До Нижньої Колочави – Горб і Лази. За
часи радянської влади адміністративний центр Колочави
переноситься в Лази. Село Негровець отримує адміністра-
тивну самостійність.

Щодо інтерпретації вживаного у 20-30-х роках
ХХ ст. етноніма «русин», то його потрібно розуміти
як «українець», що проживає на території тимчасово
приєднаної до іншої країни (Угорщини, Чехословач-
чини). Слово «русин» український етнонім епохи се-
редньовіччя, лише у 30-х роках минулого сторіччя
при допомозі зовнішніх чехословацьких політичних
чинників почав використовуватись ідеологічно як
окремий етнонаціональний суб’єкт окремої нацмен-
шини. В часи незалежності України «русинство» от-
римало політичне забарвлення і протистояння. Тому
слово «русин» як етнонім вживається в тексті газети
лише для означення етнонаціональної належності
цих українців у минулому.

Слово «жид» (сучасна назва «єврей») використо-
вується у всіх першоджерелах. На Закарпатті слово
«жид» вживалося на всій території краю аж до вста-
новлення радянської влади. Ще й сьогодні літні
люди на Закарпатті вживають традиційно слово
«жид», а не «єврей». Враховуючи, що в газеті опи-
суються історичні події двох останніх сторіч і вико-
ристовуються архівні матеріали, традиційно
вживається слово «жид». Слово «мадярський» то-
тожне зі словом «угорський».

Пояснення

Село Волове (Міжгір’я) .
Адміністративний центр Міжгірщини.

Фото 30-х років ХХ ст.

Церковні школи

Церковні школи Верхньої і Нижньої Колочави
Найдавніші архівні документи про цер-
ковні школи Колочави – це акти їхніх
перевірок. З них можна отримати ба-
гато цікавої інформації про церковне
шкільництво того часу. 15-18 березня
1881 року церковна комісія Нижнь-
оверховинського дистрикту1 обсте-
жила і зробила висновок про стан
церковних шкіл у Колочава-Лаз, Ко-
лочава-Горб та Імшаді. Пропонуємо чи-
тачеві фрагменти з цих актів.

Колочава-Лаз. «…Школа дерев’яна у хо-
рошому стані, покрита дранкою. Вчитель
має дві житлові кімнати і кухню, хлів для ху-
доби і одну служницю. Є приміщення для ро-
боти дяка. Школі належить рілля площею
6 гольдів і пасовисько площею 3 гольди2.
Річний прибуток від землі складає 10 фо-
ринтів за 1 гольд. У класному приміщенні
міцна дерев’яна підлога, добре освітлений
просторий клас (40 кв. м), у хорошому стані
парти, які повністю відповідають стандартам.
Ми повісили на стіні ікону Пречистої Діви
Марії. Сільська шкільна управа, нещодавно
обрана заново, складається з восьми осіб. У
класі немає настільної дошки для руського
читання, є 24 таблиці руської абетки, одна
чорна дошка для рахування. Платня дяка
складає 350 форинтів, у т.ч. 120 ф. – заро-
бітня плата, 180 ф. – з парафії, збір з насе-
лення – 40 ф. і ще 10 ф. – різні надходження.
До школи записана – 71 особа. Відвідування
дуже низьке. В день перевірки в класі було
всього 4 хлопці і 4 дівчини. Комісія за-
значала, що на посаді вчителя-дяка перебу-
ває місцевий дяк Макар, який дуже
зловживає алкоголем. Було прийнято рі-

шення звільнити і призначити на його місце
дипломованого вчителя. Макар погодився.
Новопризначений учитель Бокотей Кирило
має учительську освіту і був атестований цер-
ковним керівництвом як учитель…». «…Комі-
сія зобов’язала всіх учителів місцевих шкіл
навчати доросле населення у недільних кур-
сах. Школа вже мала попередження від єпи-
скопа про невиконання розпорядження
окружного керівництва від 1868 р. і 1877 р.
для всіх шкіл…».

Колочава-Горб. «…Школа побудована з
дерева, покрита дранкою, але знаходиться в
занедбаному стані. Для учителя є кімната
проживання з невеликою кухнею, немає нія-
ких господарських прибудов. Школа зай-
має одну половину гольда. Школа має
територію – 1 гольд, пасовища – 1 гольд,
рілля теж 1 гольд. Річний прибуток із землі
малий – шість форинтів з гольда. Класне
приміщення обширне, світле, але не має
парт. Нові парти готові, але ще не розміщені.

На стіні ікони Пречистої Діви Марії немає. У
класі є 22 настільні таблиці (дошки) для
руського читання, 1 таблиця для рахування,
16 шт. плакатів для природознавства. Для
школи потрібно придбати глобус, мапи,
арифмометр і метрологічне обладнання.
Зарплатня вчителя – 60 форинтів, плюс
25 форинтів як вчителя співів. Щороку
староста села надає школі для опалення
одні сані дров, крім того, село вчителю
надає 60 вік3 кукурудзи, що в грошовому
вимірі складає 96 форинтів. Разом учитель от-
римує 181 форинт. Школу відвідують 29 хлоп-
ців і 21 дівчина. Учитель Бокотей Михайло
має педагогічну освіту, навчався в Ужгороді у
церковній педагогічній семінарії. Є курси для
повторного навчання дорослих. Бюджет цих
двох шкіл розподілений між ними порівну…»

Імшадь. «…Школа побудована з дерева.
Для проживання учителя є одна кімната і
кухня, господарських споруд немає. Земля
навколо школи складає 4 гольди і 700 кв. м.
Крім цього, є 5 гольдів і 400 кв. м пасо-
виська. Все це за рік дає прибуток 290 ф.
Шкільне приміщення має дерев’яну підлогу,
воно світле і затишне. На стіні є ікона Божої
Матері – Пречистої Діви Марії. У класі нові
міцні парти, є шкільна дошка для читання
руською і угорською мовами, є одна чорна
дошка для рахування. Учитель Якоб Василь
має педагогічну освіту і державну атестацію
з 1880 року. Кількість учнів від 6 до 12 років
складає 36 хлопчиків і 30 дівчат, віком від
12 до 15-25 хлопців і 19 дівчат. У школі ве-
деться навчання дорослих селян по неді-
лях. Школа утримується з бюджету
центральних релігійних органів…».

Отже, церковні школи на Верховині по-
чали створюватись на початку ХІХ ст. На-

вчання спочатку вели місцеві вчителі-дяки.
Дипломовані приходські вчителі почали
з’являтись у школах в середині ХІХ ст.
Угорське королівське шкільне намісництво
ще у 1868 році розпочало новий етап шкіль-
ної реформи. 21 жовтня 1795 року було ви-
дано інструкції про порядок створення
шкіл на руській території. При перевір-
ках церковних кас на Верховині у
1844 році зазначалось у документах,
що Колочавські парафії не мають
шкіл, тому Святе Письмо (релігію)
викладають лише священики.

За австро-угорського періоду(до1918року)
у Воловському районі діяло 14 державних
шкіл і 23 церковні. Після завершення Першої
світової війни (1914–1918 рр.) та встанов-
лення нової чехословацької влади в краї
(1919 рік) діючими школами залишились
6 державних і 8 церковних. Майже всі при-
міщення державних шкіл під час війни були
передані під казарми для солдат і, звісно,
шкільне майно було понищене.

Продовження на стор. 3.

Івашко Іван Михайлович
(1871–1917 рр.) церковний
учитель з 1890 до 1917 року.

Скиба Омелян Дмитрович (1897–1983 рр.) –
церковний учитель у 1918 році.
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Церковні школи

Церковні школи Верхньої і Нижньої Колочави (продовження)
Початок на стор. 2.

У 1921 році новостворений шкільний
інспекторат у Воловому перевірив стан
справ у колочавських церковних школах.
Під час перевірки в Лазах було зафіксо-
вано, що до школи, яка є кімнатою у новому
церковному будинку, записано 52 дітей, а
на уроки вони не ходять з причини великої
епідемії. Останнє навчання проводилось у
березні 1921 року церковним учителем
Омеляном Скибою. В церковній школі на
Горбі було записано 58 дітей віком від 6 до
12 років і 23 дітей віком від 12 до 15років.
Навчання церковним учителем Сидором
Василем 1,5 місяця не проводилось теж
через епідемії. У Верхній Колочаві-Негро-
вець до школи записалося 70 дітей. Але на-
вчання вчителем Нейметом Іваном не
проводилось через ті самі причини. У грудні
1921 року батьки дозволили дітям йти до
школи. Враховуючи, що державні школи
були в стадії формування, більшість дітей
записались у церковну школу. В Негровці з
427 дітей шкільного віку на навчання запи-
салося 65, в Лазах з 594 – 110, в Горбі з
210 – 88 дітей.

У 1922 році у Воловському окрузі діяло
10 державних шкіл, 6 церковних греко-ка-
толицьких, 1 приватна жидівська школа.
Без учителів залишилося ще 18 церковних
шкіл. У 6 діючих школах працювало лише
двоє дипломованих учителів. У діючих дер-
жавних школах навчалось 2160 дітей, у
церковних – 556.

У січні 1926 року церковні школи з
державними вчителями працювали у Бу-
ківці, В.Бистрому, Лозянському, Майдані,
Пилипці, Подобовці, Прислопі, Рекіті, Роз-
тоці, Вишньому Синевирі. У 1932 році цер-
ковні школи залишились лише у Буківці,
Н.Студеному, Соймі, Тюшці, В.Бистрому.

У квітні 1922 року Горбівську церковну
школу відвідували 68 учнів, Лазівську – 74,
Негровецьку – 80. У жовтні (новий на-
вчальний рік) відповідно: 68, 78 і 80.

Лази. Кам’яне приміщення Лазівсь-
кої церковної школи було побудоване у
1890 році. Дипломованими вчителями в

школі були: з 1880-го до 1886 року Боко-
тей Карел (Кирило), з 1886-го до 1890 року
Менько Андрій, з 1890-го до 1917 року
Івашко Іван, з 17 вересня до листопада
1918 року Скиба Омелян. У листопаді почи-
нається «колочавська революція», після неї
з 1 квітня 1918-го до 30 червня 1920 року
румуни окупували село, і навчання зупи-
нилось з причини необхідності запровад-
ження румунської мови в навчальний
процес. З 1 вересня 1920-го до 31 серпня
1922 року навчання вів О. Скиба, який піз-
ніше був переведений до Синевира на по-
саду вчителя державної школи. З вересня
1922-го до квітня 1923 року школа зали-
шалась без учителя. З 1 квітня 1923-го до
31 серпня 1923 року навчання планува-
лось проводити Степаном Духняком. За
офіційними документами, церковна
школа в Лазах перестала існувати у ве-
ресні 1922 року в зв’язку з тим, що гро-
мада перестала утримувати церковного
вчителя. За новими чехословацькими за-
конами церковному вчителю прихожани
парафії повинні були щорічно сплачувати
240 корун. У жовтні 1929 року шкільний ін-
спекторат виділив церковній громаді у
Лазах 20 тис. корун безпроцентного кре-
диту на ремонт приміщення за умови, що
поки громада не поверне кредит, держава
буде використовувати приміщення на свої
потреби для державної школи. Дата засну-
вання Лазівської церковної школи поки що
не встановлена, але є відомості, що громада
села почала утримувати церковних учите-
лів із 1870 року.

Школа була весь час однокласною. У
1881 році до школи ходили в середньому
70 дітей, у 1918 році – 45, 1920 року – 37,
1921року – 52, 1922 року – 74, у 1923 році
записалось 116.

Імшадь (Негровець). Церковна
школа заснована 1866 року. Ймовірніше
це була одна з перших шкіл на теренах Ко-
лочави, бо у всіх давніх документах пер-
шою пригадується саме імшадська церква.
Спочатку школа перебувала у дерев’яній
хаті. У 1898 році шкільне приміщення та
2 кімнати для вчителя були побудовані з

каменя за рахунок села. З 1881-го до
1908 року дипломованим учителем був
Якуб Василь, з 1908-го до 1916 року –
Лесов Андрій, у 1917 році були Тівадор Ілля,
якого змінив у тому ж році Мігальович Шан-
дор. У 1921 році вчителював Неймет Іван.

Церковна греко-католицька школа у
Негровці існувала до 1921 року, а потім
приміщення зайняла державна народна
школа. Громада села висловлювала про-
тест, мотивуючи тим, що до школи записа-
лось 70 дітей і є вчитель Неймет Іван.
Держава не прислухалась і нагадала про
щорічну плату 240 корун за утримання
церковного вчителя.

Горб. Власна дерев’яна школа збудо-
вана у 1911 році з бюджету двох сіл. Клас
мав довжину 10 м, ширину 7 м, висоту 3 м.
Школа володіла двома ділянками землі
для пасовиська в Нижній Колочаві пло-
щею 5 гольдів 400 кв. м. Щороку з 1893 року
на утримання школи держава надавала
674 корун та 126 корун – сільська громада.
Дипломованими вчителями працювали:
Бокотей Михайло з 1880 року, Клобішко
Михайло з 1902-го до 1913 року, Сидор Ва-
силь з 1914 року. Дяки-вчителі: з 1856 року
Пригора Василь, з 1861-го Зубанич Гри-
гор, з 1868-го Волощук Іван, з 1888-го
Хланта Василь, з 1896 року – Секул Іван.

Отже, перші школи на теренах Ко-
лочави були церковними. Їхній шлях роз-

почався з 60-х років ХІХ ст. і завершився у
20-х роках ХХ ст. Примітивне навчання
дітей дяками-пісневчителями звісно роз-
почалось раніше, ніж створювались кла-
сичні школи з дипломованими церковно-
приходськими вчителями. Як виглядали
однокласні церковні школи в Колочаві в
середині ХІХ ст., можна побачити у нашому
Музеї-сканзені «Старе село».

За переказами людей, у пам’яті зали-
шилися вчителі-дяки, які навчали дітей
співів і простого рахування і читання. Це
були: Бессараб, Макар, Козак Іван, Козак
Василь. Священики і дяки у XVI-XVIII ст.
були єдиними освіченими людьми із міс-
цевого населення на селі. Прикладом
їхньої високої освіченості є рукопис ко-
лочавського дяка Лугоша Івана, який у
1747 році власноруч написав проповіді
«Перло дорогоценноє» на 418 аркушах.
Сьогодні ця унікальна пам’ятка сакраль-
ного мистецтва Закарпаття зберігається в
Державному обласному краєзнавчому музеї
у м. Ужгороді. Ще одним прикладом є «Збір-
ник Петра Колочавського», написаний
власноручно колочавським священиком і
пресвітером духовного життя у 1737 році. У
збірнику вміщено 23 проповіді.

1 Дистрикт – адміністративно-територіальна
одиниця, район.
2 1 гольд – трохи більше, ніж 0,5 га.
3 1 віко – близько 25 кг.

Фрагмент рукописної книги
колочавського дяка Івана Лугоша

«Перло дорогоценноє» (1747 р.) .

Через дорогу від церкви – чеська школа,
поруч із церквою – приміщення

церковної школи, в якому сьогодні роз-
ташовано сільський клуб і бібліотеку.

