
про Колочаву наукову роботу, ще краще до-
слідити та доповнити зібраний матеріал.

Не менше прославили наше село і чис-
ленні фільми про нього. Нині ж про село є
близько 15 кінострічок. Незабаром вийде
ще один номер газети, присвячений цій
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Кожний колочавець повинен бути екскурсоводом свого села!

Пам’ятники Колочави

Відреставрований обеліск
з уточненими списками загиблих.

На відкритті відреставрованого обеліску разом
воїни радянської, чехословацької і угорської армій.

Вівчарство було най-
давнішим заняттям
людей у Карпатах. З усіх
свійських тварин вівці
були найбільш підходя-
щими для гірської зони,
де півроку тривала зима.
Тому вони стали улюбле-
ними тваринами в госпо-
дарствах верховинців.
Недарма пам’ятник вів-
чарю донині прикрашає
центр села Колочава.

Історія монумента
вельми цікава. 1937 року
у столиці Чехословакії
Празі проходила ви-
ставка найкращих порід
овець республіки. Під-
карпатська Русь була представлена 50 вівцями, серед яких
були і 10 овець з Колочави. Їх до Праги привезли вівчарі
Малета Дмитро та Іваниш Іван. Колочавські вівці були ви-
знані оціночною комісією як одні з найкращих, і вівчарі по-
везли додому нагороди: малу скульптуру «Пастора* з
вівцями» – копію скульптури роботи чеського скульптора
І.Вітка та грамоту Міністерства землеробства Чехословач-
чини за перше місце в одній із номінацій. За зразком отри-
маної скульптури згодом було зроблено пам’ятник вівчарю
у центрі села Колочава.

*Пастор (лат.мова) – пастух

Село Колочава вже неодноразово до-
водило усім, що воно унікальне не лише
на Закарпатті, а і в Україні та є лідером
у багатьох напрямках.

У наш час найбільше Колочава просла-
вилася величезною кількістю музеїв. Тепер
у селі працюють аж шість музеїв, а передба-
чається створити ще декілька.

Ще однією особливістю Колочави є ве-
лика кількість пам’ятників, пам’ятних знаків,
меморіальних дошок, інтернаціональних по-
ховань та скульптурних композицій. Історія
нашого села багата на різні події та визначні
особистості. На сьогодні у Колочаві налічу-
ється34пам’ятні об’єкти (разом із проектами,
що будуть реалізовані найближчим часом). І
за кожним із них стоїть якась історичнаподія

або людська доля. Загалом на цих пам’ятках
згадано майже тисячу колочавських імен.

На сторінках цього номера газети ми
спробуємо описати всі 34 пам’ятні об’єкти
Колочави. Майже всі пам’ятники встанов-
лені у ХХ столітті і відтворюють історію
села саме цього періоду. Багато із них
дбайливо збережені і стоять досі. Деякі з
них через певні обставини частково чи по-
вністю втрачені, і тому потребують рекон-
струкції або відтворення.

Головне завдання громади нашого
села – зберегти для нащадків пам'ять про
відомих жителів та історичні події села. І
цим довести усім, що колочавці вміють не
лише творити історію, а й зберігати її.
Дбайливо охороняючи свою історичну
спадщину, Колочава не лише показує, що
є лідером зі збереження та відтворення іс-
торичних пам’яток, але й тим самим подає
приклад для наслідування й іншим селам.

Сподіваємося, що читачам буде цікаво
ознайомитися із проектами пам’яток, які
протягом цього року до різних свят вста-
новлюватимуть у Колочаві. Розповідаючи
гостям села про Колочаву, часто подаються
різні версії тих чи інших подій, які не за-
вжди є обґрунтованими з погляду історії.
Очікуємо, що цей випуск газети стане ко-
рисним путівником та приводом для ство-
рення окремих туристичних маршрутів. Він
стане цікавим як для туристів, так і для міс-
цевих жителів, які таким чином пізнавати-
муть історію. Можливо, вчителі історії
схочуть проводити уроки з історії рідного
краю, гуляючи з класом за маршрутами із
цим номером газети в руках. До нас при-
їдуть вчителі з своїми учнями із інших сіл
району, історія яких схожа, проте в них не
так все добре збереглося.

Ймовірно, колочавці, які навчаються на
історичних факультетах, схочуть написати

темі. Навіть планується в Ужгороді прове-
сти «Фестиваль колочавського кіно». Цим
ми ще раз доведемо, що Колочава – село
особливе, а колочавці вміють творити істо-
рію і зберігати її.

Станіслав Аржевітін

Пам’ятник вівчарю
в центрі села

С. М. Аржевітін в колочавській гуні.

Обеліск загиблим воїнам –
Символ Примирення
Відкриття та освяченняоновленогоОбеліску загиблим
воїнам у Другій світовій війні у центрі Колочави стало
ключовою подією святкування Дня села-2009 та ско-
лихнуло всюУкраїну. Пам’ятникй справді унікальний:
вперше в історії разом вшановано воїнів, які воювали
на протилежних фронтах. Цей пам’ятник є першим на
Закарпатті прикладом Примирення воїнів-односель-
ців, котрі воювали у радянській та угорській арміях.

Cписки загиблих колочавців Станіслав Аржевітін осо-
бисто уточнював та доповнював, і в результаті дослідження
виявилося, що багато наших односельчан не були гідно
вшановані. Раніше у списку загиблих радянських воїнів
було 38 прізвищ, а зараз на оновленій стеллі – 52 прізвища

колочавців. Тепер нащадки зможуть вшановувати усіх за-
гиблих на війні колочавців, котрі воювали у лавах Ра-
дянської армії та Чехословацького корпусу.

По-друге, вперше в історії вшановано й тих 39 одно-
сельчан, які були примусово мобілізовані до угорської армії
і теж загинули в роки Другої світової війни.

На почесному місці біля Обеліска поруч стоять дві
плити. На одній – імена всіх загиблих на війні колочавсь-
ких вояків Радянської армії та Чехословацького корпусу.
На другій табличці викарбувані імена загиблих односель-
чан, які вимушені були поповнити лави угорського війська.

Всі ці колочавці загинули на одній війні і всі вони зараз
вшановані разом. Колочава стала першим прикладом та-
кого Примирення на Закарпатті.

Пам’ятник вівчарю.
Скульптор І. Вітка.

Березень 2010 року

Ескіз туристичної мапи Колочави з майже 50-ма туристичними об’єктами,
яка буде презентована на День Села-2010 і розміщена в центрі Колочави.

Шановні колочавці! Свято «День села-2010» відбудеться
1 та 2 травня цього року. Програма свята буде представ-

лена в наступному номері газети «Нова Колочава».
Запросіть своїх родичів з інших міст і сіл.

Чекаємо вас на святі!

Анонс



2

№ 16 Березень 2010 року

Пам’ятники Колочави

Пам’ятник «Вчительці зВкрайіни»на
подвір’ї музейного комплексу «Старашкола»
У рамках святкування Дня вчителя та 110-річчя від-
криття державної школи 3 жовтня 2009 року у Ко-
лочаві відкрили пам’ятник «Вчительці зВкрайіни». Він
присвячений усім вчителям, які у післявоєнні роки
приїхали на Закарпаття із центральної та східної
України піднімати рівень освіти у гірських селах.

Назва пам’ятника, що стоїть на подвір’ї музейного ком-
плексу «Стара школа», відображає, як називали люди на
місцевому діалекті приїжджих вчительок.

Автор монумента – уродженець Колочави, український
скульптор Петро Штаєр.

Бронзовавчителькаодягнена упросте вбрання50-х років
ХХ ст: широка спідниця нижче колін, довгий піджачок і ма-
ленька валізка у руці. Тендітна дівчинаобережноступаєнако-
лочавську землю.Вочах і цікавість, і водночас страх, сум, адже
дівчина після інституту приїжджає у чуже село і не знає, що на
неї там чекає. Обличчя вродливе і добре. Це узагальнений
образ колочавських вчительок. І, дивлячись на неї, кожен зга-
дує свою першу вчительку.

У жовтні 1944 року в Колочаві постала нова влада. Си-
стема освіти переводилася за зразком освітньої системи
Радянської України. Та реалізувати цю шкільну реформу
можливо було лише підготовленими педагогами з України.
Протягом 40–50-х років минулого сторіччя на Закарпаття з
Великої України було направлено близько 5 тисяч вчите-
лів. Більше 250 вчителів цієї ґенерації потрапили і в коло-
чавські школи.

Коли вони приїхали на Закарпаття, тут була закрита те-
ріторія. В’їзд і виїзд з області дозволявся лише за спеці-
альними перепустками. Вчителям заборонялось їхати
кудись з місця роботи без дозволу. Про відкріплення і пе-

реїзд на інше місце роботи заборонялось навіть говорити.
Через декілька років після смерті Сталіна цю норму було
скасовано, і 1953 року розпочався масовий виїзд вчителів
додому в свої області.

