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Колочава повинна стати прикладом примирення
Шість років тривала друга угорська окупація Закарпаття: з березня 1939-го до листопада 1944 року. Військовий уряд, за допомогою так званих угорських народних рад,
при входженні мадярів (місцева назва угорців) у місто чи
село організовували мітинги-зустрічі. Так само було і в Колочаві у 1939 році. На вході до села було зроблено арку зі
смерекових гілок. У селі було створено місцеву цивільну
владу. Нотарем був призначений З. Поп, помічником нотаря
– Б. Бендефі, старостою («біровом») села – Г. Буркало. Почалась насильницька мобілізація в Угорську армію. Чому
насильницька, бо колочавці до окупації краю були громадянами іншої країни – Чехословаччини. Повідомлення (або
«бігов») про призов у військові частини розносив поштар
Буркало Василь Миколайович. У Колочаві було створено
воєнізовану молодіжну організацію «Левенте», військову
підготовку в якій в обов’язковому порядку повинна була
проходити вся молодь села від 12 до 23 років. Керівником
цієї організації було призначено управителя школи
Михайла Шпонтака, помічником – Андруся Андрія Івановича. Для багатьох колочавців у цій школі почалася
справжня муштра під наглядом жандармів. З початком Другої світової війни уряд Угорщини оголосив надзвичайний
стан, обмежив права громадян, посилив поліцейський нагляд та ув’язнання за саботаж, наклав арешт на запаси продовольства для армії, розпочав суцільну мобілізацію до
війська. Однією із форм прояву невдоволення такою політикою нового режиму став нелегальний перехід майже 100
колочавцями радянсько-угорського кордону в СРСР (про
це «НК» розповідала в №8 часопису). Іншу частину військовозобов’язаних колочавців, які насильно були мобілізовані в Угорську армію, чекала важка, а в багатьох
випадках – трагічна доля. У 1941-1942 рр. мобілізованих
направляли переважно на Східний фронт (на територію
СРСР): кого в діючі, тобто фронтові, військові підрозділи, а
кого – в робочі батальйони копати траншеї на передовій.
Оскільки серед закарпатських українців була поширена
думка, що війна Німеччини (Угорщина воювала на її боці)
проти Радянського Союзу була загарбницькою, вони не хотіли воювати проти братів-слов'ян і шукали першої ліпшої
нагоди здатися в радянський полон, перейти на бік Червоної Армії або дезертирувати в партизанські загони. У зв’язку
з цим командування Угорської армії всім закарпатцям виявило політичну недовіру. В кінці 1942-го – на початку

1943 року військові підрозділи, сформовані з числа закарпатців, знімалися з передової лінії фронту і відправлялися
вглиб Угорщини, а потім і Німеччини в робочі табори. У 19431944 рр. усіх мобілізованих закарпатців у більшості випадків одразу відправляли в робочі табори. В жовтні 1944 року
Колочаву звільнили війська 4-го Українського фронту і молодь після відповідної радянської обробки та матеріального
заохочення почала записуватись до лав Червоної Армії (детальніше про це в наступних номерах газети).
Після завершення Другої світової війни колочавців, які
проходили службу в Угорській армії, а точніше в робочих таборах, відправляли на фільтраційну перевірку в табори військовополонених, а потім це робили фільтраційні комісії
НКВС-КДБ аж до 1951 року. Переважна більшість перевірених на предмет можливого шпигунства в кінці 1945 –
протягом 1946 року отримували право повернутись у Колочаву. Декого після «фільтрації» направляли на спецпоселення в Сибір або у виправно-трудові табори системи
ГУЛАГу. Але найбільшою трагедією для «мадярської»