Державні школи

Державна народна школа в Колочава-Лаз

Державна народна початкова одно-
класна школа в Лазах була відкрита в
1899 році. У 1911році школу розширили
на двокласну, в 1928 -му – на трикласну,
а у 1930 році було дозволено при пер-
шому класі створити ще один паралель-
ний клас. У 1932 році відкрили 4-й клас.
З 1931 року з’явилися класи в присіл-
ках Брадолець, Кальновець, Сухар, Ме-
решор. У 1922 році влаштували курси
для неграмотних дорослих, пізніше були
відкриті дитячі дошкільні курси.

Землю під будівлю школи викупила сіль-
ська громада за 250 золотих у Давида
Вольфа. Держава дала гроші на будівництво,
а село – 2-3-денну роботу від кожної хати.
Так записано у «Шкільній хроніці»
1921–1939 рр. Під час війни у 1914–1918 рр.
будинок і шкільне майно були дуже по-
шкоджені, класне приміщення після коло-
чавської революції у листопаді 1918 року
староста села Дербак Василь Юрійович пе-
реробив під корчму, а учительські кімнати –
під власні помешкання. В революційні дні
вчителька В. Патокі виїхала з Колочави, а її

наступниця Розенберг Шаролта не захотіла
12 січня 1920 року скласти присягу новій
чехословацькій владі і 15 квітня цього ж
року була звільнена. У 1920 році на на-
вчання записалося 37 учнів. Навчання роз-
почалося в листопаді 1920 року. В
квітні-травні 1921 року в школі розмістили
жандармів, присланих для розшуку Миколи
Сюгая (Шугая). З 1 вересня 1921 року до
31 березня 1922-го школа залишилась без
учителя. В квітні до роботи приступив
новий учитель Скиба Омелян, який був
управителем школи аж до 1934 року.

Першим державним учителем за ма-
дярського періоду (до 1919 р.) був Бод-
нар, наступними: Сич Олександр, далі
Патокій Вілла. У чехословацький період
(1919–1938 рр.) – Розенберг Шаролта (в
1920 р.), Гриневич Роман (в 1921 р.), Скиба
Омелян (в 1922–1934 рр.), Опаленик Ва-
силь (в 1934–1938 рр.), Шпонтак Михайло
(в 1938–1946 рр.). Шпонтаку Михайлу ви-
пала доля бути управителем під час від-
ступу чеської влади (в 1938 р.), в часи
Карпатської України (в 1938–1939 рр.), під
час угорської окупації (в 1939–1944 рр.) і при
новій радянській владі (в 1944–1946 рр.).

У 1939 році обов’язки управителя школи не-
довго виконував Леньо Михайло з Волового.

Систематичне навчання в школі роз-
почалося з приходом О. Скиби. В 1923–1924
навчальному році до школи було записано
147 «щоденних» дітей і 84 «повторитель-
них». У наступному шкільному році одно-
класну школу розширили на трикласну і
призначили додаткових учителів Ступ-
кову Надію і Ступку Ольдріха. В 1924 році
школу щоденно відвідували 289 учнів,
181 учень – ходив на повторювальні
курси. У грудні 1926 році при народній
школі були відкриті курси для малограмот-
них, які відвідувала молодь. Протягом тижня
О. Скиба навчав 20-30 учнів по 10 годин.
У 1925 році сім’я Ступків виїхала з Ко-
лочави, і школу з трикласної переводять у
двокласну. На їх місце призначають Ков-
тецьку Надію, яка працювала в Колочаві до
квітня 1930 року. Цього ж року були від-
криті шкільні курси в Брадольці – вчителю-
вав Герег Тібор, було записано 75 учнів, в
Сухарі – вчителював Москаль Микола
(30 учнів), в Кальновці – вчителювала Татач
Ганна (69 учнів), У Мерешорі – вчитель
Бобші Іван (48 учнів). У 1930–1931 на-
вчальному році школа знову стає 4-клас-

ною. До Колочави приїжджають нові вчи-
телі: Дорій Марія, Когут Василь, Барань
Єлизавета. Починаючи з 1931 року школу
відвідували від 500 до 600 учнів. У 1932 році
відкриваються курси ручної жіночої справи,
на які записалося 68 дівчат, при всіх при-
сілкових школах були відкриті 25-годинні
дитячі курси. Відкриваються нові шкільні
курси в Черенині і за Верхом. 27 травня
1931 року був проведений медичний огляд
усіх школярів, і з’ясувалося, що більшість із
них хворіють на туберкульоз та інші інфек-
ційні хвороби. На допомогу прийшов Чер-
воний Хрест і оздоровчі «молочні акції» для
дітей.

Продовження на стор. 4.

Нижній корпус школи.

Верхній корпус школи.

Так виглядала школа з вулиці.

Корпус школи на Широких
(колишній будинок лісництва).
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Державні школи

Державна народна школа в Колочава-Лаз (продовження)

Початок на стор. 5.

9 жовтня 1934 року в селі батьки шко-
лярів влаштували протест з приводу великої
кількості євреїв-учителів. З 10 працюючих їх
було 5. У районі серед 144 вчителів 15 були
євреї. Батьки заборонили ходити коло-
чавським дітям у класи, де вчителювали
євреї. Є. Піккел був переведений до В. Би-
строго, Бергер Микола до Майдана, Берге-
рова Регіна до Росвигова, Гершкович Ліну
залишили вивчати на курсах ручну працю.
4 червня 1934 року колочавські школи
відвідав Міністр внутрішніх справ Черний,
який подарував 1 000 крон дітям на одежу,
але найбільше Міністра цікавило питання
неодноразових виступів батьків проти
вчителів-євреїв.

На заміну єврейських вчителів при-
слали вчителів-емігрантів з України – Сло-
баштицького Панаса, Бойка Ананія, Богача
Івана, Бойка Олександра, Мочара Івана, Го-
гіна Івана, Рудківського Івана (доктор філо-
логії). Завдяки українським учителям п’єси
«Наталка Полтавка», «Мартин Боруля», «Ой,
не ходи, Грицю», «Сватання на Гончарівці»
та інші виконувалися не тільки в Колочаві,
а й по всій Тереблянській долині. Відновив
роботу хор «Просвіти», була збудована
власна сцена для проведення вистав, на
якій демонстрували свої акторські таланти
Шимоня Микола, Дербак Михайло та інші
колочавці. З1936 року в Колочаві щорічно
святкували Шевченківські дні, а починаючи

з 28 жовтня 1934 року, в День Свободи, на
школі майорів український синьо-жовтий
прапор. Товариство «Просвіта», завдячуючи
лісничому лісової управи інженеру Бенди,
придбало кінопроектор із генератором. У
селі з’явилося «власне кіно» і розмістилось
у приміщенні колишньої церковної школи.

Після розпаду Чехословацької респуб-
ліки школу з чеською мовою навчання в
селі закрили, а всіх учнів у1939 році запи-
сали до 14 класів народної школи: у 5 кла-
сах у Лазах навчалось 236 учнів, у
Брадольці – у трьох класах –145 учнів, у Су-
харі у двох класах – 93 учні, у Мерешорі у
двох класах – 77 учнів. Навчання проводи-

лось у семи приміщеннях. Одне примі-
щення було власним (сьогоднішній музей
«Радянська школа»). Продовжували ви-
користовувати приміщення колишньої
церковної школи (сьогоднішній старий
клуб) та 5 орендованих хат у присілках.
За 19 років чехословацького періоду до на-
родної школи в Лазах і в чотирьох її при-
сілках було прийнято і звільнено близько
90 вчителів. Помітну роль у шкільному
житті за чехословацького періоду відіграли
управителі Скиба, Опаленик, Шпонтак. По-
чинаючи з березня 1939 року в Закарпатті
розпочалась угорська окупація краю. В Єв-
ропі розпочалась Друга світова війна
(1939–1945 рр.). Ці події не могли не впли-
нути на шкільництво. Школу перейменовують
на Мараморош-королівську державну на-
родну школу в Колочава-Лаз, яка підпо-
рядковувалась Хустському шкільному

інспекторату Мараморошської адміністра-
тивної експозитури. У 1940 році школу від-
відував 621 учень, в т.ч. 44 єврейських
дітей. Школа стала 11-класною. У 1941 році
в Лазах 241-го учня навчали два вчителі, в
Брадольці було –192 учні і один учитель, у
Кальновці – 95 учнів і один учитель, в Су-
харі –124 учні і один учитель. У Лазах пра-
цювали М. Шпонтак (управитель) та Марія
Тайглер, у Брадольці – Стрипська Шарлота,
у Кальновці – Данкай Олекса, у Сухарі –
Сливка Олена, у Мерешорі – Нерода Ілько. У
наступному році в школі працювали вже
7 учителів, які навчали 630 учнів. Невели-
кий період учителювали Угрин Марія (Ме-
решор), Горощак Іван (Брадолець), Пальо
Іван, Чайковіч Ференц. Більшість учителів
вимушені були пройти навчання на вій-
ськових курсах із підготовки школярів –
«левентів». Закінчивши курси, вчителі ста-
вали інструкторами на курсах «Левенте»,
які діяли майже при всіх початкових дер-
жавних школах (див. статтю «Школа Ле-
вентів»). У 1944 році в школі працюють

М. Шпонтак, Андрусьова Олена, Штаєрова
Ганна, Ковач Михайло, Буркало Петро. За
період угорської окупації в школу було
призначено і звільнено близько 40 учите-
лів: Шпонтак Михайло, його дружина Шпон-
так (Коновіч) Софія, Бокотей (Олас)
Єлизавета, Чайковіч Ференц, Митрович
Марія, Мейшарос Сандора, Гадріма Іван,
Хейглер Марія, Нірода Ілля, Сливка Олена,
Попович Дмитро, Тайглер Марія, Сатур

Шаролта, Стрипська Ольга, Данкай Олекса,
Пальо Іван, Угрин Марія, Яворська (Земано-
віч) Марія, Горощак Іван, Є. Бурч, Сільвай
Томас, Бурч Василь, Фюлоп Єлек, Кундря
Марія, Дошпод Ілона, Шеменовіч Гелена,
Дусин Михайло, Логучик Єрн, Бабинець Ва-
силь, Ц. Юлігіна, Калуш Саламон та інші.

З приходом радянської влади на За-
карпаття в жовтні 1944 року в Колочава-
Лаз була відкрита семирічна школа, а на
Горбі та у всіх присілках – початкові
школи, а також вечірня школа для робіт-
ничої молоді. Директорами школи були:
Шпонтак Михайло Юрійович (1944–
1946 рр.), Строїн Михайло Якович
(1946–1947 рр.), Сятиня Іван Іванович
(1947– 1948 рр.), Касинець Юрій Юрійо-
вич (1948–1949 рр.), Піскорський Іван
Кіндратович (1949–1950 рр.), Дорогій Ва-
силь Васильович (1951–1952 рр.), Яко-
венко Ольга Іванівна (1952–1954 рр.),
Попович Іван Андрійович (1954–1959 рр.),
Сюсько Микола Іванович (1959–1962 рр.),
Капустей Василь Юрійович (1962–1965 рр.),
Дербак Василь Юрійович (1965–1983 рр.),
Іваниш Іван Васильович (1983–1994 рр.),
Оленич Дмитро Михайлович (1994–
1997 рр.), Хланта Юрій Павлович (1997–
2006 рр.), Кий Михайло Михайлович (з
2006 р. і до тепер).

У 1990 році на теренах Колочави в про-
сторих і новозбудованих приміщеннях пра-
цювали одна середня школа, 2 восьмирічні,
4 початкові. Педагогічний колектив скла-
дався з 125 вчителів, які навчали 1 650 учнів.

Школа в клубному приміщенні (зправа),
поруч у той час було озеро.

Педколектив школи
на фоні будівлі , в якій зараз

розташований музей «Радянська
школа». Фото 1956 року.

Педколектив. У центрі – директор
М. І . Сюсько. Фото 1961 р.

Директор І. Попович з педколективом.
Фото 1954 року.

У сільській бібліотеці.
Дербак Василина Миколаївна

з учнями.

Директор М. Я. Строїн та завуч
Є. І. Косяк з учнями. Фото 1947 р.

Державна народна школа в Колочава-Горб
Державна однокласна державна школа на Горбі була
відкрита в 1911 році.

Нова школа розташувалась у будинку Вольф Хани і
Давидовича Лайзера. Прибиральницею була Давидович
Розалія. Шкільними кураторами обрали Сидора Івана та
Шандора Михайла. Під час війни 1914–1918 рр. шкільні
справи суттєво погіршилися. З 1919-го аж до квітня
1923 року навчання фактично не проводилося. Держав-
ного вчителя не було. У вересні 1921 року в приміщенні
школи перебували військові. У квітні 1923 року до школи
записалися 83 учні, у вересні – 173. Управителем школи
був Рудий Євген. Під час перевірки в 1924 році було ви-
явлено записаних 140 учнів, присутніх у 1-му класі – 27,
у 2-му класі – 30, у 3-му і 4-му класах – 39 учнів. Крім того,
на повторювальні курси було записано 40 учнів. У 1926
році школа працювала у будинку Давидовича Лайзера,
управителем школи був Немцов Франц. У 1925/1926 на-
вчальному році навчалось 169 дітей, 1926/1927 – 142, у
1927/1928 – 160, у 1928/1929 – 134 учні. Управителем
школи в цей час був М.Тирканич. У 1930 році управите-
лем школи призначається М. Мондо, бо до роботи не при-
ступив через хворобу Г. Шимон. З 1933 року управителем
став Перенець Федір. Разом із ним працювали: Маринець
Ганна, Попов Микита, Немішова Юлія, Жлепеко Марія,
Дуркот Олексій. У 1936 році керівником школи призна-
чається М. Іванина. У центральній школі на Горбі діяли
три класи і один клас у присілку Гирсовець.

У 1936 році при школі були відкриті курси жіночих руч-
них робіт і домашніх наук.

У 1939 році школа стає 4-класною і працювала у трьох
приміщеннях, де навчались 224 учні. Управитель – Зіман
Андрій, учителі: Сирохман Ганна, Бабинець Василь, Калуш
Саламон. Крім того, за чехословацького періоду в школі
працювали: Струченко Михайло, Кидора Василь, Оберліхт
Віктор, Шпак Софія, Дангінгерович Єлизавета, Попов Ми-
кита, Іржак Верона, Іванина Михайло, Шевченко Михайло,
Кидора Василь, Пахир Ірина. Перинець Федір, І. Іванина,
М. Мондокова, Жлебська-Тиркиничова Марія, Дуркот Олек-
сій, Рудий Євген, Немцов Франц, Іванина Михайло (займав
посаду управителя).

У 1940 році в центральній школі Колочава-Горб було
8 класів, в яких були записані 182 учні, в Гирсовці навча-
лись 47 дітей. Фактично ж до школи ходили 150 учнів.
Управителем школи був Зіман Андрій, якого у лютому
1941 року змінив В.Бабинець. За часи угорської окупації в
1939–1944 рр. у Колочава-Горбівській школі працювали
такі вчителі: Сілагій Йолан (управитель), Хіладді Йолан, Віл-
ман Андрій (управитель), Сирохман Ганна, Бабинець Ва-
силь, Калман Йосип, Ференчук Йолан (управитель), Калуш
Саламон, Тирканич Марія (управитель), Худан Іван, Шепа
Василь, Сятиня Марія, Буркало Іван.