Та 15 вчительок назавжди обрали Колочаву своєю дру-
гою домівкою. Саме їхні прізвища викарбувані на коло-
чавському пам’ятнику «Вчителька з Вкрайіни».

Погруддя першого Президента Чехословацької рес-
публіки Томаша Гарика Масарика потрапило до коло-
чавського музею «Чеська школа» завдяки самим чехам.
ДиректормузеюЯнаКаменського,що умісті Пжерові, док-
тор Франтішек Гибел разом із численним чеським шкіль-
ним приладдям подарував новоствореному 2007 року у
Колочаві музею і погруддя Президента. Відтоді «батько»
Чехословацької республіки стоїть на почесному місці у
класній кімнаті музею. Над ним височіє його вічно акту-
альний вислів: «Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу тобі,
хто ти є», поруч державний прапор Чехословаччини.

Пам’ятник вчительці з Вкрайіни.
Скульптор П. Штаєр.

Погруддя
Т. Г. Масарика у
музеї «Чеськашкола»

Бюст Президента Чехословацької
республіки Масарика.

Пам’ятник та меморіальна дошка І. Ольбрахту

На будинку сільської ради, ще з ра-
дянських часів, висить меморіальна дошка,
на якій написано: «В с. Колочава в 1931 році
жив ІванОльбрахт – один із засновників Ко-
муністичної партії Чехословаччини. Пись-
менник». Іван Ольбрахт (справжнє ім’я –
Каміл Земан) народився 6 січня 1882 року
у Семітах в Чехії, в родині адвоката Антоніна
Земана. Закінчив гімназію, а 1906 року –
юридичний факультет Празького універси-
тету. 1920 року Ольбрахт нелегально пере-
бував у Москві, де збирав матеріал для
майбутніх «Нарисів про сучасну Росію».
Революційне повітря Росії надихнуло Оль-
брахта на політичну діяльність. Повернув-
шись на батьківщину, він стає одним із
засновників комуністичної партії Чехо-
словаччини і редактором її друкованого
органу – газети «Руде право». Одним із

найкращих творів Ольбрахта тих часів є
«Анна-пролетарка», який розповідає про
зростання політичної свідомості робітників.
Але твори про Закарпаття літературознавці
називають вершиною творчості письмен-
ника. Сам же письменник у своїх листах зі-
знавався, що на Закарпатті, а особливо в
Колочаві, йому «…пишеться як ніколи. Усе
перед очима... Я знайшов тут роман, га-
няюсь за ним по полонинах, селах, зимів-
ках і кримінальних судах від Хуста аж до
польського кордону...».

Все побачене в Колочаві впродовж
1931–1936 років Ольбрахт описав у своїх
романах та оповіданнях, серед яких «Ми-
кола Шугай – розбійник», «Марійка-невір-
ниця», «Голет у долині». Найбільший успіх в
літературних колах мав роман Ольбрахта
«МиколаШугай – розбійник», що удостоєний
літературної премії 1933 року. ІванОльбрахт
знайшов ідеальнийжиттєвий тип, який став
прообразом його героя: дитя природи, син
карпатських гір і лісів, не зіпсований цивілі-
зацією, волелюбний бунтар-одинак, котрий
над усе боронить свою волю, прагне особи-
стогощастя, відстоює свою людську гідність
і право нажиття. Ольбрахт малював творчий
портрет свого героя не тільки із почутих ле-
генд та пісень. Він особисто зустрічався із
Ержійкою, дружиною Миколи Сюгая, його
братом – Іваном та іншими родичами. Зви-
чайно, письменник мав право на художній
домисел, чим він і скористався. Інша
справа, що згодом образом Миколи Шугая
спекулювали в комуністичних ідеологіч-
них цілях, перетворюючи його на героїч-
ний образ народного месника, який у
«багатих відбирав, а бідним віддавав». Сам
же Ольбрахт у нарисі «Опришки» писав: «У
Миколи Шугая не було ніяких політичних
чи соціальних інтересів і всі свідчення про
це або вигадка, або хибна думка». Роман
«Микола Шугай» мав неабиякий успіх і

був перекладений багатьма мовами. В
тому числі і українською ще 1934 року.

Шалений успіх роману спонукав Івана
Ольбрахта до задуму зйомок фільму за його
мотивами. Він знову приїздить на Закар-
паття, де 1933 року в Колочаві разом із
письменниками В. Ванчурою та К. Новим
знімають фільм «Марійка-невірниця» з під-
заголовком «З життя краянМиколиШугая».
Проте жодних аналогій з життям опришка у
фільмі, сюжет якого вибудувано на любов-
ному трикутнику, не простежується. У
фільмі не знімався жоден професіональний
артист, – євреї і колочавці грали самих себе,
говорили своєю мовою.

1947року чеські кінематографісти режи-
сер Й. М. Крнянський та сценарист-поста-
новник Ф. Фіал створили фільм за романом
Івана Ольбрахта «Микола Шугай – розбій-
ник». Існує думка, що фільм Микола Шугай
знімався два рази. Перший раз безпосе-
редньо в Колочаві відзняли всі натурні епі-

зоди. Але прикрий випадок під час проход-
ження митниці звів нанівець всю роботу.
Плівку було засвічено... Проте режисер не
впав у відчай. На території Чехословаччини,
під Прагою, були збудовані декорації... Ко-
лочави тих років. Саме в цих декораціях і
була відтворена історія Миколи Шугая –
останнього опришка Карпат, котрий наро-
дився в Колочаві.

Ольбрахт був першим, хто розповів про
Колочаву та його мешканців сучасникам.

Готуючись до 100-річчя з дня народ-
ження чеського комуніста і письменника
Івана Ольбрахта, радянське керівництво на
Закарпатті розробило широкомасштабний
план заходів з цієї нагоди. В рамках святку-
вань було підготовлено до друку книгу
Івана Долгоша «Колочава», в якій було
викладено творчий шлях Ольбрахта на За-
карпатті, особливо під час його перебу-
вання в селі Колочава у 1931–1936 роках;
було закладено пам’ятний знак в с. Колочава
на місці майбутньої скульптурної компози-
ції чеському письменнику; було відкрито
шкільний музей ім. І. Ольбрахта. Саме в Ко-
лочаві були проведені всі державні урочи-
стості з нагоди 100-ї річниці. Фестиваль
україно-чехословацької культури тривав де-
кілька днів. Кульмінацією свята стало за-
кладення гранітної плити з написом «Тут
буде встановлено пам’ятний знак Івану
Ольбрахту». Святкові заходи закінчились, а
згодом радянська влада забула про обі-
цянки. Лише через 18 років пригадав про
пам’ятник Ольбрахту Геннадій Москаль,
тодішній голова Закарпатської обласної
держадміністрації. Саме завдячуючи йому у
листопаді 2000 року було відкрито пам’ят-
ник. Відкриття пройшло тихо і без особли-
вого пафосу. Автором скульптурної
композиції став закарпатський митець Ми-
хайло Белень.

Г. Москаль і С. Аржевітін у музеї
І. Ольбрахта.

Відкриття пам’ятника І. Ольбрахту.

М. Белень і С. Аржевітін
у музеї І. Ольбрахта.

Пам’ятник І. Ольбрахту.
Скульптор М. Белень.

Святкування 100-ї річниці з дня
народження І. Ольбрахта
на шкільному подвір’ї .

Меморіальна дошка І. Ольбрахту
на будинку сільради.



У радянські часи в центрі міста чи села
завжди розташовувався пам’ятник В. І.
Леніну – символ Радянської влади.

Наше село не було виключенням. У
центрі Колочави, біля сьогоднішнього мага-
зинаМоскаля, на місці, де тепер оптовий ма-
газин Івана Росади, теж був скверик із
пам’ятником «вождю пролетаріата». Всі офі-
ційні державні заходи відбувалися саме в
цьому сквері. Під деревами стояли лавки, а в
центрі – бюст вождя. Зручні лавиці, квітучі
клумби, шелест листя молодих дерев, при-
вабливо оформлені інформаційні стенди
зробили це місце улюбленим місцем відпо-
чинку колочавців. Навколо скверу були роз-
ташовані продовольчі і продуктові магазини,
закусочна і пекарня. Ввечері можна було по-
бачити молоді пари, які призначали тут по-
бачення. Пам’ятник Леніну стояв у центрі
села із 58-го до 78-го року. 1978 року бюст

був перенесений у фойє новозбудованої
школи. В часи незалежності бюст Леніна пе-
ренесли на шкільний склад. З відкриттям у
вересні 2006 року музейного комплексу
«Стара школа», Ленін отримав нову «про-
писку» у Колочаві, і тепер бажаючі фотогра-
фуються біля нього.
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Пам’ятники Колочави

Сквер ім. Леніна. Фото 60-х років. Реконструйований Ленін біля музею
«Стара школа».