частини мобілізованої колочавської молоді в післявоєнний період стало те, що протягом усього їхнього
життя вони носили тавро «німецько-фашистських загарбників». Для радянської влади вони назавжди залишились «предатєлями». Вони ніколи, на відміну від вояків
Радянської і Чехословацької армій, на 9 Травня – День
Перемоги не отримували грошову надбавку, харчові
набори, квіти від піонерів, фронтові «100 грам» та ін.
Можна лише здогадуватись, що коїлось у них в душі і про
що нагадував більше ніж 70 колочавцям Обеліск загиблим
воїнам у тій жахливій війні 1941-1945 рр., біля якого їм так
і не довелось постояти поруч зі своїми ровесниками, що
воювали в лавах Радянської чи Чехословацької армій. Цілком очевидно, що всі колочавці стали жертвами тієї страшної війни, а юристам потрібно довести неправомірність
насильницької мобілізації закарпатців до Угорської армії,
адже всі вони на той час були громадянами іншої країни.
Настав час на державному рівні вирішити питання розподілу ветеранів у Закарпатті на «своїх» і «чужих». Колочава
може стати яскравим прикладом цього примирення, адже
протягом останніх п’яти років вояки всіх армій за моєї ініціативи і підтримки День Перемоги святкують за одним столом, отримують однакові подарунки. Шкода лише, що цих
вояків з обох сторін залишилось небагато. Поспішаймо їх
примирити! Принаймні на Обеліску загиблим воїнам у
війні 1941-1945 рр.

Станіслав Аржевітін
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За ініціативи депутатів Колочавської сільської ради та за фінансової
підтримки Станіслава Аржевітіна до
Дня села-2009 буде відреставровано
сільський Обеліск загиблим воїнам
та встановлено на ньому дві окремі
меморіальні дошки: воїнам-односельцям Радянської і Чехословацької армій та воїнам-односельцям
Угорської армії, що загинули в роки
Другої світової війни.

Мобілізація
Протягом 1939-1943 рр. до мадярського війська було мобілізовано майже
150 юнаків з Колочави. Призов здійснювався восени. Військова комісія розміщувалась у Синевирі. Нижче наведені списки
юнаків, які хоча й примусово, але сумлінно
виконали військовий обов’язок, покладений на них новою владою.
Призов 1939 року (юнаки до 1918 р.н.):
Буркало Юрій Ількович
Дацьо Петро Васильович
Павлюк Андрій Лукович
Піпусь Іван
Худинець Йосип Михайлович
Призов 1940 року (юнаки до 1915 р.н.):
Булик Федір Томович, 1914 р.н.
Двуйло Йосип Миколайович 1912 р.н.
Дербак Іван Павлович
Дербак Василь Михайлович
Ігнатишин Андрій Юрійович 1915 р.н.
Ігнатишин Петро Федорович, 1915 р.н.
Куриця Йосип Михайлович, 1911 р.н.
Малета Дмитро Миколайович 1894 р.н.
Мацола Дмитро Васильович, 1912 р.н.
Самборин Юрій Миколайович, 1905 р.н.
Худинець Ілля Михайлович 1915 р.н.
Шимоня Михайло Іванович, 1915 р.н.
Шимоня Якуб Іванович 1903 р.н.
Призов 1940 року (юнаки 1918 р.н.):
Пишка Василь Степанович
Пішта Андрій
Пішта Михайло Федорович
Пішта Юрій Павлович
Призов 1940 року (юнаки 1919 р.н.):
Буркало Іван Гаврилович
Іваниш Василь Іванович
Ігнатишин Василь
Калинич Іван Михайлович

Андрусь Степан Васильович
Барна Андрій Михайлович
Барна Василь Юрійович
Брайник Іван Миколайович
Вовилка Микола Верончин
Двуйло Юрій Юрійович
Дербак Василь Іванович
Дербак Іван Миколайович
Драч Іван Васильович
Іваниш Василь Васильович
Іваниш Василь Іванович
Іваниш Василь Іванович
Іваниш Іван Дмитрович
Ігнатишин Іван Васильович
Ігнатишин Іван Васильович
Калинич Василь Михайлович
Калинич Іван Павлович
Конар Василь Іванович
Куриця Іван Петрович
Лакотош Федір Степанович
Лугош Василь Васильович
Лукаш Іван Васильович
Макар Василь Іванович
Малета Василь Андрійович
Маркусь Іван Федорович
Маркусь Юрій Васильович
Мелеш Василь Михайлович
Мізун Іван Келеменович
Мотичка Степан Михайлович
Пишка Микола Миколайович
Пішта Василь Іванович
Пішта Василь Павлович
Савка Михайло Степанович
Свінзяк Василь Васильович
Токар Іван
Хланта Іван Юрійович
Шетеля Василь Григорович
Шимоня Василь Іванович