У 1958–1959 навчальному році школярі на Горбі по-
чали навчатись у новій школі.

Попович Мирон Андрійович
народився в 1934 році у с. Нег-
ровці. У 1940–1947 рр. навчався
в початковій школі, а в 1950–
1953 рр. – у Синевирській се-
редній школі. По завершенні на-
вчання був направлений піонер-
вожатим у Вучківську школу.
Потім служив у Радянській Армії.
Після демобілізації працював
учителем трудового навчання в
Колочава-Брадолецькій семиріч-
ній школі. З 1 вересня 1959-го до
1962 року був директором семи-
річної школи у Синевирській По-
ляні. У 1962 році призначений
заввідділом кабінету політичної
освіти у Міжгірському райкомі
партії. В січні 1963 року був при-
значений директором Колочава-
Горбівської восьмирічної школи.
Цю посаду він обіймав до квітня
1982 року.

Державні школи Багаторічні директори шкіл

Попович Мирон Андрійович

Директор школи М. А.Попович із вчителями.
Крайній зліва Михайло Аржевітін.

Верхній корпус школи перед
зруйнуванням. Вигляд з вулиці.

М. А. Попович
(1934 р.н.) .

Шкільна інтелігенція за часів
мадярської окупації з батьком

Миколи Сюгая (Шугая).



5

№ 14 Жовтень 2009 року

Багаторічні директори шкіл

Державна народна школа у Верхній Колочаві
Тодішня Верхня Колочава складалась
із присілків Негровець і Імшадь. Но-
тарський уряд знаходився у Колочаві-
Горб. На теренах цього села діяла одна
із найстаріших серед колочавських
шкіл – церковно-приходська школа,
відкрита ще в 1866 році. Угорський ко-
ролівський уряд відкрив однокласну
державну школу в Верхній Колочаві-
Негровець у 1911 році. До новостворе-
ної народної школи переважно ходили
жидівські діти. З часом учні церковної
школи почали переходити навчатись
до дипломованих учителів державної
школи.

До Першої світової війни державну
школу відвідували в середньому від 60 до
130 дітей. Під час війни навчання майже
припинилось. У 1921 році управителем
школи був Росоха, а вчителем – Піскович
Олександр із Галичини. На навчання були
записані 250 учнів, утім приміщення все
ще займали військові. У 1922–1923 рр.
школа не діяла через відсутність учителя,
незважаючи на те, що до школи записалися
284 дитини, в т.ч. 34 жидівських. У квітні
1923 року новий управитель школи
Чийпеш Степан записав 85 учнів, а у ве-
ресні до школи вже ходили 173 школярі.
У 1924/1925 навчальному році було
167 учнів, у 1925/1926 рр. – 199, у
1926/1927 рр. – 162. На початку 1928 року
шкільним інспекторатом була відкрита дво-
класна школа. Тепер 193 учнів навчали два
вчителі. Через рік відкрилися шкільні курси
в Косому Верху, які вів Куриця Іван. Дер-
жавна народна школа була розташована в
приміщенні церковної школи. До неї систе-
матично ходили близько 150-170 учнів. У

1930 році управитель Росоха збільшив
кількість учнів до 205. Цього ж року шкільні
справи перебрав управитель Перинець
Федір. У наступному 1931/1932 навчаль-
ному році шкільною наукою керували Дур-
кот Олексій і Жлебська Марія. А через рік
вже працювали три вчителі: Іванина Ми-
хайло (управитель), Вільковна Юлія і
Жлебська Марія. До них долучилася вчи-
телька жіночих ручних і домашніх робіт
Гершкович Ліна. Цього ж року відкрилися
дошкільні дитячі курси, а держава виділяла
9 тис. корун на ремонт приміщення церков-
ної школи, в якій все ще перебувала на-
родна школа. У 1932 році сільська громада
пише скарги до сенатора (депутата) Цурко-
новича про відсутність у Тереблянській до-
лині горожанської школи і пропонує
відкрити таку установу в своєму селі. Моти-
вом було те, що Негровець знаходиться по-
середині долини: до Колочави і Синевира –
5 км, до Вільшани і Поляни – 15 км. Роз-
почалось багаторічне листування, а «Горо-
жанку» згодом шкільний інспекторат
планував відкрити на Горбі. Закон Божий у
народній школі вів ієромонах Досифан
(Шандра Митер). Збільшилась кількість
учнів і на курсі у Косому Верху – у 1932 році
до школи ходили вже 32 учні. Навчання вів
Вайнраух Федір. До центральної школи в
Негровці цього року записалося 236 дітей,
а шкільну програму вели Перинець Федір
(управитель), Перенцова (Немеш) Йолана,
Нерванова Ольга, д-р Володимиров Сергій,
Гаврилко Іван. У грудні 1935 року шкільні
справи були передані Ковачу Василю. Вчи-
телями працювали: Перинець Федір, Обе-
рбехлер Віктор, Пахир Ірина. У наступному
шкільному році новими вчителями були:
Іванина Михайло (управитель), Кішова Мар-
гарита, Струченко Михайло, Кішова Іда.

Через рік колектив оновлюється і призна-
чають Гадзиму Івана, Малишкову-Деркач
Гізелу, Могіша Федора, Тайглер Марію,
Войтовича Олександра, Могішову Олену. У
1939 році у школі було 8 класів, і навчання
проводилося в п’яти приміщеннях. Школу
відвідували 370 учнів. До вчительського ко-
лективу додалися: Калинич Марія, Скира
Євген, Малишко Гізела, Лях Іван, Ткачук
Ганна, Субота Микола. За мадярського пе-
ріоду в 1940 році школа була 8-класною (з
391 учнем). У 1939 році управителем стає
Скира Євген, а з 1942 року – Лях Іван. У
1942 році школу відвідують 350 учнів. На-
вчання ведуть Калинич Марія, Деркач-Ма-

лишко Гізела, Худан Іван, Субота Микола,
Ткач Олена, Суботова Марія, І. Савинець,
Штефуца Іван. При школі відкриваються
курси «Левенте», які веде Ю.Мушікас. У ли-
стопаді 1943 року в приміщенні школи тим-
часово розміщуються військові, а потім
запроваджується карантин.

До радянської влади середню освіту от-
римав лише Росоха Юрій Іванович.

За радянських часів школа стала 8-річ-
ною. Для прикладу, в 1988 році школу від-
відували 417 учнів, а в учительському
колективі було 30 педагогів. Навчання про-
водилось у власному приміщенні.

Скиба Омелян (Ємеліян) Дмитрович
народився 2 серпня 1897 року в с. Жуко-
вому, Мукачівського округу. В 1909 році
закінчив 6-класну народну школу в с. Жу-
ковому. У 1912–1914 рр. навчався в Уж-
городській горожанській школі, а в
1914–1918 рр. – в Ужгородській півчосе-
мінарії, де отримав диплом церковного
«півчовчителя». По закінченні семінарії
був направлений в Колочаву-Лаз церков-
ним учителем. До роботи приступає 18
вересня 1918 року в однокласну цер-
ковну школу, де навчаються 45 учнів. 5
червня 1921 року О. Скиба звертається
до шкільного інспекторату з проханням
звільнити його з посади церковного пів-
човчителя і призначити на посаду дер-
жавного вчителя у Нижнє-Колочавську
Лазівську народну школу. Шкільний ін-
спекторат прохання задовільнив, але
призначив його з 1 вересня 1922 року
державним учителем у Нижній Синевир.

Починаючи з 1922 року греко-като-

лицька церковна школа в Нижній Ко-
лочаві перестає функціонувати, а її майно
орендує державна народна школа. У
1923/1924 навчальному році у Колочаві
відновлюється робота однокласної дер-
жавної народної школи, куди й був пере-
ведений управителем (директором)
Омелян Скиба. На цій посаді він працю-
вав до 31 серпня 1934 року і за цей час
особисто як учитель навчив 757 коло-
чавських дітей. 1 вересня цього ж року
стає управителем школи у с. Салдобош
(сьогодні це с. Стеблівка, Хустського рай-
ону). Пізніше він переїздить до Буштина
(хутір Гандал), де мешкала його дружина.
Під час угорської окупації (1939–1944 рр.)
продовжував працювати управителем
школи. Загальний педагогічний стаж ро-
боти О. Скиби склав 28 років. З приходом

радянської влади на Закарпаття його
звільнили з учительської роботи за те, що
він проводив недозволені релігійні уроки в
школі. 15 травня 1946 року О. Скиба зай-
няв посаду статиста Буштинського ліс-
промгоспу. Через три роки отримав
посаду прийомщика на ст. Теребля, Буш-
тинської сплавдільниці, а в 1950 році
був відряджений до Буштинської сплав-
дільниці Закарпатської сплавконтори.
15 серпня 1953 року вийшов на пенсію.
Помер О. Скиба у 83 роки 1 січня 1983 року,
похований в смт Буштино (місцева
назва – хутір Гандал).

О. Скиба був одружений із Герег Ма-
рією з Буштина. 1926 року в них народи-
лася дочка Гелена-Марія, яка померла у
1927 році. Через рік, у 1928 році, наро-
дилася друга дочка – Маргарита, котра
теж прожила лише рік. Ця трагедія спону-
кала їх взяти до себе прийомну дитину
Іцу (Ірину), яка після одруження пере-
їхала до Вишкова. У 1937 році у родині
Скибів народилась третя дитина Агафія
(Жозефіна). Вона не виходила заміж і
взяла в дитячій Тячівській лікарні дво-
річну дівчинку Єву. Сьогодні це Ковачева
Єва, яка виховує чотирьох дітей.

Учителюючи в Колочаві, О.Скиба від-
крив 4-класну школу, курси в Калновці,
Брадольці, Сухарі, Мерешорі, повторю-
вальні курси для старших учнів, читальню
«Просвіта», підтримував кухню Черво-
ного Хреста в Колочаві для бідних дітей.
На його долю випало бути останнім цер-

ковним учителем у Колочаві. Дослідники
рідного краю повинні бути вдячними
йому за «Шкільну хроніку» – цінне пер-
шоджерело про шкільництво у першій по-
ловині XX ст. у Колочаві.

Одруження О. Скиби з М. Герег.

О. Скиба від імені Червоного Хреста
роздає продукти харчування

колочавським учням. Фото 30-х років.

Такими їх запам’ятали колочавці.

О. Скиба роздає харчі від Червоного Хреста
колочавським дітям. Фото 30-х років.

Табличка з написом «Від вдячних
колочавців». Хрест на могилі

О. Скиби встановлений у 2008 році
С. Аржевітіним та А. Сюгаєм.

О. Скиба з дружиною.
І в старості разом…

Державні школи

Цікавий факт

Чемпіон світу, закарпатський силач «Кротон» (Фірцак)
з колочавськими учнями. Фото 50-х років.

Скиба Омелян Дмитрович – директор Колочава-Лазівської
школи з 1923 до 1934 року
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Опаленик Василь Степанович –
директор Колочава-Лазівської школи з 1934 до 1938 року

Опаленик Василь Степанович наро-
дився в с. Ворочово, Перечинського рай-
ону в 1913 році. Закінчивши Ворочівську
народну школу, навчався в Ужгородській
горожанській школі. У 1934 році закінчив
Ужгородську вчительську семінарію й одер-
жав два дипломи: вчитель народної школи
та півчовчитель-дяк греко-католицької
церкви. З 1934-го до 1938 року працював
управителем у Колочава-Лазівській школі,
потім учителював на Перечинщині в Туря
Поляні. У грудні 1938 року за часів Кар-
патської України Василя Степановича при-
значають учителем Зарічівської народної
школи Перечинського району. 16 березня
1939 року В. Опаленика під час шкільної пе-
рерви забрали зарічівські «соботчопотоші»
(члени проугорської партії) й передали
угорським жандармам. У одній із пивниць
Перечинського лісохімзаводу його кату-
вали за велику любов до української на-
родної пісні й драматургії та боротьбу за
незалежність України. 21 березня знайшли
тіло мертвого Опаленика Василя на березі
річки Уж, вище за 200 м від Перечина. Його
тіло випадково побачив чоловік, який про-
їжджав возом берегом річки і запримітив

велику зграю вороння над якимось тілом.
З розповіді двоюрідного брата В. Опале-
ника 89-річного Гутича Юрія Опанасовича
стало відомо, що смерть Василя була на-
сильницькою, тіло його було із простреле-
ною лівою рукою і надрізом за правим
вухом. Ю. О. Гутич і готував померлого в
останню путь. Поховали 25-річного Василя
в с. Ворочово.

Василь Степанович був талановитою
людиною, вміло грав на скрипці, гарно ма-
лював українські візерунки для вишиванок,
добре співав. У селах, де він учителював, ор-

ганізовував хори, драматичні гуртки, брав
активну участь у зібранні січовиків. Василь
Степанович мав позашлюбну дочку Галину
від колочавської вчительки. Дід Гутич Юрій
пригадує прізвище вчительки – Білак (не
впевнено) з Мукачівщини. Дворічну дочку
мати вже після смерті Опаленика залишила
на виховання мамі Василя, бо не мала мож-
ливості утримувати дитину без батька. Фак-
тично Галину виховувала рідна тітка
Опаленика. Під час Другої світової війни
Білак була добровольцем на фронті, а після
її завершення повернулася у с. Ворочово і
забрала дочку з собою. Проживали вони у
м. Хуст. Галина народила сина і дочку, сама
працювала у дитсадку при заводі. Опале-
ник Василь мав меншу сестру Гулей Ганну
Степанівну, яка довгий час працювала ди-
ректором Перечинської середньої школи.
Похована поруч із братом Василем.

Батько Василя довгий час був на заро-
бітках в Америці, заробив гарні гроші й збу-
дував у 1920 році велику кам’яну хату, яка
ще й сьогодні у добротному стані. Поруч із
хатою стоїть 150-річна православна церква.

Опаленик Василь Степанович
(1913–1939 рр.).

Могила В. С. Опаленика в с. Ворочово.