Сквер ім. Леніна
(реконструйовано за допомогою комп’ютерної програми Photoshop).

На лавочці в сквері ім. Леніна
родини Аржевітіних і Омельченків.

Фото 60-х років.

Реконструкцію бюста Леніна
здійснює Михайло Дербак.

Сквер ім. В. І. Леніна

Урочистості біля пам’ятника Леніну.
Фото 60-х років.

Пам’ятник колочавським євреям
Згідно з офіційною статистикою, у
20-х роках ХХ ст. у Колочаві серед
4 164 мешканців 452 особи були
єврейської національності, тобто
кожний 10-й колочавець.

З початком Другої світової війни життя
цих 10 відсотків населення Колочави ради-
кально змінилося. Під час угорської окупа-
ції Карпатської України 1939 року з
Нижньої і Верхньої Колочави було вивезено
464 особи. Майже всі вони були знищені у
фашистських таборах. Після завершення
війни до Колочави повернулися 15 євреїв,
які з часом все ж виїхали з села.

Сьогодні в Колочаві немаєжодної єврей-
ської родини (хіба що кілька позашлюбних

нащадків). Тому за 50 років єврейський
цвинтар перетворився на суцільний пустир.
У 2004–2009 роках Станіслав Аржевітін з
групою ентузіастів декілька разів впорядко-
вували його, поставили огорожу.

У рамках святкування Дня села-2009
на єврейському цвинтарі відкрили мар-
мурові стели, на яких викарбувані 260 ві-
домих імен потерпілих євреїв. Три
пам’ятні стели, які нині стоять на єврей-
ському цвинтарі, присвячені колочавсь-
ким євреям, які були репресовані
угорською владою та загинули в фа-
шистських таборах в роки Другої світової
війни. Урочисте відкриття пам’ятника від-
булося 30 квітня 2009 року. На відкритті
були присутні Головний рабин Ужгорода

і Закарпаття Менахем Мендель Тайхман
та представники БОФ «Хесед Шпіра».

Пам’ятні стели колочавським євреям.
Автор В. Шиндра.

Пам’ятний хрест загиблим в таборах ГУЛАГу*
Упоминальнунеділю,26квітня2009року,
на сільському цвинтарі колочавці від-
крили та освятили пам’ятний знак од-
носельчанам, які загинули в таборах
ГУЛАГу.Наплитівикарбовано17прізвищ.

У цих людей була нелегка доля. 15 бе-
резня 1939 року угорські війська захопили
тодішню територію Закарпатської області.
Аби не потрапити служити до угорського вій-
ська, чимало закарпатської молоді (середних
більше100колочавців) протягом1939–1941
рр. незаконно переходили кордон та втікали
до Радянського Союзу. Всіх утікачів з окупо-
ваного Закарпаття органи НКВС підозрю-

вали у шпигунстві на користь угорців, а тих,
кого вдалося зловити на кордоні, саджали в
тюрми на 3-5 років за нелегальний перехід
кордону. Засуджених відправляли у табори
ГУЛАГу. За роки перебування у них закар-
патці перенесли неймовірні тортури, терпіли
холод та голод. Частина із них так і залиши-
лась у сибірській мерзлій землі.

Біля пам’ятного хреста на колочавськім
цвинтарі тепер поминають і тих односель-
чан, які покояться далеко від рідного села.

*ГУЛАГ – Головне управління виправно-трудових
таборів і трудових поселень НКВС СРСР. Кон-
центраційні табори Сталінського режиму.

Освячення пам’ятника загиблим
колочавцям у таборах ГУЛАГу.

Автор В. Шиндра.

Пам’ятник Олександру Духновичу
Постамент із погруддям культурно-
освітньому діячеві Олександру Духно-
вичу поставило у Колочаві товариство
ім. О. Духновича – організація русо-
фільської орієнтації, культурно-про-
світницька робота якої в краї
спрямовувалась проти «мнимой укра-
инской национальности» та бойкоту
всього, що не мало «русский характер».

Головним пропагандистом цього руху в
Колочаві був греко-католицький священик

Стефан Кіраль. Головою колочавського това-
риствабувВ.Когут.Розташувалосьтовариство
в «Русском народном доме», який відкрився
1930 року у Лазах. А 1931 року на подвір’ї то-
вариства (зараз тут заїзд до магазинів Драча)
був встановлений пам’ятник «будителю За-
карпаття» Олександру Духновичу. Автор ро-
боти – відома закарпатська скульпторка
Олена Мондич. Справа із встановленням
пам’ятника О. Духновичу набула неабиякого
розголосу. Скульпторка так і не отримала на-
лежних їй коштів – 2000 крон за свою роботу.

Як свідчать її листи на адресу товариства
ім. О. Духновича, в Ужгороді їй не сплатили
навіть за матеріали. «По гелеру, по два, хто
скільки міг, відривали колочавці від свого
злиденного бюджету, щоб у себе на батьків-
щині поставити пам’ятник О. Духновичу», –
писала закарпатська преса у радянські часи
про збір коштів на пам’ятник «будителю». За
припущенням старих колочавців, кошти
осіли в кишенях пароха Стефана Кіраля.

Сьогодні цей пам’ятник розташований
на території православної церкви в Лазах.Пам’ятник Олександру Духновичу.

Скульптор О. Мондич.

На День села-2009 греко-католицька
церква у Колочаві-Лаз отримала подарунок.
Біля церкви відкрили й освятили 30

квітня 2009 року скульптурну композицію
«Покрова Пресвятої Богородиці». Автор ро-
боти – відомий скульптор, уродженець
села Колочава Петро Штаєр.
Композиція складається із постаті Божої

Матері та янголят, які з двох сторін схили-
лися до неї.
Православна громада цього року теж от-

римає подарунок від П.Штаєра – скульп-
турну композицію «Ісус Христос».

Скульптурна композиція «Покрова
Пресвятої Богородиці».

Скульптор П.Штаєр.

Скульптурна
композиція
«Покрова
Пресвятої
Богородиці»



1943 року на кордоні між селами Синевир і Ко-
лочава приземлився словацький парашутист (прі-
звище з'ясувати не вдалося), який отримав
спеціальне завдання й інструкції від колочавсь-
кого офіцера-розвідника Ситаря.

В Гирсовці словака-десантника, який переховувався,
помітила дівчина і повідомила про це священника. На-
ступного дня угорські жандарми схопили розвідника і
розстріляли у зворі поблизу Бринзийового млина (поча-
ток Мерешора). Одночасно вони наказали не ховати
його в землі, щоб всі бачили, яке покарання чекає на
того, хто наважиться на подібні дії проти угорської армії.
На місці його загибелі 2003 року встановлено пам’ятний
хрест.
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Поховання, хрести, пам’ятні знаки

Могила чехословацького десантника
до реконструкції.

Біля облаштованої могили чехословацького
десантника. Зліва направо: Франтішек Гібел,

подружжя Магда і Микола Мушинки.

Могили чехословацьких жандармів
На території історичної пам’ятки ХVІІ століття –
церкви Святого Духа в Колочаві-Горб – є поховання
громадян Чехословаччини.

Першим тут був похований 23-річний стражник жан-
дармерії колочавської дільниці Войтех Кубін, вбитий Мико-
лоюCюгаєм (Шугаєм) 22жовтня 1920 року. Родичі В. Кубіна
згодом перенесли його прах до міста Пршімбраму в Чехії. У
День села-2009 офіційна делегація з Чехії разом із коло-
чавцями вшанували загиблого жандарма, встановивши
йому пам’ятний знак біля інших чехословацьких могил.

Поряд знаходиться могила вахмістра Олдріха Грабала,
який 16 травня 1921 року теж загинув від рук колочавсь-
кого опришка М. Сюгая (Шугая).

Другамогила належитьЙозефу Гофману (1898–1924рр.),
який 14 січня 1924 року помер в дорозі від зараження
крові. Йозеф був жандармським вахмістром і служив у Си-
невирській Поляні.

У третій могилі похований жандарм Йозеф Зеленка,
який служив у Колочаві. 18 вересня 1925 року його вбив
дезертир Василь Рошинець із Вишньої Колочави.

Всі могили постійно упорядковуються.

Могили та пам’ятна дошка громадян тодішньої
Чехословаччини.

Хрест на місці загибелі
лейтенанта держбезпеки Прокопенка
Майже десятиліття в околицях Колочави діяла,
переховуючись у колочавських лісах, група Ми-
хайла Штаєра.

Лісових хлопців безрезультатно вистежували опергрупи
міністерствадержбезпеки (МДБ).СправапроватагуШтаєрапе-
ребувала на контролі у Києві та Москві. На посилення місце-
вих органівМДБ, які мали завдання ліквідувати групуШтаєра,
в Колочаву було направлено 28-річного лейтенанта Василя
Прокопенка (1923–1951рр.). Але5березня1951року під час
перестрілки в урочищі Гирсовець Штаєр застрелив Проко-
пенка. Похований лейтенант ВасильПрокопенко уМіжгір'ї.