Макар Василь Степанович
Макар Василь Степанович
Малета Юрій Дмитрович
Москаль Іван Дмитрович
Пишка Дмитро Юрійович
Реплюк Василь Гаврилович
Сюгай Юрій Іванович
Фриган Василь Іванович
Шетеля Василь Федорович
Шетеля Іван Миколайович
Шетеля Юрій Дмитрович
Шимоня Василь Лукович
Штаєр Михайло Юрійович
Призов 1941 року (юнаки 1920 р.н.):
Барна Василь Михайлович
Брайник Юрій Миколайович
Вакуля Василь Павлович
Дацьо Василь Павлович
Дербак Іван Павлович
Дьордь Іван
Іваниш Василь Петрович
Ігнатишин Василь Павлович
Ковач Іван Федорович
Ковач Юрій Васильович
Кут Василь Михайлович
Ледней Василь Андрійович
Лугош Іван Петрович
Малета Василь Павлович
Павлюк Юрій Васильович
Пелепиць Іван Тимофійович
Савка Василь Оленин
Хланта Василь Васильович
Штаєр Василь Петрович
Штаєр Василь Юрійович
Ясінко Андрій Васильович
Ясінко Іван Маріїн
Призов 1942 року (юнаки 1920-1921 р.н.):
Андрусь Іван Лукович
Андрусь Іван

Призов 1943 року (юнаки 1921-1922 р.н.):
Банга Василь Михайлович
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Банга Юрій Іванович
Беля Юрій Олексійович
Вовилка Данило
Дербак Василь Михайлович
Дербак Василь Павлович
Дербак Микола Павлович
Дербак Юрій Михайлович
Драч Юрій Юрійович
Іваниш Іван Іванович
Іваниш Юрій Іванович
Ігнатишин Василь Іванович
Ігнатишин Михайло Григорович
Ігнатишин Юрій Юрійович
Ковач Василь Федорович
Кривляк Петро Петрович
Маркусь Іван Дмитрович
Матійчин Іван Іванович
Мацола Іван Григорович
Мацола Іван Томович
Мелеш Стефан Миколайович
Мотичка Іван Васильович
Павлюк Василь Лукович
Реплюк Андрій Гаврилович
Росоха Юрій Іванович
Ситар Юрій Ількович
Федько Юрій Юрійович
Фриган Іван Іванович
Фриган Федір Іванович
Шетеля Василь Васильович
Шетеля Василь Іванович
Шимоня Іван Якович
Шоля Василь Юрійович
Штаєр Василь Іванович
За спогадами ветеранів, службу проходили в містах – Ороштазі, Бейкегош,
Замбар, Сігет та Залаегерсег.
Інформацію зібрано під час щорічних
зустрічей з угорськими вояками.
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Інтерв’ю

Найкраща нагорода – що лишився живий

Василь В а с и л ь о в и ч І в а н и ш и н
Фото 2009 р.

Наприкінці 1938 – на початку 1939 року
Угорщина окупувала Закарпаття. Захоплені профашистською Угорщиною
закарпатці були змушені воювати на
боці окупантів. Були серед них і колочавці. Один із них наш сьогоднішній
співрозмовник, воїн мадярської армії
Василь Іваниш (1921 р.н.)
- Пам’ятаєте, коли прийшли мадяри
у Колочаву? Як їх зустрічали жителі
села? Були квіти, арки, прикрашені
смерековими гілками?
- Які квіти?! Зустрічали мадярів як велике горе. Були лише дві сім'ї та євреї, котрі
їх вітали щиро. Я тоді вперше в житті побачив жандармів. Вони для мене видалися
дуже страшними – всі у пилюці, похмурі.