Шпонтак Михайло Юрійович –
директор Колочава-Лазівської школи з 1938 до 1946 року

Шпонтак Михайло Юрійович народився
22 жовтня 1914 р. в с. Середнє (присілок

Дубровка), Ужгородського округу. З 1921-го
до 1925 року навчався в Середнянській по-
чатковій школі. У 1926 році поступив в Дер-
жавну реальну гімназію в Ужгороді, де
навчався 3 роки. У 1931 р. М. Шпонтак пе-
реходить на навчання в Державну фахову
деревопереробну школу в Ужгороді, в якій
навчався не більше року і прийняв рішення,
що саме педагогічна робота є його життє-
вим покликанням. В подальшому він на-
вчався з 1932-го р. до 1936 р. у Державній
учительській семінарії в м. Мукачевому. З
1 вересня 1936 р. приступив до роботи вчи-
телем в присілку Мерешор у Колочава-Ла-
зівській початковій школі. 1 листопада
1937 р. Шпонтака М. було переведено до

Келичина, де він працював до 31 січня
1938 р. У лютому 1938 р. Шпонтак повер-

нувся до Колочави і з 1 лютого 1938 р. до
29 березня 1939 р. працював на посаді
управителя школи. Він прийняв школу від
Опаленика Василя. З березня до травня
1939 р. працював управителем школи у с.
Вовкове, Ужгородського округу. Дирек-
торські справи передав Михайлу Леню з Во-
лового. В житті М. Шпонтака відбувається
важлива подія – він бере шлюб із вчитель-
кою з Воловської школи Софією Коновіч.
Молодих педагогів направляють в Ко-
лочаву: Михайла Шпонтака з 11 травня
1939 р., Шпонтак Софію з 1942 р. З травня
1939 р. до 17 серпня 1946 р. Михайло Юрі-
йович безперервно працює управителем, а
з 1944–1946 рр. – директором школи в
Лазах. 1946–1947 навчальний рік сім’я
Шпонтаків розпочала у Грушовській семи-

річній школі на Тячівщині, де працювали до
самої пенсії. Софія Шпонтак-Коновіч наро-
дилася 05.08.1919 р. в с. Чинадієво. Вчите-
лювала у Стригальні (1938–1939 рр.),
Воловому (1939–1942 рр.), Колочаві
(1942–1946 рр.), з 1946 р. в Грушові. В сім’ї
Шпонтаків народилися два сини – Володя
(1943 р.н.) і Олександр (1946 р.н.). В Гру-
шові Шпонтак був учителем німецької мови,
співів, організував хор, вів різні гуртки,
любив українську пісню, гумор, обирався
депутатом сільської ради, членом народ-
ного суду, був позапартійним.

Помер М. Ю. Шпонтак 19 листопада
1986 р., похований у своєму селі Серед-
ньому.

Шпонтак Михайло Юрійович
(1914–1986 рр.) .

М. Шпонтак – керівник хору
в с. Грушові.

Могила М. Ю. Шпонтака в с. Середнє.

Дербак Василь Юрійович –
директор Колочава-Лазівської школи з 1965 до 1983 року

Дербак Василь Юрійович народився
24 квітня 1933 р. у с. Колочава. У 7 років
поступив у перший клас. У 1948 р. закін-
чив 7 класів. У 1948–1951 рр. навчався у
Драгівській середній школі. Потім на-
вчання в Дрогобицькому педінституті
(один семестр), а згодом перейшов до Уж-
городського учительського інституту.

Був обраний секретарем комсомоль-
ського бюро факультету. В 1954 р. став
членом Комуністичної партії. Закінчив ін-
ститут у 1954 р. з відзнакою. З 15 серпня
1954 р. до 30 серпня 1957 р. був дирек-
тором Колочава-Горбівської семирічної
школи. З 1 вересня 1957 р. працював
звільненим секретарем партійної органі-
зації колгоспу «Радянське Закарпаття» і
по сумісництву з 1 вересня 1957-го до
14 жовтня 1963 р. учителем української
мови і літератури у Колочавській середній

школі. З 15 травня 1965 р. по серпнь 1983 р.
був директором Колочавської середньої
школи, а потім учителем української мови і
літератури. Василь Юрійович понад 30 років
працював пропагандистом при партійній
організації колгоспу, обирався головою
групи народного контролю при сільраді, го-
ловою профкому школи. З вересня 1987 р.
працював на посаді заступника директора
школи з навчально-виховної роботи. Вся
трудова діяльність Василя Юрійовича
пов’язана з Колочавською середньою шко-
лою, в якій був директором18 років.

Сьогодні Василь Юрійович один із на-
йавторитетніших педагогів-ветеранів села.

Дербак Василь Юрійович (1933 р.н.).

Молоде подружжя
Василь Юрійович та

Лідія Петрівна Дербаки
з колегами.

Танці під скрипку М. Ю. Шпонтака.
с. Грушово, фото 1968 р.
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Освіта колочавців
у XX ст.

Згідно з переписом населення в Колочаві у 1921 р. у
Лазах і Горбі мешкало 2 813 осіб, з них: українців 2 501,
євреїв – 285, решта – чехи, німці, мадяри, румуни. Тих, хто
вміли писати і рахувати, було 332 особи, в тому числі: укра-
їнців – 119, євреїв – 105, чехів – 14, мадярів – 7, румунів – 7.
За статистикою, кожний восьмий колочавець умів
писати і рахувати. Із 636 хат у 169 вміли читати і раху-
вати. До приходу радянської влади жоден із колочавців
(крім тимчасово прописаних і євреїв) не мав закінченої се-
редньої освіти. Першим середню освіту здобув Беца Василь
Михайлович. Він же першим із колочавців отримав і вчений
ступінь кандидата наук. Першим науковим доктором став
Москаль Денис Миколайович. Сьогодні у Колочаві більше
10 кандидатів наук. Два колочавці: Штаєр Михайло Михай-
лович та Попович Іван Андрійович свого часу очолювали
Міжгірський районний відділ народної освіти. Штаєр Михайло Михайлович. Попович Іван Андрійович.

Цікавий факт

Багаторічні директори шкіл

Малета Василь Дмитрович – директор Колочава-Брадолецької
школи з 1961 до 1991 року

Присілкова школа в Брадольці в ра-
дянські часи стала неповною середньою
школою. ЇЇ директором протягом 30 років
був Малета Василь Дмитрович.

Малета Василь Дмитрович народився
22 вересня 1931 року в селянській сім’ї. За-
кінчив у с. Колочава 6 класів народної
школи, потім 3 класи Хустської гімназії (в
1942–1945 рр.). У 1948–1951 рр. отримав
середню освіту в с. Драгові. Потім служив у
Радянській Армії. В 1957–1963 рр. заочно
здобував вищу освіту в Ужгородському уні-
верситеті за спеціальністю – «історія». Вчи-
тельську роботу розпочав у Горбівській
семирічці, де працював у 1955–1957 рр.,
потім продовжував учителювати у Брадо-
лецькій семирічці (в 1958–1960 рр.), Коло-
чавській середній школі (в 1960–1961 рр.).
У1961–1991рр. був директором Колочава-
Брадолецької неповної середньої школи. У
1991 році обирався головою Колочавської
сільської ради. Понад 30 років викладав у
школах історію. Саме за час його керів-
ництва було зведено сучасні будівлі школи,
відкрито середню школу, сформовано по-
стійний педагогічний колектив. Василь
Дмитрович має державні нагороди за сум-
лінну працю, є учасником бойових дій як
воїн-інтернаціоналіст. Перебуваючи на пен-
сії і до сьогоднішнього дня він здійснює ак-
тивну громадську роботу, досліджує історію
рідного села, веде краєзнавчу роботу, очо-
лює ветеранську організацію.

Малета Василь Дмитрович
(1931 р.н.) .

Нова Колочава-Брадолецька школа.

П’ятий клас Колочава-
Брадолецької школи.

Урочиста лінійка біля школи.

Піонерська лінійка.

Учителі Колочава-Брадолецької школи
на перерві.

Будівництво нової школи.

Закінчився черговий навчальний рік.

Учні Колочава-Брадолецької школи.

Школярі на початку будівництва
Колочава-Брадолецької школи.

Шкільне свято в Брадольці.

Юні піонерки зі своєю вчителькою.

Дорогою в Брадолець.
Фото 1959 р. Урок розпочинає Суп-

Цимбалюк Поліна Федорівна.
Фото 1957 року.
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Чеська школа

Чеська школа в Колочаві (1928–1939 рр.)

14 квітня 1928 року з Нижньої Ко-
лочави до Праги від єврейської гро-
мади і декількох колочавських чехів
був направлений лист-клопотання
про відкриття чеської школи для 57
єврейських і двох чеських дітей.
Школу передбачалось розмістити в
приміщенні церковної школи, утри-
мання вчителя єврейська громада
брала на себе. Священик Кіраль Сте-
фан запропонував шкільному інспек-
торату викупити будинок церковної
школи на Горбі.

У відповідь на це прохання розпоряд-
женням № 83586–1/28 від 3 липня 1928 р.
Міністерством шкільництва було дозво-
лено відкрити в Колочаві-Горб початкову
школу з чеською мовою навчання. Школа
на Горбі в кінці 1928 року розташувалась
у відремонтованому приміщенні церков-
ної школи.

За переписом населення на той час у
Нижній Колочаві проживало 2 813 осіб,
в т.ч. 285 євреїв. Через декілька років пе-
редбачалось відкрити тимчасові класи в
Лазах і Вишній Колочаві-Негровці. Роз-
порядженням Воловського інспекторату
за № 61160/28 від 11 липня 1928 р. була
відкрита в Колочаві чеська школа з адмі-
ністрацією на Горбі. Єврейська громада з

Лазів теж звернулась з проханням про
відкриття чеського класу для 38 єврей-
ських і 2 чеських дітей. Будинок під
школу запропонував продати Лейбович
Калман. Вся місцева влада тодішньої
Колочави складалась із чехів: страж-
містр Кавлік Карел, фінансовий страж-
ник Павлік Олдріх, лісовий управитель
Зайтчамл Богоміл. У чеській школі міс-
цевим священикам греко-східного (пра-
вославного) віросповідання заборонили
викладати Закон Божий через непідпо-
рядкованість єпархії сербській церков-
ній юрисдикції.

У 1928–1929 навчальному році у
чеській школі навчалось 33 учні. Працю-
вав один учитель Кулик Йозеф. У наступ-
них роках навчання чеською мовою в
Колочаві проводили Водлейх Ян, Беденік
Антонін, Власатий Ян, Чех Ярослав,
Гусак Ярослав, Меншик Ян, Подлага Ста-
ніслав, Калат Ярослав. У 1929 році на-
вчалось 38 учнів, у 1930-му – 73, 1931-му
– 86, у 1932-му – 121, у 1933 році – 130.
Навчання проводили: у 1929 році – 1 учи-
тель, у 1930-му – 2, 1931-му – 2, 1932-му –
3, у 1933 році – 3 вчителі. Чеські школи
були розташовані в орендованих на 10
років приміщеннях, які здавали в оренду
Давидовичі на Горбі і Шломович Гізель у
Лазах. У 1936 році в чеській школі на

Горбі навчалось 39 учнів, у філіалі в
Лазах – 61, у філіалі в Негровці – 57. Для
навчання використовували 5 кімнат: 1 –
на Горбі, 2 – в Лазах, 2 – в Негровці. У

1935 році з 61 учня в Лазівській школі
було 59 єврейських дітей, 1 чех і 1 ні-
мець. У Негровці всі 62 учні були євреї.
Один клас у Лазах було відкрито 1 травня
1931 року, а з 1935 року навчання про-

водилось у двох класах. Двокласний фі-
ліал працював і у Негровці. На Горбі на-
вчання з двокласного повернулось до
однокласного. Разом у всіх чеських шко-
лах навчалось 168 дітей. Перед закриттям
школи у 1938 році на Горбі був 1 клас, в
якому навчалися 33 учні, з них: 25 євреїв,
6 римо-католиків, 2 греко-католики. У
двох класах Лазівської школи навчалось
49 учнів, з них: 46 євреїв і 3 євангелісти. У
двох негровецьких класах навчались
63 учні – всі єврейської національності.

19 жовтня 1938 році автономний уряд
Підкарпатської Русі затвердив нові ви-
моги до чеських шкіл і через відсутність
необхідної кількості учнів чеська школа в
Колочаві 20 грудня 1938 року була лікві-
дована, а 145 учнів переведено до народ-
ної (руської) школи. Листування про
закриття школи і розірвання договорів
оренди тривало до 24 березня 1939 року.

Сьогодні в Колочаві відкрито музей
«Чеська школа», в якому, можна відчути
атмосферу чеського шкільництва 30-х
років минулого століття.

Табличка чеської школи.
Напис на табличці: «Державна

загальна школа з чехословацькою
мовою навчання.1931–1938 рр.». Єврейські діти за книжками.

Такий вигляд мала чеська школа
у 30-х роках. Кадр із фільму

«Марійка-невірниця».

Баба Дьордяня з учнем чеської школи.
Кадр з фільму «Марійка-невірниця».

У цьому будинку розташовано музей
«Чеська школа». На порозі – С. Аржевітін.

Горожанська школа

Районна горожанська школа в Колочаві (проект)
21 лютого 1939 року відповідно до за-
кону про горожанські школи Міні-
стерством культури, шкіл і народної
освіти Карпатської України було ви-
дано розпорядження № 957/39 про
відкриття державної горожанської
школи в Колочаві. В народі її назвали
«Горожанкою».

Перший клас планували відкрити
1 березня 1939 року. Керувати школою
було доручено вчителю колочавської
державної народної школи Леньо Ми-
хайлу. Він отримав завдання підшукати
ще двох учителів із місцевих педагогів.
До першого класу «Горожанки» у 1939
році записалось 110 учнів. Інші мали
приступити до навчального процесу під
час відкриття другого класу. В цій школі
планувалося навчати дітей з Нижньої-
Колочави-Лаз, Нижньої-Колочави-Горб і
Вишньої Колочави-Негровець. Загальна
чисельність учнів в горожанській школі
складала: 1934/1935 навчальний рік
(н.р.) – 366 учнів, 1935/1936 н.р. – 369
учнів, 1936/1937 н.р. – 364 учнів,
1938/1939 н.р. – 342 учні. Відкриття
школи затягувалось через невизначе-

ність місця розташування адміністрації
школи. Одні вимагали відкриття школи на
Горбі, інші – в Лазах, треті – в Негровці.
Активну позицію займала сільська гро-
мада з Негровця, яка, починаючи з 1932
року, писала скарги сенатору (депутату)
сейму Цурконовичу і доводила, що горо-
жанська школа мала відкритись саме в
Негровці. Таке рішення давало змогу
охопити учнів із Синевира (5 км), Ко-
лочави (5 км), Поляни (15 км), Вільшани
(15 км). Справа була винесена на роз-
гляд самого Міністра шкільництва, який
і прийняв остаточне рішення про розмі-

щення школи «посередині» – на Горбі, а
окремий один клас відкрити в Лазах.

Відкриття «горожанки» в Колочаві не
відбулося у зв’язку із початком Другої сві-
тової війни (1939–1945 рр.) і окупацією
краю 15 березня 1939 р. Угорщиною.

По завершенні Другої світової війни
колочавським школярам довелось навча-
тись у Воловській, Драгівській та Сине-
вирській середніх школах.

Лист Міністра Карпатської України
про відкриття в Колочаві

горожанської школи, 1939 р.
Колочавські випускники середньої

школи в Драгові.

Готові до оборони! Колочавські
випускники у Драгові.

Перший навчальний рік у чеській
школі в Колочава-Горб у 1928 році.

Чеське письмо.
Кадр із фільму «Марійка-невірниця».

Учні чеської школи.
Кадр із фільму «Марійка-невірниця»,

1933 р.
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Товариства

Товариство «Просвіта» в Колочаві

Відкриття товариства «Просвіта» в Ко-
лочаві-Лаз було дозволено урядом Підкар-
патської Русі 3 березня 1922 року.
Відповідно до цього рішення 26 березня
1922 року в приміщенні церковної школи
відбулися загальні збори громади села.
Збори відкрив учитель Скиба Омелян, який
виголосив головне завдання товариства,
обов’язки його членів і визначив організа-
ційні справи. До товариства записалося 60
осіб. Головою товариства було обрано Іва-
ниша Івана, заступником Дербака Василя,
секретарем О. Скибу, скарбником Барну
Павла, «надзорниками» скарбника Дербака
Михайла і Росаду Івана, бібліотекарем Мос-
каля Миколу. Членські внески були вста-
новлені в розмірі 1 кр. на місяць.