На День села 2009 року на місці загибелі лейтенанта в
урочищі Гирсовець встановлено пам’ятний хрест.

Місце загибелі лейтенанта Прокопенка
в урочищі Гирсовець на груні Воробляй.

Угорсько-словацьке поховання
В районі урочища Красовець розташовані могили

угорських воїнів часів Другої світової війни. Там похований
рядовий Лайош Жамбо (1920–1944 рр.), народжений у
Вюкксенткересті 27 квітня. 1944 року він наклав на себе
руки тому, що його не пустили додому до хворої матері, як
обіцяли. За словами Петра Даця, який повернувся з угорсь-
кої армії і 1943 року перебував на роботах із будівництва
лінії Арпада в селі, на цьому місці похований ще один
угорський вояк. Як розповідав Дацьо, військовий повер-
нувся до казарми із значним запізненням і його, за зако-
нами воєнного часу, розстріляли. Поруч із угорськими
вояками покоїться невідомий чех або словак, який перебу-
вав у таборі праці. Його розстріляли тому, що він начебто
навмисно спіткнувся і розкидав військові набої.

Могили упорядковані ініціативною групою з числа ви-
пускників колочавської школи 1978 року. Ініціативна група після облаштування могил.

Могила
словака-розвідника

Місце загибеліШугая тайогомогила

Микола Шугай. Юра Шугай.

Тіла братів Миколи і Юри Шугаїв на подвір’ї нотарської контори.

Більшість туристів, особливо чеських,
завітавши до села Колочава, обов’яз-
ково відвідують могилу Миколи Cюгая
(чеською мовою –Шугая), який став го-
ловним героєм роману чеського пись-
менника Івана Ольбрахта.

Микола Шугай був і закарпатським на-
родним героєм, і злочинцем, котрий порушу-
вав закон. Саме завдяки книзі Івана

Ольбрахта, вперше виданої 1933 року,
Шугай став легендою.

До «могили Шугая» можна піднятись
стежкою з центральної площі села. Поряд з
могилою Сюгая знаходиться могила його
дружини – Ержійки, щоправда під новим
прізвищем Дербак.

Микола Петрович Сюгай (Шугай) наро-
дився 1898 року в Нижній Колочаві в сім'ї
Петра та Гафії Сюгаїв. 1917 року був при-

званий в угорську армію. Але на фронт так
і не потрапив – втік і до кінця Першої світо-
вої війни переховувався в околицях Ко-
лочави. Послідовно був переслідуваний
угорською, румунською, а після входження
Закарпаття в 1919 році до складу Чехосло-
ваччини, чеською поліцією.

1921 року за затримання МиколиШугая
Чехословацькою владою була обіцяна вина-
города в три тисячі крон. Єврейська громада

обіцяла 30 тисяч крон за голову Шугая. Але
розбійник вміло переховувався від своїх пе-
реслідувачів і загинуввід рук своїх товаришів.

Сьогодні бажаючі мають можливість від-
відати урочище Сухар (місцева назва Жо-
лобка), де встановлено хрест на тому
самому місці, де 16 серпня 1921 року куми-
спільники вбилиМиколу та його братаЮру,
і відвідати могили Сюгаїв (Шугаїв) на цент-
ральному цвинтарі села.

Портрети, відтворені державним науково-дослідним експертно-
криміналістичним центром Міністерства внутрішніх справ України з
фотознимків чехословацької жандармерії .
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Поховання, хрести, пам’ятні знаки

На вершині гори Стримба. Серпень 2009 року.На вершині гори Стримба. Серпень 2001 року.

Хрест на Стримбі
Пам’ятний хрест на честь Дня незалежності України був
встановлений на вершині найвищої гори Колочави –
Стримби.

2000 року колочавський козацький курінь вперше по-
ставив на цій вершині дерев’яний хрест, який простояв вісім
років. Та, на жаль, знайшлися людські руки, які не побоялися
Божої кари та суспільного осуду і знищили його.

Відтак Станіслав Аржевітін разом з 26-ма колочавцями
вирішили його поставити вдруге в серпні 2008 року.

Хрест на горі видно здалеку, адже розміри його вражають:
висота 4 м 10 см та ширина 2 м 10 см. Зроблений він з дубо-
вого брусу 15 на 15 см, а вага його – понад двісті кілограмів.
Хрест має розп’яття, яке на блясі намалював талановитий ху-
дожник із села Синевир Василь Шиндра.

Сьогодні на висоті 1719 метрів хрест стоїть над Колоча-
вою як знак Божого заступництва та допомоги.

Могила Івашка.

Могила церковного вчителя І. Івашко Могила угорського
поштаряЦерковний учитель Іван Михайло-

вич Івашко (Івашков) народився 7
травня 1871 року в м. Мукачеві. 27
років пропрацював у Колочаві і зали-
шив після себе добру пам'ять у людей.
Він керував сільською поштою, органі-
зував «Братство тверезості» та першу
кооперативну спілку у Колочаві. У под-
ружжя Івана Івашко і Єлизавети Берн
у Колочаві народилося шестеро дітей.

Працюючи єдиним церковним
учителем в Колочаві, Івашко навчив
близько 110 дітей. У пам’яті колочав-
ців він залишився як учитель «дуже
порядного русинського виучування
дітей». Помер І. Івашко 8 квітня 1917
року. Його могила знаходиться на те-
риторії греко-католицької церкви.

будеш май відіти. Цим май виликий хрест і май велика гора,
тим май файно будеш відіти. Секереш, який мав біду на очи,
вибрав собі Прислуп. Бо сліпому туди май штимувало іти.
Довго нус і качав камінь пуд хрест. Мучився ачий місяці. Люди
виковали му залізний хрест у селі Довгому і висвятили го.
Коли Секереш поклав на Прислопі камінь і хрест, то нараз уві-
дів усю Колочаву. Сяк, казали люди, било. Пуйдіт туди і ви, та
увидите усю Колочаву вуд Брадульця до самого Горба (Ста-
рого села). А ко бив сліпий і у Німицькуй Мокруй (село з того
боку Прислопа), тоже ся ішов до хреста перивірити…».

Ті, хто піднімався на Присліпський перевал, могли спо-
стерігати, як вся Колочава простелилася у їхніх ніг. Сьогодні
це улюблене місце для гірського переходу туристів-мандрів-
ників у сусідній район. Колись саме тут за радянських часів
були розташовані позначені на картах туристичних маршру-
тів колиби для ночівлі туристів.

А ще раніше тут проходила вузькоколійка для транспор-
тування лісу. Тодішні туристи мали можливість проїхатись ек-
зотичним видом транспорту лісовими галявинами та
смерековими хащами. Але і сьогодні найбільшою цінністю
для колочавців і цікавинкою для туристів на Прислопі є
кам’яний хрест, зведений 200 років тому.

До сьогодні у Колочаві не залишилося навіть сліду від біль-
шості древніх хрестів, встановлених пращурами. Найдавніший
хрест, за спогадами колочавців, зберігався на Присліпському
перевалі, на межі двох сіл – Колочава та Німецька Мокра, на
кордоні міжМіжгірським і Тячівським районами. Це був греко-
католицький хрест, вилитий з чавуну. Є декілька версій, звідки
взявся цей хрест на горі.

За переказами, 1804 року на Прислопі померли від пере-
охолодження вночі три греко-католицькі монахи, і на томумісці
потім поставили хрест. Можливо, його звів селянин Секереш,
адже напис на хресті такий: «Секереш. Покой і любов».

Існує також легенда, яку Олександр Малета записав від
старожила Колочави Шетелі Василя Григоровича. В ній роз-
повідається, що колочавецьЮрій Секереш був дуже багатим,
але не мав щастя, бо осліп. Старші люди казали йому: якщо
горі берегом викачаєш камінь і на ньому поставиш хрест, то
прозрієш. Секереш спочатку сміявся із такої ради, а потім ви-
рішив прислухатися до людей. Знайшов у зворі підходящий
камінь і тільки під осінь викотив його на Присліп. Замовив у
с. Довге Іршавського району хрест із заліза. Тільки-но поста-
вив він хрест на горі, то одразу ж і прозрів. Шетеля В. Г. роз-
повідав: «…Старі люди казали, коли хочеш вилічитися вид
сліпоти, то пудиймися на великий грунь з кам’яним хрестом і

Хрест на Прислопі

Придорожні хрести здавен були красою колочавських
присілків. Ставили їх у пам'ять про важливі події як у
житті усієї громади ( наприклад, скасування панщини),
так і окремих людей (зцілення від хвороби, народження
довгоочікуваного первістка та ін).

Хрест на Прислопі.