Зупинилися вони у колишній чехословацькій жандармській станції. Їх було чотири і чергували вони позмінно – двоє
вдень, а двоє вночі.
Як окупували село, то скинули з гелікоптера листівки, в яких мадярська влада
закликала колочавців добровільно здавати
зброю. Непокірних погрожували розстріляти. На щастя, обійшлося без цього.
- Яка тоді була влада у селі?
- Сільська влада складалася із самих
колочавців, лише нотар був мадяр. Сільським головою тоді був Іван Банга, а пізніше Гаврило Буркало.
Порядок у селі наводили мадярські жандарми. Вони жорстоко карали за крадіжки,
бійки. Встановили строгий порядок, зокрема
хлопцям до 16 років не дозволялося сидіти у
корчмі та пиячити. Якщо виникала бійка,
розганяли швидко, карали та били всіх.
- Коли і як призвали колочавців до
війська?
- «Бігов» – повістку в армію – отримували всі, кому вже на той час виповнився
21 рік. Тоді молодших не брали до армії, а я
народився у 1921 році. Відтак призвали
мене до війська 1 жовтня 1942 року.
Ніхто не питав нас, чи хочемо ми йти воювати за державу, яка окупувала наш рідний
край. За відмову воювати на боці мадярської
армії лише одне – розстріл. Казали, що не пожаліють патронів для тих, хто хотів відмовитися. Такі ультиматуми раніше ставили чехи
й інші окупанти. Отже, вибору не було.
Пішли воювати всі колочавці, хто отри-

мав «бігов». Тоді нас пішло із Колочави в
армію 63 чоловік 1921-1922 рр. н., п’ятьох
убили на війні. Тепер із тих воїнів залишилося в живих лише троє.
- Де ви служили?
- Служив я спочатку в 17-му піхотному
полку в угорському місті Залаегерсег під Австрією. В одній частині нас було 17 односельців. До 1944 року ми служили на місці,
а лише потім нас відправили на фронт.
А у жовтні 1944 року, коли фронт наблизився до Карпат, нас відправили воювати у складі робочого батальйону.
У такі батальйони брали всіх русинів,
адже нам не довіряли, бо ми воювали за
чужу державу. Мадяри бачили, що наші тікають і тому замість автомата давали в руки
чекан. Та то було добре, бо не треба було
вбивати, ліпше копати окопи.
Я був столяром, ремонтував вози, на
яких перевозили зброю та харчі.
У Карпатах фронт тримався п’ять місяців на місці, бо важко було воювати у горах.
Тоді багато наших хлопців утекли хто-куди.
Місяць-два втікачі погуляли по горах, а
коли радянські війська підійшли, то перейшли на їх бік. Я, на жаль, не встиг утекти
разом з ними.
Та, на щастя, війну пройшов без бою та
ран.
- Чи розуміли ви накази мадярів? Як
вони взагалі до вас ставилися?
- Перед тим як почати воювати, нас навчали два місяці мадярської мови. Щоправда, не було підручників, все пояснювали

Розмову вела Марія ШЕТЕЛЯ
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Свідчення очевидців