Головною рушійною силою колочавсь-
кої «Просвіти» став управитель державної
школи О. Скиба. Продовжив цю роботу і під-
ніс на новий рівень – його правонаступник

і управитель школи Опаленик Василь. Ак-
тивними членами «Просвіти» були голова
товариства Дербак Василь, його заступник,
а потім і голова Шимоня Микола, Пишка
Василь, Дербак Андрій, Штаєр Йосип, Бур-
кало Дмитро, Леньо Йосип, Буркало Юра,
Штаєр Михайло, Дербак Федір, Дербак Ми-
хайло, Шемет Юра, Москаль Василь, Сюгай
Василь. Нове піднесення товариства відбу-
лось завдяки вступу до нього 20 вчителів-
емігрантів: Слабоштицького Панаса,
Вілкової Юлії та інших.

Товариство мало власну сцену, хор, теат-
ральні гуртки, кінопроектор. Для прикладу: у
1935 році «Просвітою» здійснено 8 концер-
тів, 6 оперет-академій, 10 вистав, 11 п’єс,
влаштовані курси народних танців, виступи
хору. Через читальню було проведено курс
горожанського виховання, на якому до-

рослі вивчали: числення, письмоводство, іс-
торію, господарство, домоводство, гігієну
тощо. Головним гаслом читальні було: «Ши-
рити культуру, тверезість і працю для підне-
сення нашого народу до рівня других
культурних народів!». До головного репер-
туару колочавських «просвітян» входили
вистави: «Наталка Полтавка», «Ой, не ходи,
Грицю, та й на вечорниці», «Сватання на
Гончарівці», «Невільник», «Мартин Боруля»,
«Запорізький скарб», комедії «Живі покій-
ники», «Настоящі», «Депутати до Відня»,
«Які хворі, такі й доктори», «Чорт – не
жінка», «Де горілка буває, там добра немає».

Завдяки проведенню Шевченківських

днів колочавці дізнались про великого укра-
їнця Тараса Григоровича Шевченка, назав-
жди запам’ятали, які барви має український
прапор. Активна праця членів товариства
дала змогу колочавцям дізнатись про різ-
ницю між «руськими» і «русскими» підруч-
никами для школярів і з’ясувати, чим
відрізняється московська граматика Са-
бова від української граматики Данькевича.
Під час проведення голосування з мовного
питання 17 січня 1938 року 54,56% коло-
чавців проголосували за «народну мову», а
за «московську» – 45,44%. На «розборки» до
Колочави приїхав сам д-р Стефан Фенцик.
Він відкрив судові справи проти управителя
школи Опаленика. Окружний суд у Воло-
вому і крайовий суд у Хусті не визнали вини
Опаленика і зобов’язали Фенцика запла-
тити за моральні збитки і судові витрати.
Але стараннями місцевого священика Чор-
ного управителя Опаленика Василя було пе-
реведено на Перечинщину в Туря Поляну.

Довідка: осередки «Просвіти» були в кож-
ному районі Підкарпатської Русі. У 1930
році їх було 204. У Мукачівському окрузі –
31, Тячівському – 28, Воловському – 20.
Активісти товариства «Просвіта» стали
провідниками національно-визвольного
руху на Закарпатті і керівниками уряду
Карпатської України у 1938–1939 рр.
«Просвітянам», які в 1934 році вперше
підняли Український прапор у Колочаві,
у 2009 році було встановлено пам’ятну
дошку на території музейного комплексу
«Стара школа».

Театральна справа «Просвіти»
продовжується. Ролі виконують:

Буркало Василь, Кисельова Зинаїда
та Косяк Юрій. Фото 70-х років.

Печатка читальні товариства
«Просвіта».

Підписи засновників «Просвіти»,
1922 р.

Товариство ім. О. Духновича
Товариство імені Олександра Духно-

вича – організація русофільської орієнтації,
культурно-просвітницька робота якого в
краї спрямовувалась проти «мнимой укра-
инской национальности» і бойкоту всього,
що не мало «русский характер». Усі зусилля
були спрямовані на розвиток «русского
движения на Подкарпатской Руси». Това-
риство ім. О. Духновича вважало себе пра-
вонаступником товариства св. Василя
Великого, яке створювалось «карпаторус-
скими патриотами» у 1865 році і було за-
крите у 1904 році. Керівником нового руху

став Фенцик Стефан. Активісти-русофіли
вели ідеологічну боротьбу проти україніза-
ції краю, за збільшення кількості «рус-
ских» шкіл, запровадження в школах
граматики Сабова. Гучно протестували
проти вживання в краї термінів «русин»,
«русинський», «Підкарпаття», «українсь-
кий». Створену в краї «русинську течію»
вони вважали штучною, нищівно критику-
вали «українську течію» і стверджували,
що «русское движение» підтримує 62% на-
селення.

Головним пропагандистом цього руху в
Колочаві був греко-католицький священик

під час виборів до парламенту 19 травня
1935 року саме за цю політичну силу коло-
чавці віддали найбільше голосів. Для при-
кладу: за «комуністів» проголосували 22
особи, за «соціал-демократів» – 83 , за «авто-
номістів» – 441.

Довідка: Товариство ім. О. Духновича
було засноване в Ужгороді у 1923 р., ак-
тивно фінансувалось урядом, мало 315
читалень, 16 народних домів, 76 хорів,
39 оркестрів, 19 спортивних клубів,
200 аматорських театральних гуртків,
видавало власну літературу. Свою ді-
яльність товариство припинило під час
угорської окупації краю.

Лист-відповідь д-ра Фенцика на
запрошення С. Кіраля до Колочави.

Пам’ятник О. Духновичу в Колочаві.

Відкриття «Народного дому»
в Колочаві-Лаз у 1930 році.

У центрі С. Фенцик.

Школа «Левенте» в Колочаві (1940–1944 рр.)
З метою підготовки молоді до військової

служби угорським військовим командуван-
ням разом з Міністерством шкільництва
Угорщини при школах створювалися напів-
військові курси для старшокласників. У на-
роді ці курси називали «Школа левентів».

Інструкторами школи «Левенте», як пра-
вило, були управителі шкіл, учителі або ко-
лишні військові з місцевого населення.

Вищим командуванням Угорщини для на-
вчання військової справи була розроблена
«Програма основ військової підготовки шко-
лярів початкових і горожанських шкіл, семі-
нарій та інших училищ». Програма мала 12
розділів і передбачала підготовку самих ін-
структорів із числа вчителів, а також курс
для старшокласників і молоді. Особлива
увага приділялась атестації «левентів» після

закінчення ними навчання і практичних за-
нять. Кращі інструктори отримували дер-
жавні нагороди і заохочення. Для учасників
курсів передбачалася спеціальна форма
одягу і військові однострої для різних сезо-
нів. Крім військової справи, здійснювалось
поверхове навчання російської, німецької та-
латинської мов, а також поглиблене на-
вчання угорської. Учень цієї школи Кривляк
Іван Петрович пригадує: «…Колочавську
«Школу левентів» доручили організовувати

управителю школи М.Шпонтаку. Перед цим
він декілька місяців проходив підготовку на
спеціальних курсах. Помічником у нього був
Андрусь Андрій Іванович, інструкторами з
різних предметів були інші вчителі. На-
вчання проходило 1 раз на тиждень по 3-4
години: молодь вчили марширувати, стрі-
ляти, повзати по землі. В школу записували
дітей від 14 років. Тих, хто не відвідував
школу, карали грошовим штрафом і фізично
під час військової підготовки…».

Кривляк Іван –
учень школи

«Левенте».

Беля Михайло –
колочавський

«левент».
Фото 40-х років.

На заняттях у школі «Левенте».
Місце невідоме. Фото 40-х років. Крокують «левенти» в м. Берегове.

Фото 40-х років.

Кіраль Стефан. Головою колочавського то-
вариства був В. Когут. Читальні товариства
ім. О. Духновича були відкриті у Негровці і на
Горбі. Читальня у Лазах була відкрита піз-
ніше – у 1929 році, а наступного, 1930 року,
відкрито «Русский народный дом» у примі-
щенні Руського споживчого дружества, за-
снованого також С. Кіралем. На подвір’ї
товариства був встановлений пам’ятник «бу-
дителю Закарпаття» Духновичу Олександру.
Скульптор Мондич Олена так і не отримала
гроші за свою роботу від Кіраля чи Фенцика.
Сьогодні цей пам’ятник знаходиться на те-
риторії православної церкви.

7 липня 1930 року в Колочаву на від-
криття Народного дому та святкування з
цього приводу прибув Фенцик – голова то-
вариства ім. Духновича в м. Ужгороді. Як
видно з листування Кіраля з Фенциком, за-
ходи готувались завчасно. Урочистості з
цього приводу особливо сподобались Фен-
цику, який вже неодноразово відвідував
Колочаву. Чи подобались колочавцям ро-
сійські книжки і як активно вони відвіду-
вали читальню ім. О. Духновича – сьогодні
дізнатись уже немає у кого. Відомо лише, що
після чергового приїзду в Колочаву агітато-
рів Фенцика і Бродія (майбутнього прем’єр-
міністра Підкарпатської Русі) – керівників
партії «Автономний землеробський союз»,

Угорська окупація

Напис на бункері зроблений
«левентами»: «Шануємо правду вашу».
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Вчителі з «Вкрайіни»

Вчителі з «Вкрайіни»*
Перша хвиля за

чехословацького періоду.
Першу хвилю вчителів на початку ХХ ст. на

Закарпатті з Великої України складали вчи-
телі-емігранти. На кінець 1926 року в шкіль-
ному інспектораті Підкарпатської Русі на
обліку перебувало близько 80 таких учителів.
Так, у Тячівському окрузі шкільну справу вели
16 вчителів-емігрантів, у Велико-Березнянсь-
кому – 12, у Хустському – 17, у Воловському
(теперішньому Міжгірському) – 12. Майже всі
емігранти втікали від переслідування комуні-
стичної влади, що встановлювалась у Росії,
Україні, на Кубані після завершення револю-
ційних подій та Першої світової війни
(1914–1918 рр.). Переважну частину вчителів-
емігрантів становили галичани. В роки війни
їх усіх примусово мобілізували на фронт до ав-
стро-угорського війська, а після її завершення
вони добровільно вступили до новостворю-
ваної Української армії. Війська УНР були роз-
биті, більша частина вояків потрапила в
полон, частина була інтернована до Польщі,
Німеччини. Інша група емігрантів-учителів

складалась з колишніх вояків армії Денікіна
або Врангеля, які формувались на Дону і від-
ступали від Червоної Армії через Крим до Ту-
реччини. В 20-х роках минулого сторіччя
більшість інтернованих учителів отримала
дозвіл від чехословацького уряду на вчитель-
ську справу. Дорога додому була для них за-
крита комуністами. Майже всі вчительки з
Великої України («Вкрайіни») того часу стали
дружинами чехословацьких підданих у Росії і
після закінчення Першої світової війни разом
з чоловиками виїхали до Чехословаччини.

6 листопада 1920 року президія Міні-
стерства шкільництва і народної освіти ЧСР
дозволила вчителювати в школах Підкар-
патської України 20 вчителям-емігрантам з Га-
личини і України за умови набуття ними
найближчим часом чехословацького грома-
дянства. Із цього числа 7 галичан було направ-

Друга хвиля за радянського періоду.
У жовтні 1944 року Радянська Армія пе-

рейшла Карпати. В Колочаву прийшла нова
влада. У школах була встановлена освітня си-
стема Радянської України. Реалізувати цю
шкільну реформу можна було лише силами під-
готовлених в Україні педагогів. Уже 1 вересня
1945 року до роботи в Закарпатській Україні
стали 800 присланих із «Вкрайіни» радянських
вчителів. Як доводилось розпочинати педаго-
гічну роботу у селах прибулим вчителям, можна
дізнатись із спецповідомлень Закарпатського
управління держбезпеки, які «обробляли» ко-
респонденцію на Ужгородському поштовому
пункті. Із листа до Кривого Рога 11.9.1945 р.
«…Дорога сестра. Заняття в школі розпочали з
3 вересня. Корисного із наших занять немає,
тільки час проводим. Діти дуже слабкі в роз-
витку, нічого не знають. Підручників і зошитів
навіть у вчителів немає. Як учити дітей росій-
ській мові, якщо вони по-українськи не розу-
міють…» с. Устьчанка, Тячівського округу. Із
листа в Дніпропетровську область з Нерес-
ниці Тячівського округу: «…працювати тут
дуже важко. Місцеві вчителі до роботи відно-
сяться халатно. Батьки дітей не хочуть пус-
кати до школи в області. В селі Новоселиця в
школу до 5-6-х класів ходять 10 учнів. Багато
із наших дівчат самовільно поїхали додому».
З іншого листа до Києва з с. В. Туриця, Пере-
чинського округу: «…Ми все ще на пташиних
правах, живемо без квартир, а також і хліба
не дають ні грама. Працювати важко. Урок з
учнями «проболтаю» – і я їх не розумію, і вони
мене ні. Програми немає. Як іде робота, вис-
новок робіть самі…». Якушенко Т. писала до
своєї сестри в Чернігівську область: «…дуже
важко і тяжко. Дотепер живемо без хліба. Обі-
цяють муку, а її все немає. Краще працев-
лаштуватись дома, ніж їхати сюди. Краще в
петлю! В школі ніякого порядку немає. Ди-
ректор гірше жінки, говорить багато, а толку
з його розмов мало. Дуже важко жити…»

Протягом 40-50-х років минулого сторіччя
на Закарпаття з Великої України було направ-
лено близько 5 тисяч учителів.

З 24 по 26 серпня 1946 року до Колочави
приїхали перші 10 дівчат-педагогів: Романець
Євдокія Іванівна з с. Левки, Чернігівської обла-
сті; Бондар Настя Луківна з с. Розкішне на
Київщині; Кіт Галина Микитівна з Полтавщини;
Трокай Надія Михайлівна з с. Гамаліївка на
Полтавщині; Шостак Галина Яківна, Савченко
Марія Василівна з с. Нова Гребля на Сумщині;
Савченко Феодосія (Феня) Іванівна, Шевченко
Тетяна Іванівна, Йосипенко Марія Іванівна. Тоді
Закарпаття було закритою зоною. В’їзд і виїзд
здійснювався лише за спецперепустками. На-
правленим учителям заборонялось відкріплю-

ватись із місця роботи. Цю цинічну норму було
скасовано у 1953 році.