Поховання «революціонерів»
Невідома могила
на території церкви

Після закінчення Першої світової війни в Колочаві відбу-
лася своєрідна «революція». Керівниками були обрані: Сте-
фан Лугош (Лази), Григор Ковач (Горб), Тома Булик
(Мерешор). Першим кроком місцевих «революціонерів» став
погром жандармської казарми, де вони здобули зброю. Все
село чекало помсти над нотарем Стефаном Іцьком, але йому
вдалося втекти через річку Тереблю, переодягнувшись в жі-
ноче вбрання. Далі натовп «революціонерів» вирушив гро-
мити маєтки місцевих євреїв, від яких вимагали гроші та цінні
речі. В «Шкільній хрониці» записано: «Из здобичов делилися
особливо жены революционеров, но и река Талабор (Те-
ребля) наповнена была пером перен еврейских аж до збе-
леня». Старості села єврею Герману Вольфу вдалося
відкупитися від «революціонерів» грошима. Пограбували й
сільську касу. Вулицями села дозволялось ходити тільки «ре-
волюціонерам» та, з їхнього дозволу, священику з хрестом.
«Революція» тривала три дні. А 10 листопада 1918 року сотня
війська так званої «народної оборони» під керівництвом мо-
лодих колочавських євреїв Шома Вольфа і Арона Вольфа
придушила цей бунт. Першими жертвами від пострілів стали
Данило Ледней і Данило Чабрик. Їх так і поховали разом в
одній могилі. На «революціонерів» чекали немилосердні ка-
тування в нотарській конторі, де зібралися всі пограбовані

євреї. Шістьох замучили на смерть, а решту запроторили до
Мараморош – Сігетської в’язниці.

За словами колочавських старожилів, безіменні похо-
вання 1918–1920 рр. «революційних» років у Колочаві роз-
ташовані поблизу могили Миколи Шугая, де в той час
здійснювались поховання селян.

Могили колочавських «революціонерів».

У давнину поширеною
була практика ховати ві-
домих людей та меценатів
біля церкви. Це вважалося
особливим вшануванням
такої особи.

Біля дерев’яної церкви
Святого Духа ще й досі
збереглося чимало таких
поховань. Одне із них – не-
відома могила під дере-
вом, яка не містить ніяких
підписів. У селі панує
думка, що там лежить
якийсь відомий коло-
чавський меценат. Дослід-
ження зі встановлення
прізвища продовжуються.

Могила невідомого на
території Святодухів-
ської церкви XVII ст.

Іван Івашко
(1871–1917 рр.).

Поруч із чеськими мо-
гилами на подвір’ї Свято-
духівської церкви під
деревом є поховання
угорця – поштаря і касира,
який виплачував гроші то-
дішнім бокорашам. Рік по-
ховання – 1914, причина
смерті – серцевий напад.
Огорожу встановили
угорські родичі, вона збе-
реглася до наших днів.

Могила угорського
поштаря.
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Меморіальна дошка на фасаді будівлі сіль-
ської ради, яка висить там ще з часів ра-
дянської влади, повідомляє: «Село Колочава
визволено військами Радянської Армії від
фашистських загарбників 25 жовтня 1944
року».
Насправді не відомо, з яких причин дата

на табличці вказана неправильно. За до-
слідженнями Станіслава Аржевітіна, який
знайшов архівні документи тих часів, наше
село було визволено раніше.
Ось про що свідчить виписка з описової

довідки про визволення села Колочава Ра-
дянською армією:
«Село Колочава було визволено Червоною

армією 15жовтня 1944 року о 12 годині дня.
Мадярські війська 14.10.1944 р. в 12 годин ночі вийшли із села та зірвали один міст і до
приходу Червоної армії в село не повертались. 15 жовтня через село пройшла група пар-
тизан з невідомим командиром у складі 25-30 чоловік, яка рухалась слідом за мадярсь-
кими військами. Боїв ніяких не було. Партизанські загони поблизу села не діяли».
Чому різні дати: 15 жовтня і 25 жовтня? Відповідь може бути у хронології визволення

сіл Тереблянської долини. Так, Синевирську Поляну визволили радянські війська 20
жовтня 1944р., точніше, в цей день угорські війська залишили село без бою. Радянські
війська в село не заходили. Село Синевир угорські війська теж залишили 20 жовтня
1944 р. 23 жовтня через село пройшла група невідомих партизан у складі 12-15 чоло-
вік. Село Негровець за офіційним повідомленням було звільнено радянськими вій-
ськами 24жовтня 1944 р. У цей день угорські солдати залишили село, а 25 жовтня через
село пройшла група невідомих партизан з 20 чоловік. Бойових дій на території села
також не проводилось. За офіційним повідомленням голови села Колочави І. Банги, ма-
дяри залишили село вночі 14 жовтня 1944 року, а невідомі партизани у складі 25–30 чо-
ловік через село пройшли 15 жовтня.
З цього можна зробити висновок, що село Колочава звільнено Червоною Армією 15,

а не 25 жовтня, як вважалося в радянські часи.

Історично так склалося, що колочавсь-
ким чоловікам доводилося воювати на
різних війнах і за різну владу впродовж
всього ХХ століття.

Чимало із них в 60–80-х роках викону-
вали свій інтернаціональний обов’язок да-
леко за межами держави.

В Афганістані приймали участь у бо-
йових діях – 23 колочавці, в Чехословач-

чині – 8, в Нагорному Карабасі – 3, в Юго-
славії – 2, в Угорщині – 1, Сирії – 3, Іраці – 1,
Польщі – 1, на Острові Даманському – 1.

На День села-2010 всіх їх буде вшано-
вано, а іхні прізвищарозміщені напам’ятнику,
присвяченому воїнам-інтернаціоналістам.

Пам’ятником буде справжній військовий
бронетранспортер, що стоятиме на пагорбі,
в якому буде розташовано кімнату-музей,
присвячений учасникам бойових дій в ін-
тернаціональних загонах.

Проходили службу в Афгані-
стані: Пішта Іван Іванович, ХлантаПетро
Петрович, Маркусь Віктор Антонович, Барна
Микола Васильович, Ясінко Іван Юрійович,
Павлюк Юрій Васильович, Малета Василь
Іванович, Фриган Василь Юрійович, Беца
Василь Васильович, Росада Михайло Ва-
сильович, МакарЮрій Йосипович, Калинич
Іван Васильович, Павлюк Юрій Тимофійо-
вич, Ковачик Василь Іванович, Дербак Іван
Іванович, МакарВасиль Андрійович, Лехман
Іван Іванович, Ярема Василь Юрійович,
Драч ВолодимирЮрійович, КовачикВасиль
Іванович, Савка Юрій Юрійович, Шимоня
ЮрійЮрійович, Савка ВасильЮрійович.

Проходили службу у Чехосло-
ваччині: Малета Василь Дмитрович,
Банга Іван Васильович, Савка Петро Пав-
лович, Мотичка Василь Михайлович, Мо-
тичка Василь Степанович, Андрусь
Володимир Андрійович, РосадаМикола Ва-
сильович, Гаваші Бейля Іванович.

Проходили службу в Нагор-
ному Карабасі: Шетеля Михайло Юрі-
йович, Ковач Василь Дмитрович, Мацала
Григорій, Боржавич Михайло Юрійович,
Шетеля Василь Михайлович.

У Сирії: Шетеля Дмитро Юрійович,
Ясінко Василь Васильович, Штаєр Василь
Васильович.

В Іраці: Дербак Євген Михайлович.
У Польщі: Пішта (ім’я не з’ясовано).
В Югославії: Банга Василь Ва-

сильович, Шетеля Михайло Юрійович.
В Угорщині: Москаль Василь Ва-

сильович.
На Острові Даманському: Іва-

ниш Василь Іванович.
Інформація підготовлена на підставі

опитань, проведених у селі.

Редакція «Нової Колочави»
звертається до читачів з прохан-
ням надати уточнення до інфор-
мації про Ваших близьких і рідних –
учасників інтернаціональних кон-
фліктів. Чекаємо повідомлень за
телефоном: 097-177-32-04 Марії
Шетелі.

Меморіальні дошки

Проект пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам

Проекти

Колочавські «афганці». Фото 1990 р.
Ескіз пам’ятника воїнам-

інтернаціоналістам. Автор В. Шиндра.

Меморіальна дошка
на фасаді сільради.

ВизволенняКолочавивід
німецько-угорських загарбників

Одна з декількох колочавських меморі-
альних табличок висить на фасаді біо-
бази Ужгородського університету, що
розташована поблизу «Боркуту», при-
свячена ВасилюШтаєру.

Василь Юрійович Штаєр народився
4 квітня 1920 року. Закінчив Колочавську
народну школу. Працював столяром, був
мобілізований до лав Угорської армії, а
після перебування в радянському таборі
військовополонених в м. Нарванськ вою-
вав у лавах чехословацької армії до закін-
чення війни. Після демобілізації працював
завідувачем магазином, начальником лісо-
участка, майстером лісопильного участку. У
1951-1953 роках був бригадиром на будів-
ництві колгоспу «Радянське Закарпаття». З

1953 до 1963 рр. обіймав посаду голови ви-
конкому сільської ради депутатів трудящих
(голова сільської ради). З 1963 до 1983 рр.
був головою Правління колгоспу «Ра-
дянське Закарпаття».