Зі спогадів Івана Петровича Кривляка
- Розкажіть про мадярський період 1939-1944 рр. у Колочаві?
- Мадяри в Колочаву зайшли у 1939 році. Зразу взялися розшукувати січовиків. У Колочаві січовиками командував Микола Шимоня. Було їх усього 10-12 чоловік. Стільки ж було і співчуваючих їм. Усіх січовиків взяли на список, і вони
мусили ходити відмічатися у жандармів протягом багатьох місяців.
Управителем школи у той час був Василь Опаленик з Ворочива, що біля Перечина. Великим патріотом-українцем був Опаленик. Його, як активного січовика, мадяри вбили та ще й познущалися над обличчям. Наступним директором
школи був Шпонтак Михайло Іванович, якому мадяри доручили організовувати
молодь у школу «левентів». І я туди був записаний. Один раз на тиждень по 3-4
години ми займалися військовою підготовкою: марширували, стріляли, повзали
по землі. Хто не ходив або пропускав, того карали штрафом, часто били перед
«левентами». Викликали перед строєм і нас у білих вуйошах заставляли лягати
у болото, потім знову піднімали, ми знову лягали, і так по кілька разів. Записували в школу всіх від 14 років. Помічником у М.І. Шпонтака був Андрусь Андрій
Іванович. Касарня (казарма) була у хижі Біндера. Стріляти водили на Томеш або
Боркут. Норма була п’ять пострілів кожному. Я на стрільбищах був десь 10 разів.
Зі мною трапився такий випадок. Мені доручили після стрільб принести в касарню рушницю. По дорозі мене зустрів жид Пінкасович. У нього у кишені був
патрон, і він попросив рушницю і з неї вистрелив. Після цього жандарми його
страшно побили, а мене — ні. Повезло мені тоді. В 1940 році М.І. Шпонтака заІ в а н К р и в л я к ( 1 9 2 6 р.н.)
брали до мадярського війська, а замість нього призначили Ольгу Стрипську. ПоН а п р о т я з і б а г а т ь о х р оків
чалась шкільна перевірка знань, і Стрипська мене визвала з лісозаготівок, щоб
перебував на посаді секрея виступив перед перевіряючими, бо я вчився дуже добре.
таря сільради у с. Колочава
До народної школи ходили по 15-20 дітей. Були дві групи. У першу групу
ходили учні 1-4 класів, у другу – 4-8 класів. Я в 1940 році закінчив 8-й клас. У кінці навчання мене вчив Криштафорій. Він був дуже злий учитель і бив дітей. Одного разу я навіть через його лють хотів вискочити у вікно. До чеської
школу ходили тільки жидівські діти. Було їх до 30 осіб. З часом на базі цієї школи хотіли зробити горожанську школу
в Колочаві. Після війни М.І. Шпонтак повернувся в Колочаву, але не надовго.
- Колочавцям мало відомо про лінію Арпада, розкажіть про ці укріплення.
- Коли радянські війська наближалися до кордонів європейських держав, мадяри почали будувати лінії оборони в
Карпатах. Її назвали «лінія Арпада». Проходила вона і через Колочаву . В селі було побудовано близько десяти бункерів, з них: біля моста через річку Теребля і на Боркуті. Поставили у три ряди бетонні піраміди, щоб зупинити рух військової техніки. У Квасовці добре збереглася частина цих загороджувальних споруд. У Синевирській Поляні біля
контори Національного парку споруди збереглися майже у первісному вигляді. По всій акваторії річок Колочавка і Теребля ще й сьогодні валяються бетонні піраміди. Коли будували гідроелектростанцію на Вільшанах, то багато пірамід
використали під заливку дамби. Одразу за мостом через річку була велика металева брама (ворота). По всій горі
Стримба було нарито багато траншей. Кажуть, що ще й сьогодні їх видно на самій вершині, де люди яфони збирають.
На Квасовці були казарми і стояв табір, в якому перебувало до 300 полонених сербів, румунів і словаків. Їх колочавці
називали «таборіштами». На будівництві лінії Арпада вони виконували основну і найважчу роботу. Були залучені й колочавці. Ми промивали пісок, збивали з дерева піраміди під заливку бетоном, робили металеві каркаси і трамбували ломами, а потім, після зняття дерев’яної опалубки, три дні
поливали водою. «Таборішти» робили копанки-дороги, по яких можна було возами возити снаряди по Квасовцю і на Стримбу. Така була дорога, що і на велосипедах можна
було їздити. Коли організовували колгоспи і паювали землі, то більшість цих копанок перерили трактори. Між бункерами були переходи в траншеях і прокладено телефонний
зв’язок. Всередині ставили кулемети.
У Квасовці є дві могили мадяр – один сам застрелився, а другий проштрафився, за
що його вбили. Поруч із угорськими вояками покоїться також радянський десантник
за національністю словак, розстріляний у Квасовці біля Мерешора. Про це написано
у Вашій книзі «Колочава. Релігія».
За роботу на «лінії Арпада» колочавцям платили гроші. Був такий випадок. Уже
мадяри відступали, але навіть у день відступу вони заплатили людям за роботу. Втім,
мадяри забрализ собою багато корів, овець і коней.
Угорські війська чекали наступу в Колочавському напрямку, але з боку Тячева
боїв у Колочаві, слава Богу, не було. Так сталося, що Радянська Армія наступала з іншого боку. Фронт пішов через Румунію. Відступаючи, мадяри підірвали лише міст
через річку Теребля. А казарми і бараки люди порозтягували на дошки. Горбляни навіть примудрилися із металевих залишків від бункера зробити колокол на церкву.
Документ учасника
молоді ж н о ї ш к о л и « Л е в е н т а »
І. Мотички 1942 р.