Понад 250 вчителів з Великої України по-
трапили і в колочавські початкові, восьмирічні
та середню школи, 15 із них назавжди обрали
Колочаву своєю другою рідною домівкою. Це:
Романець-Косяк Євдокія Іванівна, Кіт-Макар
Галина Микитівна, Трокай-Беца Надія Михай-
лівна, Шевченко-Беля Тетяна Андріївна, Бон-
дар-Банга Настя Луківна, Шевченко-Беца
Лідія Тимофіївна, Дринь-Аржевітіна Любов
Дмитрівна, Александрова-Лугош Надія Пав-
лівна, Тарасова-Малета Валентина Олександ-
рівна, Цибарт-Сюгай Ада Теодорівна,
Безсмертна-Попович Людмила Іванівна, Ку-
пець-Кашула Софія Михайлівна, Негода-Ми-
шанич Ольга Андріївна, Савченко-Дербак
Лідія Петрівна, Обухівська-Штаєр Галина Ми-
хайлівна. Їхні прізвища викарбовані на коло-
чавському пам’ятнику «Вчителька з
Вкрайіни».

Саме завдячуючи вчителям з Великої
України Колочава стала іншою – освіченішою,
культурнішою, прогресивнішою. Завдяки їхнім
зусиллям була сформована нова інтелігенція
села, яка далі повела колочавців до кращого
життя. Честь і хвала їм!

* «Вкрайіна» (Велика Україна) – так називали
місцеві жителі Радянську Україну.

лено у школи Воловського р-ну: Іванчук Ми-
хайло (Волове), Дівчин Антон (Волове), Вино-
град Володимир (Річка), Пайташов Йозеф
(Нижній Синевир), Пайташова Марія (Нижній
Синевир), Незановський Людомир (Ізки),
Бласкевич Ілько (Верхній Синевир). У 1921
році до них приєднуються галичани Піскевич
Олександр (Верхня Колочава), Груневич
Роман (Нижня Колочава), Кочява Софія (Во-
лове), Шепітько Федір (Сойми), Вілківна Юлія
(Новоселиця), Новак Кочел (Волове), Воло-
сянський Володимир (Лозянське). Через де-
кілька років на теренах Воловського
інспекторату з’являються перші емігранти з
самої «Вкрайіни»: Адамцова Олександра з
Єкатиринослава (зараз Кіровоград) (Волове),
Догналова-Пономаренко Варвара з Сумщини
(Волове, Новоселиця), Ступкова Надія з Пол-
тавської губернії (Ізки, Колочава), Шевченко
Сергій із с. Луговиське на Полтавщині (був ін-
спектором у Воловому), а також галичани
Дубок Василь (Пилипець), Дишкант Георгій
(Н. Синевир), Рудий Євгеній (Прислоп), Коу-
тецька Надія (Колочава-Лаз), Ярош Павло з
с. Костерівці (Галичина) (Волове), Козак
Петро (Лозянське), Турянський Юлій та його
дружина Софія. Якщо в 1926 році на обліку
перебувало майже 80 вчителів-емігрантів, то
в 1937 році – вже 519. У Воловському окрузі
працювали 83 вчителі-емігранти.

У Воловському окрузі в 1926 році отри-
мали підтвердження шкільним інспекторатом
права на вчителювання 12 вчителів-
емігрантів. Серед них: Адамцова Олександра,
Долганова Варвара, Ярош Павло, Шевченко
Сергій, Дишкант Георгій, Дубак Василь,
Рудий Євген, Коутецька Надія, Ступкова
Надія, Виноградський Володимир, Турянська
Софія, Турянський Юлій.

З кожним роком на Підкарпатській Русі
кількість вчителів з «Вкрайіни» збільшува-
лась. Так, у Колочаву у 1933–1938 рр. були
направлені Бойко Ананій з с.Слобода,
Київської обл., Бойко Олександр з Києва, Муй-
сіяка Андрій з с. Ліптова, Полтавської області,
Вілкова Юлія з Болехова, Брісена Віра з с.
Горьєв на Уралі, Рудківський Іван (доктор фі-
лології) з Поділля, Гогін Михайло з Харківщини,
Слабоштицький Панас, Богач Іван із Галичини,
Мочар Іван, Білякова Олена, Іржак Іван, Олій-
ник Микола, Володимирів Сергій, Толстой Сер-
гій, Толста Наталія, Романівський Володимир,
Романівська Олена, Шевченко Панас. Під час
угорської окупації в 1939–1944 рр. українці-
емігранти були вимушені покинути Колочаву,
але завдяки їм у серцях їхніх учнів назавжди
залишились Тарас Шевченко, Запорізька Січ,
Леся Українка, Іван Франко та український
прапор, як символ незалежності.

Молоде колочавське подружжя
Михайло Іванович та Любов Дмитрівна

Аржевітіни. Фото 1956 року.

Вчительки з «Вкрайіни» зі своїми
чоловіками. Фото 1955 року.

Колочавська агітбригада.

Вчительки з «Вкрайіни».
Фото 50-х років.

Перші колочавські вчителі.
Зліва направо:Кіт-Макар Г. М. ,

Шевченко-Беца Л. Т. , Романець-
Косяк Є. І . , Трокай-Беца Н. М.

Вчителі – нова інтелегенція села.

Шевченко Лідія та Трокай Надія.
Черевички довелося змінити

на колочавські «чіжми», а дівочі
прізвища – на Беца.

Вчителі з «Вкрайіни»

невелика, а потім діти з кожним роком при-
бували. Багато дітей було переростків, але
вони тягнулись до знань. Ми говорили чи-
стою українською мовою, а мова дітей була
засмічена діалектами, тому часто ми не все
розуміли, що говорять діти, а діти не розу-
міли нас. Я пригадую урок читання у другому
класі. Тема була: «Рослини, що ростуть на го-
роді: буряки, капуста, огірки, помідори…».
Прочитавши оповідання, я звернулась до
дітей, які слова були їм незрозумілі. Діти за-
питали: «Що таке помідори?». Я ніяк не
могла їм пояснити, бо іншої назви не знала, і
тільки тоді, коли я їм показала кольоровий
малюнок помідора, до них дійшло, і вони
раптом вигукнули: «Парадичка!». Довго мені
було в пам'яті це слово. Діти, які відвідували
школу, були уважні, тягнулися до знань, і ба-
гатьом із них пощастило після закінчення
школи продовжити своє навчання у вищих
навчальних закладах, а після закінчення –
працювати разом з ними в школі багато

років. Я добре пам’ятала, коли до мене в клас
привела мама мою ученицю Дацьо Ганну.
Пам'ятаю свою ученицю Шолю Ганну, як
вона плакала, коли дістала оцінку «4», а не
«5». Мирона Цюбика, який був маленький,
тільки голівку було видно із-за парти. Як
вони уважно слухали кожне слово свого учи-
теля. За 37 років своєї праці у школі було ба-
гато різних дітей, різних характерів, і до
кожного треба було знайти підхід, допомогти
їм, зрозуміти їх. За багато років праці в школі
мінялися і директори школи, і вчителі, а мені
довелося працювати в цій школі 37 років,
поки не пішла на пенсію. Важко було особ-
ливо в ті повоєнні роки. Важка і відпові-
дальна професія учителя, але разом з тим і
почесна. Все своє життя ми присвятили бла-
городній справі навчання і виховання підро-
стаючого покоління, працювали чесно,
сумлінно і добросовісно. Засівали в душі
юних верховинців цілющі зерна знань, доб-
роти і людяності».

«...В 1946 році випускників Лохвицького
педагогічного училища було направлено на
роботу в Закарпатську область. 24 серпня
1946 року ми прибули в Ужгород і були на-
правлені в Воловський район. Із Волового
нас усіх розіслали по селах. На Синевирсь-
кий кущ нас було направлено 12 чоловік.
Двоє з нас – у Синевирську семирічну школу,
троє – у Негровецьку, і сім осіб – у Коло-
чавську. Це були: Шостак Галина, Кіт Галина,
Трокай Надія, Савченко Марія, Йосипенко
Марія, Савченко Федосія, Шевченко Тетяна.
Коли ми приїхали в Колочаву 26 серпня, там
вже були вчителі – Романець і Бондар. Разом
з нами приїхав і новий директор школи
Строїн Михайло. Сам він був з низинних рай-
онів Закарпаття. Школа мала одне класне
приміщення в одному будинку і три класних
приміщення у другому будинку (там, де тепер
клуб). Навчання проводили у дві зміни. У
класі було кілька покритих пилом парт і
класна дошка. Спочатку кількість учнів була

Зі спогадів Беци (Трокай) Надії Михайлівни

Трокай Надія Михайлівна
(1926–2009 рр.) .
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«…У травні я приїхала у Колочаву працю-
вати вчителькою математики Колочавської
середньої школи. Приїхала з деяким запіз-
ненням, бо після закінчення Ужгородського
державного університету на літо за комсо-
мольською путівкою поїхала працювати на
будівництві комсомольської доменної печі
№ 4 у м. Жданов на завод Ілліча. Працювала
там, поки мені не прислали виклик із Закар-
патського облвно. Там дали призначення у
найбільш відсталий та найменш укомплек-
тований кадрами вчителів Міжгірський
район. Це був україномовний район, і пер-
ший час мені було важко призвичаїтись роз-
мовляти українською мовою. Хоча я й знала
українську, але не мала розмовних навичок.
Перший час я вела уроки української
мовою, а на перервах розмовляла росій-
ською. Одного разу я не помітила інспек-
тора, що сидів на дивані в учительській, і
заговорила, як завжди, прийшовши з уроку.
Він упер у мене очі: «Ви так і на уроках роз-
мовляєте?». Довелось російсько-українсь-
кою мовою запевняти його у тому, що на
уроках теореми я довожу українською
мовою. Хоча пізніше я навчилась розмов-
ляти українською мовою, але назавжди в
мене залишився російський акцент. Я на-
родилася в Ленінграді, і моя сім’я інтерна-
ціональна: батько – німець, мати – українка,
розмовною мовою в нашій сім’ї була росій-
ська. Тому мені було дуже приємно, що в на-
шому селі була людина, з якою я могла
говорити російською мовою, – це Михайло
Іванович Аржевітін. Він не робив зусилль,
щоб розмовляти російсько-українським сур-
жиком, а розмовляв тією мовою, якою добре
володів, тобто російською. Михайло Івано-
вич вів уроки фізичного виховання, тому
йому ніхто не дорікав за незнання українсь-
кої мови, тоді як у мене інспектори при пе-
ревірці знаходили багато русизмів.

Не можу сказати, що школа зустріла мене
привітно. Так, мені, яка не мала досвіду педа-
гогічної роботи, у класне керівництво дали
випускний 10-й клас, а уроки математики у
10-му, 9-му і 8-му класах, тоді, як завуч школи
досвідчений математик Мізун Михайло Ке-
леменович узяв собі математику в сьомих
класах. Але я була молода, не обтяжена
сім’єю, останні 5 років провела у студент-
ському середовищі, мала добрий інтелекту-
альний розвиток, тому мені було легко
знайти мову зі своїми вихованцями, які були
на 4-5 років молодші від мене. Разом із клас-
ним керівником 9-го класу Діденко Марією
Кирилівною ми готували програму великого
концерту, який мали провести у сільському
клубі. Я готувала зі своїми учнями п’єсу на
військову тематику, а Марія Кирилівна зі
своїм класом – пісні, танці, вірші. Багато мо-
ральних ударів мене довелось зазнати про-
тягом першого навчального року мого
трудового стажу. Перший удар – це догана за
політичну сліпоту, яку я одержала після того,
як першого ж тижня своєї роботи провела

сама школа. Спочатку не було паралельних
класів, бо дітей було небагато. Але село
швидко росло, розбудовувалось, зростала
кількість населення, збільшувалась кількість
учнів. Відкрились початкові школи в усіх
присілках, восьмирічні школи в Колочава-
Горб і Колочава-Брадолець, їхні випускники
поповнювали учнівський контингент нашої
середньої школи. Школа вже не вміщалась у
одно- та двоповерхових будівлях. Уже окремі
класи займались у фінських будинках, які
раніше належали лісництву, потім школа
зайняла будинок на Широких біля вівчаря.
Вчителям доводилось бігати за 10 хвилин
перерви з одного корпусу в другий. І лише
через 20 років після початку моєї педагогіч-
ної діяльності було побудовано будинок се-
редньої школи. Тільки тоді зменшилась
ротація вчительських кадрів. Учителі не вит-
римували умов роботи у холодних класах,
двері яких відкривались просто на подвір’я,
вчитель на урок йшов через шкільний двір,
на уроках не міг зняти пальто і платка з го-
лови. А жили вчителі у найманих квартирах.
Я сама жила на такій квартирі протягом
семи років, поки не побудувала власний дім.
От розказала, в яких тяжких умовах ми жили
і працювали тоді і подумала, що тепер су-
часні вчителі мають більше труднощів, ніж
ми мали у той час. Адже ми кожного місяця
20-го числа одержували заробітну плату, нас
безкоштовно вчила держава і кожного ви-
пускника забезпечувала роботою. Ми не жу-
рились завтрашнім днем, майбутнім своїх
дітей. Тодішні наші проблеми не йдуть у по-
рівняння із сучасними.

Директор Сюсько Микола Іванович був
людиною надзвичайної доброти. Одного
разу навесні, коли топився сніг і на Широких
розлилась вода, я, добираючись до школи,
промочила ноги, то він послав мене додому
перевзутись, а сам замінив мене на уроках.
Проводячи наради, він відкривав їх оригі-
нальним методом. Спочатку виступав сам і
починав свій виступ спокійно, але поступово
розпалювався, говорив усе голосніше, потім
починав кричати, що він усіх розжене, по-
ступово заспокоювався і закінчував свій ви-
ступ таким голосом, ніби він щось просив.
Тоді він дозволив би і на себе кричати.

Наш колектив тоді поповнився багатьма
молодими кадрами. Це були: фізик Сало Ана-
толій Семенович, географ Алла Пилипівна,
вчитель трудового навчання Софія Михай-
лівна, біолог Штаєр Михайло Михайлович.
До нашої компанії приєдналась жінка
Штаєра – Обухівська Галя. Під керівництвом
Штаєра ми, молоді вчителі, здійснювали ту-
ристичні походи полонинами Стримби.
Брали з собою дві палатки, ковдри з гурто-
житку, продукти та йшли у турпохід на де-
кілька днів. Брали ми з собою пса моєї
квартирної хазяйки Марсіка. Він умів знахо-
дити дорогу у заростях. Ми давали йому
команду: «Марсік, вперед!», і він біг попереду,
а ми йшли за ним. Одного разу ми вийшли
на полонину, забувши взяти сіль. Ввечері ми
їли печену картоплю із салатом з огірків, а
ранком зібрались зробити шашлик. Поки ми
розклали вогнище, Марсік украв м'ясо, я по-
бігла за ним з криком, щоб він лишив те
м'ясо. Коли ми з ним ледве дихали, мені по-
щастило забрати в нього м'ясо і дати йому
взамін тумака. Але коли ми спекли шашлик
без солі, його неможливо було їсти, тому до-
велось віддати собаці.