Не маючи ні вищої, ні спеціальної освіти,
Василь Юрійович був багаторічним голо-
вою сільради та головою Правління кол-
госпу «Радянське Закарпаття».Штаєр не раз
обирався членом райкому Компартії
України, депутатом районної Ради народних
депутатів. Нагороджений орденом Жовтне-
вої Революції, багатьма медалями, грамо-
тами райкому Компартії України.

Помер Василь Юрійович Штаєр 26
червня 1983 року на шістдесят четвертому
році життя.

Меморіальна дошка В. Штаєру

Меморіальна дошка
Василю Юрійовичу Штаєру –

багаторічному голові колгоспу.

Василь Штаєр.

2010 року на території Музея-пам’ятки де-
рев’яної архітектури 1795 року «Святоду-
хівська церква» планується встановити
скульптурну композицію на честь видатних
пам’яток сакрального рукопису, авторами
яких були колочавські церковнослужителі. За
ідеєю С. Аржевітіна композиція буде вигля-
дати як «робоче місце» літописця: на вели-
кому камені лежатимуть розкрита бронзова
книга, що символізує рукопис Івана Лугоша
«Перло дорогоцінноє», чорнильниця і перо.
Поруч стоятиме камінь-стілець, на якому, ні-
бито щойно, сидів автор рукопису. В примі-
щенні дерев’яної церкви буде розміщено
кольорову 418-сторінкову копію рукопису ко-
лочавського дяка Івана Лугоша «Перло доро-
гоцінноє». Був у Колочаві й інший безцінний рукопис, доля якого, на превеликий жаль,
залишається невідомою. Це рукопис проповідей священика – «Збірник Петра Колочавського»,
датований 1737 роком.

Продовження на ст. 7.

НаДень незалежності України 24 серпня
2009 року колочавці встановили на фасаді
музея «Чеська школа» пам’ятну дошку, при-
свячену 75-й річниці від часу першого під-
няття українського стягу в селі Колочава.

1934 року синьо-жовтий прапор зама-
йорів над селом завдячуючи управителю
школи Василеві Опаленику та організації
«Просвіта». В той час село перебувало під
владою Чехословацької Республіки.

Товариство «Просвіта» почало працю-
вати уКолочаві-Лаз у березні 1922року. Очо-
лив його Іваниш Василь, а головною
рушійною силоюорганізації став управитель
державноїшколиОмел'янСкиба. Продовжив
цю роботу та підніс на новий рівень – його
правонаступник Василь Опаленик разом з
колочавськими січовиками Шимонею Ми-
колою, Дербаком Василем та іншими.

Активісти товариства «Просвіта» стали
провідниками національно-визвольного
руху на Закарпатті і керівниками уряду Кар-
патської України у 1938–1939 роках.

Сторінки рукопису, написаного
1747 року колочавським дяком

Іваном Лугошем.

Пам’ятна дошка на честь
українського прапора Композиція «Рукопис І. Лугоша»

Меморіальна дошка на фасаді музею
«Чеська школа».

Проекти
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Проекти

2010 року православна церква Івана
Предтечі у Колочаві -Лаз отримає подарунок.
Уродженець села Колочава, скульптор

Петро Штаєр планує створити для храму
скульптурну композицію «Ісус Христос».
Скульптура стоятиме біля церкви, поряд із
іншою скульптурною композицією – «По-
крова Пресвятої Богородиці», яку Штаєр
подарував селу 2009 року. Постать Христа
буде виліплена із того матеріалу та у тому ж
стилі, що й попередня робота автора. Це
вже третій його благодійний скульптурний
проект в рідному селі.
Петро Штаєр народився 23 лютого 1954

року в с. Колочава. Після закінчення Коло-
чавської середньої школи вступив до Ужго-
родського художнього училищаприкладного
мистецтва. Провчився там лише рік, бо його
рекомендували до Львівського держав-
ного інституту прикладного декоративного
мистецтва. Працював скульптором у м.
Дніпропетровську, де створив чимало мемо-
ріальних таблиць, оформив театр ім. Шев-
ченка. За період своєї творчої діяльності
створив близько 90 пам’ятників. Вони вста-
новлені не лише на теренах України, а й за
кордоном – у Росії, Молдові.
9 березня 2010 року скульптора

Петра Штаєра було нагороджено
відзнакою Івано-Франківської дер-
жавної обласної адміністрації –
медаллю «За заслуги перед Прикар-
паттям» ІІІ ступеню за створення
пам’ятника Тарасу Шевченку, який
встановлено в м. Тлумач Івано-
Франківської області. Вітаємо на-
шого земляка!

Перша світова війна відбувалася у
1914–1918 роках ХХ століття між двома
ворожими воєнно-політичними союзами:
«Антантою», що об’єднувала Англію, Фран-
цію, Росію, та «Троїстим союзом», до складу
якого входили Німеччина, Австро-Угор-
щина та Італія.

Величезна кількість українців (у росій-
ській армії налічувалося 3,5 млн. українсь-
ких солдатів. 250 тис., в тому числі
закарпатці, служили в австро-угорському
війську) боролися і вмирали за чужі імперії,
що не лише ігнорували їхні національні ін-
тереси, й активно намагалися знищити
їхній національний дух.

Найгіршим було те, що українців – як
учасників боїв з обох сторін – змушували
вбивати один одного.

Під час Першої світової війни все Закар-
паття, в тому числі і село Колочава, перебу-
вало під владою Австро-Угорщини. Отже, і
воювати колочавським воякам довелося на
стороні чужої держави.

Кровопролитна війна принесла в коло-
чавські сім'ї багато нещастя. За офіційними
даними, за австро-угорського цісаря заги-
нуло 26 колочавців, а 35 осіб повернулося
додому інвалідами.

Загиблі на фронтах Пер-
шої світової війни * :

Ковач Іван, Дербак Михайло, Пішта
Юрій, Фриган Михайло, Ясінко Павло,
Шоля Василь, Шимоня Василь, Дербак
Юрій, Косяк (ім’я не відоме), Росада Юрій,
Іваниш Михайло, Маркусь Федір, Павлюк
Григорій, Дацьо Юрій, Макар Дмитро, Іва-
ниш Іван, Іваниш Дмитро, Макар Іван, Пав-
люк Павло, Худинець Іван, Пішта Петро,
Візантій Максим, Банга Грицьо, ШетеляМи-
хайло, Ігнатишин Грицьо, Ковач Іван (2).

Загиблі на фронтах Першої
світової війни **:

Драч Михайло (1890 р.н.), Цюбик
Дмитро Якович (1891), КливецьМикола Пет-

рович, Ковач Феодосій Петрович, Драч Іван
Пилипович, Буркало Іван, Іваниш Павло
(Токар), ІванишПавлоМихайлович (Соломак),
Маровтій Лука, Ігнатишин Петро (1887),Фри-
ган Якуб Іванович (1890), Сюгай Іван Павло-
вич, Столець Михайло Ілліч (1888), Іваниш
Андрій, Ігнатишин Андрій (Місянін), Шетеля
ІванВасильович (1891), БецаФедірЮрійович
(1867), Піпусь Олексій Юрійович (1888),
СитарЮрій Іванович (1885), СитарФедір Іва-
нович (1896), ХудинецьМихайлоМихайлович
(1890), Іваниш ІванВасильович (1882),Макар
Дмитро Васильович, Іваниш Дмитро (Одоти-
нець),МаркусьФедірВасильович (1871),Дер-
бакМихайлоМихайлович (1888).

Інваліди Першої світової
війни*:

Маркусь Михайло Іванович (1887),
Пишка Юрій Степанович (1876), Драч Ва-
силь Іванович (1895), Ситар Олекса Андрі-
йович (1892), Іваниш Семен Васильович
(1887), Дацьо Петро Михайлович (1891),
Стець Василь Васильович (1887), Дербак
Андрій Іванович (1878), Фриган Дмитро
Михайлович (1898), Банга Михайло Івано-
вич (1891), Пішта Павло Андрійович
(1887), Пацкан Данило (Ганнин) (1900),
Сюгай Петро Іванович (1874), Шимоня
Грицьо Іванович (1896), Буркало Ілько Іль-
ків (1893), Ковач Дмитро (Оленин) (1985),
Барна Грицьо Васильович (1871), Іваниш
Іван Іванович (1895), Буркало Микола Ва-
сильович (1896), Штаєр Павло Якубович
(1893), Ситарь Андрій Іванович (1899),
Дербак Якуб Іванович (1888), Савка
Дмитро Сименович (1893), Куриця Григо-
рій Іванович (1893), Росада Андрій Івано-
вич (1887), Ігнатишин Тома Петрович
(1892), Калинич Василь Дмитрович (1895),
Пишка Степан Григорович (1888), Шму-
лига Василь Іванович (1891), Лехман Гри-
горій Федорович (1897), Барна Юрій
Іванович (1891), Лехман Якуб Григорович
(1880), Кушнір Павло (1885), Буркало
Федір Ільків (1875), Герба Юрій (1893).