вчителі.
Мадярські воїни до нас ставилися порізному. Офіцери ще більш-менш нормально, а от сержанти – то було справжнє
нещастя. Називали русинами, могли дати
доброго стусана. Не так щоб дуже сильно
били, але стишка діставалося.
- Як до вас ставилася радянська
влада, що прийшла у село?
- У вересні 1945 року нас усіх відпустили додому. Щоправда, перед тим ще чехословацька влада потримала усіх як
військовополонених до підписання договору про приєднання Закарпаття до складу
Радянської України.
Коли радянська влада прийшла у наш
район, то мене викликали на допит. Випитували, де я був, чому повернувся через
кілька місяців після закінчення війни, а не
одразу. Тоді я пішов в Ужгородський обласний архів і взяв документ, що засвідчував
мою службу в армії. Після його пред’явлення мені дали спокій.
Жодна держава нас не визнала і навряд
чи визнає. Радянській владі ми були не потрібні, як і не потрібні були й Угорщині. Згадав про нас лише Станіслав Аржевітін, який
вже багато років поспіль запрошує нас
святкувати День Перемоги спільно з воїнами Радянської Армії.
Ніякої нагороди за війну не отримав,
найкраща нагорода – що лишився живий.

Розмову вів Станіслав Аржевітін
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Свідчення колочавців
про прихід мадярів у
Колочаву в березні
1939 року
Із протоколу допиту Дацьо Івана Васильовича
від 02.03.1945 року
«…При приході мадярів, староста села Іван Банга
дав наказ побудувати вітальну браму. Я в той час
був озброєний гвинтівкою як член «немзеті прешку»
(народна стража). У день приходу мадярів у Колочаву
я з мадярським прапором пішов їм назустріч. Починаючи з 1939 року і до 1943 року був призначений
«Боженком» і один день мусив бути тарабанщиком, а
вночі – сторожем від вогню. Мав обов’язки закликати людей до жандармерії і збирати зброю в селі.
За весь час ми з жандармами у людей конфіскували
до 60 одиниць зброї».
Із протоколу допиту Миколи Івановича Шимоні,
члена Комуністичної партії, начальника міліції
с. Колочава від 05.04.1945 року
«…При приході мадярів їх вітав І.В. Дацьо. Промови
вітальні не говорив. Він пришив собі і своїм дітям мадярські стрічки. На нього великий вплив мав брат із
Будапешта. Був людиною гордою і говорив, що він
таємний детектив. Зібрав багато зброї у людей.
Таких було менш-більш 60 людей…»
Із протоколу допиту Беци Михайла Івановича,
секретаря Компартії с. Колочави від 30.03.1945
року
«…Почувши новину, що мадяри окупували Хуст,
Іван і Дмитро Дацьо дали наказ побудувати вітальну браму і закликали, щоб все село вітало мадярів. Люди тиждень щоденно виходили на край
села. Хто не хотів, тому нагадували виводити людей
вітати наших кровних братів мадярів. «Двадцять
років ми чекали на них, і перед тим тисячу років ми
проживали в їх обіймах, і тепер будемо краще жити».
В кінці людям надоїло ходити зустрічати мадяр, і
тоді Дацьо сам взяв прапор, окрасився мадярськими
лєнтами і пішов їх встрічати…»

Досліджував Станіслав Аржевітін
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Особистість

Барна Василь Михайлович – воїн Угорської армії

Василь Ми х а й л о в и ч Б а р н а
(1920-1982рр.)
Демобілі з о в а н и й з а р м і ї
26 б е р е з н я 1 9 4 4 р .
чер е з і н в а л і д н і с т ь .