У шкільному кабінеті був фотоапарат
«ФЕД», а я під час навчання в університеті
деякий час захоплювалась фотографуван-
ням, тому ми часто фотографували один од-
ного у нашій компанії, а вечорами збирались
у фізичному кабінеті та проявляли фото-
картки, наклеювали їх на скло та йшли по
квартирах. Найдалі жила Алла Пилипівна,

тому Анатолій Семенович йшов її проводити.
На другий день, коли фотокартки вже ви-
сохли, ми забирали їх. Так, одного разу ми
занесли фотокартки до вчительської і по-
чали переглядати їх. Серед них була така фо-
тографія – Алла Пилипівна у дворі моєї
хазяйки наділа собі на шию нашийник Мар-
сіка і прив’язала себе на ланцюг коло соба-
чої будки. І цю фотокартку побачив Михайло
Келеменович, поніс його директору. Нам при-
шили таку політику, ніби ми цією фотогра-
фією хотіли показати, що у радянського
вчителя собаче життя. Директор М. І. Сюсько
зібрав нараду, на якій нас почали обмовляти,
я не витримала і втекла з учительської. На
другий день ніхто не згадував мені про це,
раді були, що я хоч прийшла на уроки. Потім
М. І. Сюська забрали працювати у Міжгір’я у
райком партії.

Замість нього директором школи було
призначено Капустея, а його жінку за
фахом – учителькою математики. Вони до
того часу працювали у Синевирській се-
редній школі, тому разом перейшли працю-
вати у Колочавську.

Роки праці при директорові Капустея –
найспокійніші роки моєї роботи у школі. Це
був дуже спокійний чоловік. Ніколи не носив
пальто, а взимку бігав з одного корпусу в
інший у самому жакеті. Коли вчителі жалі-
лись йому, що в школі холодно, він відпові-
дав, що коли прийде весна, то й буде тепло, а
тепер холодно, бо зима.

Навіть інспекторські перевірки при
ньому проводились спокійно. Він не підма-
зував інспекторів, вони однаково об’єктивно
оцінювали вчителів математики – як жінку
директора, так і мене.

Варвара Лаврентівна вміло керувала
нашим методоб’єднанням, у яке входили
вчителі математики як нашої школи, так і
Брадолецької. Але кадри нашої школи по-
стійно змінювались, поповнювались і на-
шими випускниками. З першого мого
випуску вчителем фізики став Дербак Еміль
Дмитрович, математиками – Шоля Ганна Ми-
хайлівна, Іваниш Іван Васильович.

Після закінчення Ніжинського педінсти-
туту приїхали Лут і Каян, потім одразу чет-
веро математиків і фізиків – разом із
Зозулич Ганною Василівною.

Після Капустея директором школи став
колишній голова сільради Дербак Василь
Юрійович, а завучем – колишній інструктор
райкому Оленич Дмитро Михайлович. За Ва-
силем Юрійовичем потяглась у школу його
жінка Лідія Петрівна, яка раніше працювала
фельдшером у Колочавській лікарні. Дацьо
Ганна Дмитрівна прийшла із Сухарської по-
чаткової школи ще раніше.

У 1979 році нарешті було побудовано і
здано в експлуатацію нове приміщення се-
редньої школи. Екзаменаційні роботи з ма-
тематики та української мови учні писали в
актовому залі нової школи.

Класи, що закінчували школу на рік піз-
ніше, в яких навчались Славік Аржевітін та
Царенко Наталія, вишикувались на останній
дзвінок у старому шкільному дворі. (Там
тепер знаходиться музей «Радянська
школа». – Ред.).

Деякі вчителі пустили у Колочаві глибоке
коріння, побудували власні будинки, деякі
отримали квартири при заводі, багато вчи-
телів прийшли з лав наших вихованців.

Давно вже школа комплектується своїми
місцевими кадрами вчителів. Ті зерна
знання, які засіяли на нашу колочавську
ниву перші вчителі, дали щедрі сходи. Серед
наших вихованців є не тільки педагоги, а й
вчені, офіцери, льотчик, моряки, міліціонери,
а також працівники банків. І всі вони не за-
бувають рідну школу та її вчителів, що ви-
вели їх на широку дорогу життя».

Зі спогадів Макар (Кіт) Галини Микитівни
«…У серпні 1946 року вчителів молодших

класів Лохвицького педучилища Полтавсь-
кої області направили «піднімати освіту» у
верховинських селах Закарпаття. 12 моло-
дих учительок направили в Міжгірський
район. Кирпань Галину Йосипівну та Жогу
Діану С. направили в Синевир. Лідію, Віру та
Настю Красношапки – в Негровець і 7 вчи-
тельок – в Колочаву: Трокай (Бецу) Надію М.,
Кіт (Макар) Галину Микитівну, Шостак Галину
Яківну, Шевченко (Белю) Тетяну Андріївну,
Савченко Марину Василівну, Йосипенко
Марію Іванівну, Савченко Феню Іванівну. Це
було 27 серпня 1946 року. Ми всі пішки при-
йшли у Колочаву, а наші чемодани привезли

на підводі. Поселили нас у великому шкіль-
ному класі, настелили на підлогу сіна, і ми,
змучені, позасинали.

У ту ніч бандерівці стріляли з кулемета на
околицях села, але ми нічого не чули, бо
були дуже втомлені.

Вранці голова сільради Маркусь Петро
Степанович прийшов у школу, і нас розта-
шували по хатах. Ми з Надією Трокай жили
у Дербака Федора.

Люди до нас ставились дружньо, нази-
вали нас учительками-українками. Село було
бідне, люди ходили у постолах та вуйошах.
Ми придивлялись до їхніх звичаїв та нама-
гались наслідувати їх. Продуктів не було нія-

ких, ми напівголодні старанно навчали вер-
ховинських дітей. Хліба тоді не було, нам да-
вали по 10 кг пшеничного борошна, ми
пекли коржі та варили галушки.

Учні мали слабкі знання, не знали навіть
російського алфавіту. З приїздом вчительок-
українок розпочалась культурно-масова ро-
бота на селі, майже кожного місяця ми
ставили п’єси в клубах, з концертами їздили
по всіх селах району. Директори та завучі
змінювались, а я працювала в одній серед-
ній школі 34,5 років».

класні комсомольські збори, на яких учні об-
рали секретарем класної комсомольської ор-
ганізації Кут Василя Миколайовича. Цей
учень проживав у шкільному гуртожитку (на-
півзруйнований клуб на Горбі), а там десь у
коморі стояла коробка із печивом, куди учні
навчились залазити та ласувати тим печи-
вом. І ніби мій учень Кут Василь брав у цьому
участь. Пройшов тиждень чи два, я знову от-
римала догану. На цей раз за те, що проводжу
уроки на низькому методичному та ідейно-
політичному рівні, хоча до цього часу не
знаю, як доводити геометричні теореми на
високому ідейному рівні.

Але учні потяглись до мене, вони готові
були ледь не щодня відвідувати репетиції, го-
тувати костюми до своїх ролей у п’єсі, хлопці
вирізали з бляхи хрести, щоб оформляти ко-
стюми німецьких офіцерів. Часто після репе-
тиції учні просили мене, щоб я дозволила
трішки потанцювати. Іноді я танцювала з
ними. Потім учні заносили програвач мені до-
дому, бо фізичний кабінет та учительська
були закриті. Я виросла у місті, де сусіди часто
не знають одне одного, де люди цікавляться
книгами, кінофільмами, де кожен має своє
коло знайомих і друзів, а життям інших людей
не цікавляться. І от я попала у таку атмосферу,
де всі знають про всіх, один одного обсудить
та обговорить з усіх боків, а якщо щось не
знають, то придумають. І по селу пішли чутки,
що я кручу романи зі своїми учнями. Мене ви-
кликав директор до свого кабінету і прямо за-
питав, у яких я відносинах із учнем Кут
Василем. Я відповіла, що у мене з ним такі від-
носини, як у вчителя з учнем, що ми у школі
збираємось і проводимо репетиції п’єси. Тоді
мені директор поставив ультиматум – у цю ж
суботу поставити цю п’єсу в сільському клубі.
І от коли концерт відбувся, клуб був повен
людей. Крім п’єси, були також танці, вірші,
пісні. У той час ще не було телевізорів, тому
мешканці села всі йшли на такі заходи.

Кого ще пам’ятаю зі своїх колег першого
року трудового стажу. Це Попович Іван Анд-
рійович – директор, Мізун Михайло Келеме-
нович – завуч і математик, Чепара Олена
Іванівна – вчитель української мови, Мос-
каль Христина Миколаївна – вчитель росій-
ської мови, Діденко Марія Кирилівна –
історик, Аржевітін Михайло Іванович – вчи-
тель фізичного виховання, Дацьо Марія
Дмитрівна – вчитель української мови (дру-
жина завуча), Лук’янчук Олександр Омеля-
нович – хімік, Штаєр Михайло Михайлович –
біолог, Цимбалюк Поліна Федорівна – вчи-
тель німецької мови. Вчителями молодших
класів були ті, кого прислала радянська
влада вчити майже повністю неписьменне
населення Закарпаття: Макар Галина Мики-
тівна, Беца Лідія Тимофіївна, Лугош Надія
Павлівна, Беца Надія Михайлівна та Дринь
Любов Дмитрівна. Серед перших учителів у
Колочаві були також учителька української
мови Косяк Євдокія Іванівна. Ці вчительки
приїхали у повоєнне Закарпаття, пережили
часи бандерівщини і бандитизму, жили у
страсі за своє життя, адже багато їхніх колег
було вбито у західних областях бандерів-
цями. Вони пам’ятають вбивство голови
сільради Маркуся. Я ж приїхала працювати
у Колочаву вже у мирний час, коли закар-
патські ліси були окрасою природи, а не схо-
ванкою бандитів.

За своє життя я була багато разів клас-
ним керівником випускного класу, але пер-
ший свій клас пам’ятаю найкраще. У ньому
було 22 учні, 11 дівчат та 11 хлопців. Коли
директор школи І. А. Попович перейшов пра-
цювати директором школи у Негровець, до
нас приїхав працювати Сюсько Микола Іва-
нович, з ним приїхала і його жінка – хімік за
фахом. З кожним навчальним роком зміню-
вався педагогічний колектив, змінювалась і

Зі спогадів Сюгай (Цибарт) Ади Теодорівни

Цибарт Ада Теодорівна
(1936–2008 рр.) .

Кіт Галина Микитівна
(1926–2004 рр.) .
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Вчителі з «Вкрайіни»

Зі спогадів Косяк (Романець) Євдокії Іванівни

«…Після закінчення у 1946 році Ніжинсь-
кого педагогічного інституту мене направили

працювати у Закарпатську область. Сюди ми
їхали у товарних вагонах, прибули до Ужго-
рода. Спочатку нас – 8 жінок-учителів – на-
правили у Міжгірський район, с.Нижній
Бистрий. Коли ми їхали в Міжгір’я, то я по-
знайомилась з молодою вчителькою біології
Бондар Настею Луківною, яка закінчила
Київський педагогічний інститут. Ще я дізна-
лась, що в Колочаві живе з сім’єю і працює
лікар Галанов, ім’я вже забулось, теж зі схід-
них областей. У мене виникло бажання по-
їхати працювати в Колочаву, бо ніхто не хотів
їхати в це село. В Міжгір’ї майбутня госпо-
дарка нам сказала: «Я знайду підводу, на ній
повеземо речі, а самі підемо пішки». Ніякого
транспорту в 1946 році з Міжгір’я до Ко-
лочави не було. Коли ми вийшли з Міжгір’я і
стали підніматись на перевал, нас охопив

сум. Ми не бачили в східних областях таких
гір. Ми йшли з вчителькою біології та пла-
кали. В Колочаву прийшли надвечір. Хазяйка
забрала нас до себе, була така привітна, хо-
роша, все нам приготувала. Переночували.
Пригадую, як річка дуже шуміла, ми не могли
спати цілу ніч. Також нам розповідали, що є
бандити. Страшно ми журились цілу ніч. А
вранці дізнались, що приїхали вчительки мо-
лодших класів, прізвища деяких позабувала.
Серед них були: Макар Галина Микитівна,
Трокай Надія Михайлівна, троє Савченків
було. Разом усіх 8 чоловік. Тоді була в селі се-
мирічка. Вчились там, де тепер клубне примі-
щення. Я була призначена завучем,
директором був Строїн. Було тоді 7 учнів
лише у 7-му класі. Серед них були майбутні
вчителі: Москаль Христина Миколаївна,

Сюгай Василина Миколаївна, Дацьо Марія
Дмитрівна, Маркусь Марія, Хланта Марія.

Діти дуже прагнули до навчання. Я про-
працювала в Колочаві 30 років. Я дуже лю-
била театр, не одна п’єса в Колочаві не
пройшла, яку б я не суфлювала. Виступали
ми навіть на обласному рівні. Директори
школи часто змінювались. У той час область
була в статусі «запретної зони», без паспорта
сюди не пускали. Як ми виїхали з Ніжина, то
дівчата, мої подруги, скакали з поїзда, бо боя-
лись сюди їхати. Такий був час. У 1946 році
було дуже важко, а у 1947 році вже був голод.
У мене не було мами, мені цікаво було сюди
їхати. Тут мене чекав мій Косяк, моя доля. Ми
вірили у гарне майбутнє. Наші учні все ж таки
живуть краще, і це приносить радість за нашу
працю».

Зі спогадів Аржевітіної (Дринь) Любові Дмитрівни

Романець Євдокія Іванівна
(1921–2009 рр.) .

«...Педагогічне училище у Ржищеві я за-
кінчила в 1953 році. Нашу групу – 18 осіб –
готували на математиків. Нас обіцяли розпо-
ділити по Київщині, бо області на той час
дуже бракувало вчителів математики».

Якось приїхав до нас в училище представ-
ник із Ужгорода. Розповів, що на Закарпатті дуже
мало вчителів. Перші вчителі, які приїхали по-
війні, після зняття забороненої зони у 1953 році
взяли відкріплення і масово пороз’їжджалися
хто куди, а дітей вчити немає кому. Мене по-
передньо призначили в Іршавський район, у
село Імстичово. І відразу після цього забрали у
кожного всі документи. До вокзалу в Києві ми
їхали під наглядом директора училища. А фіз-
рук супроводжував нас аж до Ужгорода, щоб
ніхто нікуди не втік.

Приїхали ми до Ужгорода, а там – новий
сюрприз. Завідувач обласним відділом освіти

зустрів нас зі словами: ваші направлення вже
взяли випускники Мукачівського педучи-
лища, тому доведеться видавати вам нові.
Мені написали нове направлення уже в Ко-
лочаву. Але хіба я тоді знала, де Мукачеве, де
Іршава, де Колочава?! Тільки пізніше стало
зрозуміло, що місцеві випускники взяли собі
направлення у місця, які вважалися кращими,
а у гірські села ніхто їхати не хотів. Приїхала я
у Міжгір’я, звідти поїхала в Синевир зі своєю
колегою, в якої переночувала. А вранці лісо-
возом вирушила до Колочави. Їду я, плакати
хочеться, нахилила я голову і схлипую. Водій
мене заспокоює: не переживайте, звикнете,
вийдете тут заміж... Так з мене сльози рікою й
полилися. Ось, думаю, якби тільки зупинилася
машина – я би бігла звідси не знати куди...