Інваліди Першої світової
війни**:

Буркало Микола Павлович, ІванишМи-
кита, Дербак Якуб, Дербак Павел, Драч Ми-
хайло, Свинзяк Юрій, Струльо, Микита
Степан, Банга Микола Григорович, Берко
Шоломович, ПіштаЮрій, Сюгай Іван Григо-
рович, Сюгай Іван Павлович, Іваниш
Дмитро Іванович, Хаща Микита, Барна
Юрій Григорович, Вовчук Микита, Фриган
Іван Іванович, Пішта Михайло Васильович,
Пішта Юрій.

Є серед колочавців і один «витейзь»
Першої світової – Данило Маркусь. За бо-
йові заслуги він був нагороджений ба-
гатьма орденами і медалями: найвищим
орденом «Корона», срібними медалями «За
відвагу» (солдатською і офіцерською), ме-
даллю Франца Йосифа ІІ ступеня і ме-
даллю «За хоробрість». 1943 року Данило

Маркусь (в угорських документах – Даніель
Меггеш) став членомОрдену Витязів. Ця ор-
ганізація була заснована в Угорщині 1922
року з метою вшанування солдатів, котрі
уславилися під час Першої світової війни.
Саме тому Данила Маркуся в селі називали
«Витейзем».

Усі загиблі на фронтах Першої світової
війни колочавці будуть вшановані. Іхні прі-
звища будуть розміщені на пам’ятнику. Його
відкриття заплановано на День села-2010.

Станіслав Аржевітін.

* За даними Держархіву.
** За дослідженнями Олександра Малети. Інфор-
мацію він отримував від родичів учасників Пер-
шої світової війни.

Шановні читачі!
Редакція газети звертається

до вас з проханням надати уточ-
нену інформацію щодо Ваших
близьких і рідних – учасників і
жертв І Світової війни. Їхні імена
будуть викарбувані на обеліску,
який планується встановити у
травні цього року в рамках про-
ведення заходів до Дня села.
Буде несправедливо, коли не
вшанується саме Ваш родич.

Чекаємо повідомлень за те-
лефоном: 097-177-32-04 Марії
Шетелі.

Скульптурна
композиція
«Ісус Христос»

Ескіз пам’ятника Ісусу Христу.

Ескіз обеліска воїнам Першої
світової війни. Автор В. Шиндра.

Данило Маркусь – кавалер
ордена Витязів.

Особистий угорський
орден Витязів Д. Маркуся.

Обеліск воїнам Першої світової війни

Меморіальна дошка колочавським січовикам

Ескіз скульптурної композиції
рукопису Івана Лугоша.

Автор В. Шиндра.

У 1938–1939 рр. в Колочаві діяв загін
січовиків Народної оборони «Карпатська Січ»
під керівництвом командантаШимоні Миколи
Івановича. Січовики організували в Гершковій
хаті свій штаб, де проводились чергуваннящо-
денно по два чоловіки. Зі зброї було декілька
гвинтівок та наган. На початку своєї діяльності
січовики організували мітинг-похід від церкви
до жандармських касарень. По дорозі вони
скандували: «Чеху вон! Жиду вон! Україна
наша! Їв мадяр 20 років несолону кашу, а
тепер хоче Солотвину нашу!» Чотири жан-

дарми, серед них Андрусик і Зламан, захова-
лися в казармі і не стріляли в січовиків. Далі
колона попрямувала до нотарського уряду.
Керував колонною М.Шимоня, йому активно
допомагав Дербак Михайло. В колоні маніфе-
стантів був і священик села Мошко.

Жодного бойового завдання колочавські
січовикиневиконували і, колипочалисьбої біля
Хусту, до них приїздив на мотоциклі посильний,
але бійці колочавського куреня не встигли зор-
ганізуватися. Після мадярської окупації краюМ.
Шимоню арештували, і він декілька місяців від-
сидів у тюрмімістаНіредьгазі. АгітаторуДербаку
мадяривибачили–врахувалийого участь уПер-
шій світовій війні на боці австро-угорської армії.

ПіслявстановленняРадянської владинаЗа-
карпатті Миколу Шимоню було арештовано та
засуджено на перебування у Воркутинському
ВТТ за причетність до національно-визвольного
руху за самостійну Україну.

У списку загону Народної оборони
«Карпатська січ» перебували: Шимоня
Микола Іванович (командант), Дербак Василь
Михайлович, Дербак Михайло Васильович,

Павлюк Василь Лукович, Павлюк Іван Луко-
вич, Токар Іван, Макар Юрій Федорович, Беца
Василь Михайлович, Іваниш Василь В., Барна
Василь (гусляш), Павлюк Юрій Васильович,
Барна ВасильМихайлович, БражникЮрійМи-
колайович, Сюгай Василь Петрович, Сюгай
Андрій Іванович, Штаєр Андрій, Буркало Іван
Гаврилович, Лугош Іван І., Андрусь Микола Ф.

Станіслав Аржевітін.

М. І . Шимоня ділиться спогадами
iз закарпатським письменником

І. Долгошом, автором роману
«Колочава».

Ескіз меморіальної дошки
колочавським січовикам.

Композиція
«Рукопис
І. Лугоша»
Початок на ст. 6.

Факт встановлення скульптурної компози-
ції повинен стати своєрідною відповіддю
чеському письменнику Івану Ольбрахту на
його слова, написані в 30-х роках минулого
століття, що Колочава – це «…село XI ст., в
якому ще не винайшли плуг…», «… Африка у
центрі Європи». Можливо, І. Ольбрахт на-
вмисно не хотів на сторінках своїх романів і
публікацій бачити освічених і прагматичних
колочавців? Очевидно, що фантазії і сенсації
були більше до вподоби тодішнім європей-
ським читачам, ніж розповіді про 200-річні
колочавські рукописи. Але, завдячуючи твор-
чості І. Ольбрахта, світ дізнався про Ко-
лочаву. Нехай і бунтівну та неписьменну!
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Проекти

«…Слава українським повстанцям, які
борються за волю народу! Най жиє воля на-
роду! Най жиє Самостійна Україна, за яку
ми ся боремо, проливаємо свою кров! Най
жиють Українські повстанці!...» – це слова з
власного блокнота Михайла Штаєра, який
вилучили під час обшуку одного з бункерів.

«...Зимою в бункері «Дарвайка» в місце-
вості «Кобіль Великий», Ситар записував у
зошит свої твори і пісні, потім нам їх читав
і співав. В них змальовувалось життя укра-
їнських повстанців у боротьбі проти Ра-
дянської влади. Ці зошити 1955 року
залишились у бункері, який був розшиф-
рований після затримання Ваколі і Си-
таря…» – так записано в протоколах допиту
М.Штаєра. В цих протоколах є описи деяких
бункерів: «…Місцезнаходження – Довгий
Грунь, 12 км. від Колочави, правіше від
гірського потічку «Сухар», на північній ча-
стині Довгого Груня, в змішаному старому
лісі. Зверху місце замасковано під поверх-
ність землі, тобто лежать вітки, сучки, росте

трава. Вхід прикритий тонкими дошками
(драницями) і замаскований. Вхід – квадрат
60х70 см. глибиною 1 м. В бункер вхід пря-
мий довжиною 2,5 м. Вверху перекритий
тонкими колодами 15х20 см. засипаними
камінням і покритими землею. Бункер має

розмір 2,5 м довжиною і 1,5 мшириною. Ви-
сота 1,5 м. Вхід і стіни обшиті драницею. В
бункері на дошках випалені слова «Штаєр
Міша Іванув повстанець» і намальований
тризуб. В середині чугунна пічка на 2 кон-
форки, залізна труба від пічки до димоходу
в дереві, різний посуд і харчі, зброя. На
ліжку покладено сидіння з автомобіля «Зіс».
На відстані 20 метрів невеликий струмок,
що проходить через бункер…». Загалом гру-
пою Штаєра було споруджено близько 10
літніх і зимніх бункерів навколо Колочави.