Такою заплаканою у серпні 1953 року я
приїхала у Колочаву. Підходжу до школи в
центрі – а там Беца Ліда Тимофіївна несе воду.
І зустрічає мене із посмішкою: це, мабуть, нова
вчителька приїхала, будете жити разом з
Любою Максимівною. Я відразу повеселішала,
бо знала Любу Максимівну ще із Ржищева. Від-
так жили ми удвох на квартирі у Миколи Даця.
Сільська рада платила за наше проживання.

Директором на той час була Ольга Іва-
нівна Яковенко, теж учитель математики. Але
тільки-но я приїхала, вона відразу взяла від-
кріплення і виїхала з села в Київську область.

Життя у Колочаві виявилось веселішим і
цікавішим, ніж мені здалося на перший по-
гляд. Колектив був великий, дружний. Разом
ходили на Боркут, відпочивали. Ходили
разом залучати дітей до школи. Раніше діти

по грунях худобу пасли, до школи не йшли.
Тож нам доводилося проводити ще й таку ро-
боту. Місцеві люди нас жаліли, всіляко допо-
магали. Якщо вчителька йшла невісткою до
місцевої родини, цим дуже пишалися.

А через рік у Колочаву приїхав молодий
учитель фізкультури Михайло Аржевітін. Ра-
ніше він викладав фізкультуру на Іршавщині,
в Хустському р-ні, а потім у Вільшанах. Але
після введення Вільшанської ГЕС кількість
дітей різко зменшилася, тому Михайло Іва-
нович взяв направлення із Міжгір’я у Ко-
лочаву. Навантаження тут у нього було
велике – і в центрі, і на Горбі, й у Брадольці.

Через два роки вчителювання у центрі я
перейшла працювати у Брадолець на про-
хання завідувача райвно. У школі не ви-
стачало одного вчителя математики, а
вчителювати запросили двох педагогів, які
вже мали сім’ю і дитину. Мене просили у Між-
гір’ї: звільніть їм місце, ви ж неодружені, а в
Теплових – сім’я, нехай будуть разом.

А ще через рік ми з Михайлом Аржевіті-
ним побралися. На нашому весіллі (тоді гуч-
них весіль не було, а просто святкування, як
на вечірці) зібралися колочавські учителі.
Дербак Ліда Петрівна була дружкою, Андрій
Беца – боярином.

Десять років я викладала математику. А
коли Марія Дмитрівна Дацьо вступила на за-
очне навчання, вона перейшла викладати у
старші класи, а я – у молодші. У 1955 році я
теж вступила до Київського педінституту на
заочне відділення, але не закінчила, бо наро-
дилася донька Тамара.

Згадую, як спочатку важко було зрозу-
міти мову колочавців. Так швидко вони гово-
рили, треба було добре дослухатися. Але
через короткий час уже розуміли один од-
ного без проблем.

Учителі зі східних областей України, які при-
були у Колочаву в 1946 році, не застали нікого
зі своїх попередників. Місцеві люди розпові-
дали нам, що раніше вчителі у горах надовго не
залишалися. Повчителює рік чи два – і направ-
ляють у низинні регіони. Казали, що тоді в дер-
жаві дуже цінували вчителів, боялися, щоб
тривале перебування у горах не шкодило здо-
ров’ю. А у нас в Колочаві виросли здорові діти,
і це головне... Наші учні після випуску школи
вступали до училищ, технікумів, вузів. Ставали
гарними фахівцями, посідали керівні посади, а
ми, вчителі, теж раділи їхнім успіхам...

Майже тридцять років я прожила у Ко-
лочаві. Сім’я, діти, робота у школі, позашкільна
робота, колеги. Не було часу, скажу чесно,
особливо сумувати за рідною домівкою. Але
щороку влітку ми їздили з Тамарою і Стані-
славом до мами і моїх родичів у село Пересе-
лення на Київщину. Приїду туди, погостюю, і
мені так не хочеться їхати назад у Колочаву. А
Станіслав навпаки – кілька днів побуде і тягне
мене за руку: мамо, поїхали додому, поїхали
додому в Колочаву. Для мене батьківщина –
Переселення, а для нього – Колочава».

Записала Наталя Кляшторна.

Дринь Любов Дмитрівна (1932 р.н.) .

Зі спогадів Дербак (Савченко)
Лідії Петрівни

«...В той час направлення на роботу на За-
хідну Україну у нас сприймали майже як
смертельний вирок. Про Закарпаття гово-
рили як про край гір, лісів та бандитів. Всі
боялися тих країв і всіляко намагались уник-
нути долі там працювати. Я закінчила
Куп’янське медичне училище, що у Харківсь-
кій області, і всі 90 випускників тоді отри-
мали направлення на Західну Україну. Мама
далі дуже плакала та оббивала пороги влад-
них інстанцій з проханням залишити мене в
рідній області. Сподівалась, що влада змило-
сердиться наді мною. Адже батько зник без-
вісти на війні, а після мене росло ще 2 братів.
Мамі потрібна була допомога вдома, бо дово-
дилося важко працювати аби вижити у пі-
слявоєнний час. Та її мольби нікого не
переконали, і мене 15-річну мама відправила
на роботу, прощаючись як із смертником.

В область ми приїхали в товарних ваго-
нах, в яких перевозили худобу. Спали на
соломі. Спершу мене планували працев-
лаштувати у Виноградівському районі, та в

останній момент передумали, бо там було
лише тимчасове місце праці. І я поїхала на
Міжгірщину. До речі, дуже боялася цього рай-
ону і, особливо села Колочава – мене по-
передили, що там працює туберкульозний
диспансер. Я сильно переживала, що там пра-
цюватиму і можу заразитися страшною хво-
робою. Та тут мені пощастило: я приїхала до
Колочави 4 серпня 1954 року, а тубдиспан-
сер 1 серпня переїхав до районного центру.

Закарпаття мене надзвичайно вразило
красою гір та зеленню природи. Я ж ніколи
не бачила гірські хребти, а зелені ялинки
були просто розкішні. Я була зачарована.

Гарна була природа і села Колочава, та
дуже вразила бідність населення. Особливо
важко було з харчуванням. Дома я звикла до
того, що все необхідне вирощували само-
тужки, тому ніколи не голодували. У коло-
чавських магазинах майже нічого не було.
Якось пам’ятаю купила в магазині печиво та
квашені огірки, бо більше нічого не прода-
вали. Повечеряла, а наступного дня не змо-
гла встати на роботу – сильне харчове
отруєння. Огірки виявилися зіпсованими.

Спочатку плакала мало не щодня. Писала
постійно мамі, аби забрала мене звідси. Адже
я тоді була ще дитиною – навіть шістнадцять
років не мала. Та це тривало, поки не позна-
йомилася зі своїм майбутнім чоловіком – Дер-
баком Василем Юровичем. Через рік мого
перебування у селі я вже не хотіла їхати у від-
пустку, а через два – вийшла заміж і залиши-
лася у Колочаві назавжди. У Колочавській
середній школі був прекрасний педагогічний
колектив. Це була єдина сім’я: тих, хто приїхав
і тих, хто народився в Колочаві».

Записала Марія ШЕТЕЛЯ.

Савченко Лідія Петрівна
(1936 р.н.) .

Пам’ять

Пам’ятник вчительці з «Вкрайіни»
3 жовтня 2009 року в Колочаві в рамках відзна-

чення Дня учителя та 110-річчя школи було відкрито
пам’ятник вчительці з «Вкрайіни». Таким чином колоча-
вець Станіслав Аржевітін, народний депутат України, уві-
ковічив пам’ять про вчителів зі східних і західних
областей України, які приїхали працювати на Закар-
паття після возз’єднання краю з Радянською Україною.
Кваліфіковані кадри вчителів, що приїхали у гірські
села у другій половині 40-х – першій половині 50-х
років, забезпечили істотно новий рівень освіти у краї,
виховали місцеву інтелігенцію, дали поштовх розвитку
культурного життя.

Творче втілення задуму Станіслава Аржевітіна здійснив
відомий в Україні скульптор Петро Штаєр, теж уродженець
Колочави, котрий зараз працює у Львові.

Всі, хто бодай краєм ока мав нагоду побачити пам’ят-
ник, визнають, що образ вчительки вийшов дуже зво-
рушливим. Тендітна дівчина з валізою в руках обережно
ступає на колочавську землю. Розгубленість у погляді
лише відтіняють її волю і терпіння, без яких неможлива
учительська праця.

Насправді кожен літній колочавець може розповісти,
якою саме була вчителька з «Вкрайіни». Разом з місце-
вими людьми вона здолала усі труднощі, терпляче вчила
дітей і шанобливо ставилася до місцевих звичаїв...
Такою вона і дивиться на нас із пам‘ятника в Колочаві. У післявоєнний час у Колочаву із Схід-
ної та Центральної України приїхало понад 250 молодих учительок на роботу, та лише 15 із
них залишилися тут назавжди. Їхні імена увіковічнені на пам’ятнику вчительці з «Вкрайіни».

Косяк (Романець) Євдокія Іванівна
Макар (Кіт) Галина Микитівна
Беца (Трокай) Надія Михайлівна
Беля (Шевченко) Тетяна Андріївна
Банга (Бондар) Настя Луківна
Беца (Шевченко) Лідія Тимофіївна
Аржевітіна (Дринь) Любов Дмитрівна
Лугош (Александрова) Надія Павлівна

Пам’ятник «Вчителька
з «Вкрайіни»,

скульптор Петро Штаєр.

Малета (Тарасова) Валентина Олександрівна
Сюгай (Цибарт) Ада Теодорівна
Попович (Безсмертна) Людмила Іванівна
Кашула (Купець) Софія Михайлівна
Мишанич (Негода) Ольга Андріївна
Дербак (Савченко) Лідія Петрівна
Штаєр (Обухівська) Галина Михайлівна

Наталя Кляшторна.
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Навчальні заклади

Школи фабрично-
заводського навчання
(ФЗН)

Після закінчення Другої світової війни (1939–1945
рр.) перед керівництвом Радянського Союзу, особливо
України, постало питання про трудові резерви, адже не-
зліченні людські жертви, каліцтво на фронтах війни над-
звичайно позначилося на кількості працездатного
населення. Система державних трудових резервів СРСР

розробила мережу нових шкіл фабрично-заводського
навчання. Таких шкіл у 1946-1947 рр. було відкрито
майже 1 500. Особлива увага була приділена підготовці
робочих кадрів для вугільної промисловості Донбасу.

Спочатку закарпатська молодь віком 18-19 років, як
військовозобов’язані, охоче відгукувалась на радянську
агітацію йти навчатися у ФЗН, сподіваючись отримати
додаткову освіту і професію. У 1947 році була відправ-
лена перша група в складі 125 чоловік. На наступний рік
для Закарпатської області було встановлено призвати
через військові комісаріати 500 чоловік для роботи на
шахтах у Луганській області. Дізнавшись про важкі
умови праці та відчувши на собі силові методи як під час
набору, так і в навчанні у школах, молодь почала пере-
ховуватись від мобілізації. Закарпатці почали масово вті-
кати з Донбасу і переходити на нелегальний стан.
Трагічна доля спіткала і колочавців. Дехто з них перехо-
вувався в лісі, як Штаєр Михайло та його ровесники, –
Ваколя, Ситар, Дербак, Фриган. Декільком десяткам ко-
лочавців довелось пройти неймовірно складні умови на-
вчання у ФЗН і брати участь у виконанні надмірних
планів 4-ї п’ятирічки Радянського Союзу. І все ж таки
ті, хто повертався додому, мали особливу гордість,
ділились отриманим досвідом роботи, навчання,
спілкування. Деякі з них ще довго не знімали фаб-
рично-заводський однострій, а для жениха під час
весілля цей костюм був святковим.

Вечірня школа для
робочої сільської молоді

Радянська система освіти передбачала створення
вечірніх шкіл для молоді, що вийшла зі шкільного віку і
свого часу не мала можливості отримати середню освіту.
Першими учнями вечірньої школи стала місцева інтелі-
генція села, на яку покладалася розбудова нового ра-
дянського життя в Колочаві.

Перший випуск 11-го класу відбувся у 1962 році. Ве-
чірня школа діяла при Колочавській середній школі і пе-
редбачала 2-річну програму навчання.

Шкільне життя у світлинах

Навчальна військова підготовка в радянській школі

Шкільні будні і свята

Ностальгія за шкільними роками

Улюблені місця відпочинку колочавців

Буркало Василь і
Іваниш Іван – учні ФЗН.

Колочавські «афганці».

Моряк
Дацьо Володимир.

Десантник
Аржевітін

Станіслав.

Піонери на Боркуті . В парку ім. В. І . Леніна. На Боркуті .

Через тридцять
років знову в школі.
«Випускник–1978».

Колочавське весілля.

Морський
піхотинець.

Воїн внутрішніх
військ Макар

Іван.

Зв’язківець
Макар

Василь.
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Музеї

Шкільна освіта завжди відігравала
ключову роль у становленні кожної дер-
жави. Протягом останніх 200 років жите-
лям Колочави доводилось вчитися у різних
школах. Кожна держава, окупувавши наше
село, відкривала у Колочаві свою школу. Із
процесом навчання у Колочаві за різної
влади тепер знайомлять три школи-музеї:
церковно-приходська, радянська та чеська.

Першою у нашому селі було відкрито
церковно-приходську школу – у 30-х роках
ХІХ ст. До неї записались 50 учнів, а навча-
лися 10-20 дітей багатих колочавців, які
жили неподалік від церкви. Мова навчання

дітей у церковній школі була місцева –
руська, а навчалися в одному класі всі учні,
незалежно від віку. Тому школа й назива-
лася однокласною. Закрили її аж у 1922 році.

Детально дізнатися про навчання у цер-
ковно-приходській школі можна у музеї
«Старе село», де відкрита експозиція «Ко-
лочавська церковно-приходська школа».

Паралельно із церковною в 1899 році у
нашому селі угорська влада відкрила першу
державну народну школу. Проте в ній на-
вчалися лише діти інтелігенції села та
євреїв, не всім колочавським дітям було під
силу вчитися угорською мовою.

За чеського періоду навчальний процес
тривав уже в чотирнадцяти класах.

Починаючи з 1918 року школа перей-
меновується в державну чехословацьку на-
родну школу з русинською мовою навчання.

Ще одна державна школа, але вже з
чеською мовою навчання вперше відкрила
свої двері у 1929 році. Відвідували її пере-
важно діти місцевих євреїв, а також пред-
ставників чеської влади – нотаря, урядників
та жандармів, яких направили на Закар-
паття з Чехії. Чеська школа проіснувала
майже 10 років, вона залишила помітний
слід в історії села Колочава.

Експозиція музею «Чеська школа» готу-
валася за спогадами колишніх учнів чеської
школи, а також академіка Миколи Мушинки
з Пряшівського університету (Словаччина)
та доктором Франтішеком Гибелом – дирек-
тором музею Яна Каменського (Чехія).

Музей «Радянська школа» – перша
школа-музей на Закарпатті, що передає ат-
мосферу навчання дітей у 60-90-х роках ми-
нулого століття. Складається вона з великого
класу, піонерської кімнати, кабінету фізики,
вчительської кімнати та кабінету директора..

Марія Шетеля.

Музей «Церковно-приходська школа»

Музей
«Чеська школа»

Музей «Радянська школа»

Дитячий садок

Дитячий садок – перший крок до школи
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