У травні 2010 року під час святкування
Дня села в Колочаві планується провести
ще одну акцію примирення – відкриття
Музею-бункеру місцевих повстанців, де бу-
дуть викарбувані прізвища тих колочавців,
хто відчув на собі репресивно-каральні ме-
тоди системи НКВС-КДБ за причетність до
українського визвольного руху. Це –Штаєр
Михайло Іванович,ШтаєрМикола Іванович,
Мацала Дмитро Іванович, Шимоня Микола
Іванович, Бобик Михайло Іванович, Сюгай

Василь Іванович, Сюгай Іван Петрович,
Сюгай Олена Іванівна, Дербак Василь Іва-
нович, Фриган Юрій Іванович, Іваниш Анд-
рій Дмитрович, Ситар Юрій Федорович,
Ваколя Василь Іванович, Лакатош Ганна
Юріївна, Росада Андрій Васильович, Ва-
коля Іван Якович, Ситар Юрій Іванович,
Штаєр Василь Васильович.

Ми повинні знати і пам’ятати цю сто-
рінку своєї історії і вшанувати тих, хто мріяв
про свободу і боровся за вільну Україну.

БункерШтаєра

Напис на дереві «Миша Штаєр» ще й
сьогодні можна побачити

в колочавських лісах.

М. Штаєр біля одного зі своїх колочавських
бункерів у супроводі НКВД.

1943 рік. Радянські війська стрімко на-
ближалися до Карпат. Попереду стояла
міцна 200 кілометрова оборонна «Лінія Ар-
паду», зведена угорською армією. Радянське
військове керівництво цікавило все, що від-
бувалося з того боку Карпат – на території
Закарпаття. Розвідати ситуацію і настрої
серед населення, рух німецьких і угорських
військ вКарпатській Україні, збір політичної
й економічної інформації, створення бази
дляпартизанськогоруху тощо, булодоручено
декільком десантним групам, «закинутих» лі-
таками з радянських розвідувальних центрів
в гірські населені пункти Карпат. Одна із
таких груп під кодовою назвою «Закарпатці»
складалася з 7-ми осіб: угорець Патокі Фе-
ренцВладиславович (керівник групи, колиш-
ній начальник Управління по боротьбі з
бандитизмом у Москві), Дякун Михайло Іва-
нович (радист, с. Боронево), Чижмарь Степан
Михайлович (помічник керівника, с. Копаш-
нево), Чижмарь Василь Михайлович (кур'єр-
звязковий, с. Копашнево), Лізанець Степан
Михайлович (радист, с. Уклин), Ловга Іван Іва-
нович (кур'єр-звязковий, с. Довге), чех Цем-

пер Вацлав Антонович (розвідник-радист).
Місце висадки: гірська територія з можли-
вістю переходу за добу до м. Хуста. Дата де-
сантування: ніч з 18 на 19 серпня 1943
року. Передбачалось, що Патокі і Дякун з
часом без відома інших членів групи по-
винні переміститись у м. Будапешт, а Цим-
плер на територію Словаччини.

Десантування відбулось невдало. Всі
сім чоловік повисли з парашутами на висо-
ких деревах у скалистому лісі. Цемплер
упав з висоти 20 метрів на каміння, зламав
одну ногу і розбив коліно другої ноги. Один
із членів групи запропонував пристрелити
пораненого, чим обурив усіх інших. Ране-
ного заховали в скалах. Вантаж був помил-
ково викинутий в с. Ліскове за 8 км. від
місця висадки десантників на горі Менчул.
Місцеві жителі повідомили про це угорську
жандармерію, і через декілька днів в район
Глисна – Вільшани прибула військова група
на 45-и вантажних автомобілях і зробила
безуспішну облаву, забравши лише десан-
тований вантаж. Група під керівництвом
Ф.Патокі діяла майже впродовж 8 місяців.

Після проведених арештів угорською жан-
дармерією було затримано і допитано
більше 200 чоловік, причетних до групи
розвідників «Закарпатці». Живим зали-
шився лише Ловга Іван, який проживав у
Виноградівському районі.

Частина групи «Закарпатців» ретельно
відслідковувала військовий стан у Тереб-
лянській долині. Ось деякі радіограми, пе-
редані на територію Радянського Союзу.
Від Степана Лизанця («Семинариста»)
25.10.1943 р. «…Від Німецької Мокрої до
Колочави будується шосейна дорога. Ча-
сткова мобілізація населення різного віку:
від18 до 49 років. З кожного села заби-
рають 20–25 чоловік…».

Від Василя Чижмаря («Шугая»)
18.12.1943 р. «…У Колочаві від мосту по
шосе 200 метрів побудовані сильні проти-
танкові ворота, нижче воріт по обидва боки
шосе протитанкові укріплення…».

За часів радянської влади на місці ви-
садки групи десантників на Менчулі було
встановлено символічний обеліск силами
тодішнього Колочавського заводу техніч-

ного обладнання. Щороку тут збирались
школярі, проводились мітинги, вшановува-
лась пам'ять героїв-десантників і розвідників.
Сьогодні на цьому місці залишились лише
бетонні глиби, що нагадують про колишній
пам’ятник. Мармурова плита з прізвищами
героїв-розвідників зникла безслідно.

У червні 2010 року планується від-
криття нового обеліску, що буде зроблений
та встановлений на цьому місці силами ко-
лочавської ініціативної групи.

Пам’ятник на Менчулі

Чекає реалізації у серпні 2010 року ще
один задум – скульптурна композиція «Ко-
лочавський гусак» (Шабатна гуска). До
чого тут гуси, запитає допитливий читач?
А ось до чього.

Свого часу в Колочаві проживала велика
єврейська громада. За офіційною статисти-
кою, на початку ХХ сторіччя кожний 10-й ко-
лочавець був євреєм. Село за кількістю
населення було найбільше у районі, що в
свою чергу сприяло єврейському торгівель-
ному промислу і ґешефту.

Однією з улюблених страв колочавських
євреїв була запечена гуска. Це було
пов’язано з певним ритуалом. В єврейській
громаді був визначений спеціальний різник,
який вмів правильно різати птицю. «Непра-
вильно» зарізана птиця називалась
«трафне» і її заборонялось їсти євреям. Таку
гуску віддавали селянам іншої віри. Приго-
товлену страву їли тільки у суботу, після від-
повідного молитовного ритуалу. Можна собі
лише уявити, скільки гусей утримувалось
єврейською громадою з 535 осіб у Вишній і
Нижній Колочаві для здійснення щосу-
ботньої трапези. Відомий колочавський іс-
торик-дослідник Василь Дмитрович Малета

і сьогодні пригадує, що тоді по селу дитині не
можна було пройти без боти (палки) тому, що
зграя гусей просто накидались на малечу.

Отже, скульптурна композиція «Коло-
чавський гусак» (Шабатна гуска) може бути
своєрідним символом колочавського єврей-
ства. Розташується цей гусак на єврейському
подвір’ї у Музеї-скансені «Старе село». Коло-
чавськамалечавідтепервжеможенебоятися
шипучих і щипучих гусей і зможе посидіти на
суворому бронзовому гусаку .

Автори проекту – художник В. Шиндра,
скульптор В. Штаєр.

Cкульптурна композиція
«Колочавський гусак»
(Шабатна гуска)

Залишки пам ’ятника на Менчулі.
Фото 2009 р.

Буркало Іван Гаврилович народився
23 лютого 1919 року. 1932 року закін-
чив 4 класи державної народної школи в
Колочава-Лаз. З 1932 року навчався в
державній реальній гімназії у м. Хуст, а з
лютого 1936 р. – в державній горо-
жанській школі м. Хуст. Про його та-
ланти та природні здібності говорить
виписка із шкільного листа державної
горожанської школи у м. Хусті: «… видит
і чує добре, в рисунках є надзвичайно
способний, активно творчий, навча-
ється добре, виказуєся легко і зрозу-
міло, в праці є докладний, порядний і
старанний, є веселий, музикального
слуху не має, в рисованню має надзви-

чайну спосібність…». У 1937–1939 рр. Іван Буркало працював канцелярським помічником
в Колочавськім нотаріаті. З 1940 до 1943 року проходив службу в угорській армії на «ра-
дянському фронті». Після повернення з фронту продовжував працювати в нотарській кон-
торі. З приходом Радянської влади на Закарпаття Іван Гаврилович став вчителем. Спочатку
в школі Колочава-Горб, потім Колочава-Лаз. З переїздом у Тячівський район працює заві-

дувачем уМокрянській початковій школі,
потім завідувачем Комсомольської по-
чаткової школи. Починаючи з 70-х років,
присвятив себе народній медицині і ліку-
ванню людей.

Іван Гаврилович Буркало залишив
після себе велику колекцію власних кар-
тин, фотознімків, віршів і скульптурних
композицій. Один зі своїх витворів – по-
груддя Тараса Шевченка, автор подару-
вав Колочаві. На жаль, скульптура не
була переведена в метал, і тому не збере-
глася. Але збереглися фото, і тому най-
ближчим часом планується зробити
копію бюста Т. Г. Шевченка і встановити
на території села.

Ескіз скульптурної композиції.

І. Буркало з колочавцями
навколо бюсту Т.Г.Шевченко.

І. Г. Буркало під час роботи.

Погруддя Т. Г. Шевченка
роботи Івана Буркало