Бойова медаль В.Барни

Орденська книжка
до медалі

В.Барна
Фото 40-х років

У жовтні 1941 року Василь Барна був мобілізований до Угорської армії.
На його долю випало
бути санітаром. Одного
разу він отримав завдання – винести з зони
бойових дій пораненого
офіцера,
який
залишився після відступу мадярів. Виконуючи наказ і
рятуючи життя смертельно пораненому офіцеру, сам Барна отримав
тяжкі поранення – залишився без ока і все
життя йому довелось носити в тілі осколки від

Історична довідка

Що таке лінія Арпада?
Багато колочавців помічають, що вздовж річки
Теребля розташовані залишки оборонних споруд
часів Другої світової війни: бункери, бетонні піраміди, земляні траншеї. Ті, хто піднімався на
гору Стримба, міг помітити, що вся її вершина
«порізана» земляними «стрічками»-траншеями.
Все це залишки лінії Арпада 1940-1944 рр.
Ось що писав про лінію Арпада Сабо Йожиф Янош (кафедра військової історії Інституту національної оборони
імені Зріні Міклоша):
«Лінія Арпада споруджена не як укріплення проти великого наступу радянських військ у 1944 році, а як фортифікаційна споруда зміцнення державних кордонів».
Угорщина почала споруджувати лінію Арпада в 1940 р.
Природний рельєф Карпат дозволяв будувати такі військові укріплення, з яких артилерійським вогнем можна
було зупинити рух противника. З цією метою в Колочаві
було побудовано близько десяти залізобетонних бункерів,
товщина стін яких була 60-100 см. Від вогневих точок до
бункерів тягнулись укріплені земляні траншеї. В них були
прокладені лінії телефонного зв’язку, вогневі точки були обладнані автоматичною стрілецькою зброєю, мінометами,
гранатами і легкими протитанковими гарматами. Крім
того, річка Теребля у декількох місцях була перегороджена
трьома - чотирма рядами бетонних пірамід. Деякі з них
збереглися і досі в первісному стані в районі Боркута.
Лінія Арпада тягнулася від Тячівського до Свалявського
району. Очікували наступ радянських військ у кінці 1944
року. Про військові укріплення в Колочаві стало відомо радянській розвідці завдяки десантній групі Ференца Патокі,
яка діяла в районі сіл Драгово - Колочава. Коли радянські
війська захопили Румунію, з’явилася загроза оточення
угорських військ і лінія Арпада перестала відігравати свою
фортифікаційну оборонну роль. Угорські війська без бою
покинули Тереблянську долину.

Досліджував Станіслав Аржевітін

М і н н і п о л я н а в к о л о К о л очави
( ф р а г м е н т к а р т и р о з м і н у в а н н я М і ж г і р с ького
р а й о н у , 1 9 45 р.)

Річки перегорожувались окремими спорудами
лінії Арпада. Фото 1945 р.

З а л и ш к и л і н і ї А р п а д а н а Б оркуті
Ф о т о 2 008 р.

Колочавські учні оглядають залишки бункера
лінії Арпада. Фото 1971 р.

безвісти ) в роки Другої світової війни, для увічнення їхньої
пам'яті на сторінках нашої газети і на Обеліску загиблим
воїнам. Ваші повідомлення
просимо надавати директору
Музейного комплексу Василю
Макару (Швегану),
тел.: 8-096-658-38-91,
або завідувачці архівно-експонатними справами Музейного
комплексу
Христині
Макар (Цюбик),
тел.: 8-096-661-65-93.

Нагадуємо, що наступні номери газети будуть присвячені: №10 – колочавським
євреям – жертвам Другої світової війни;
№11 – воїнам Радянської та Чехословацької армій; №12 – репресіям радянського періоду в Колочаві.

Звернення

Шановні колочавці!
Редакція газети «Нова Колочава» не виключає, що в
біографічних відомостях окремих персоналій можуть трапитися неточності та помилки.
Редакція газети усвідомлює,
що оприлюднені списки прізвищ не є повними. Тому закликає
всіх
односельців
повідомити нам імена своїх
батьків, родичів, близьких, сусідів, котрі загинули (пропали
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Сердечна подяка за
допомогу в одержанні
й опрацюванні матеріалів висловлюється
Малеті Олександру
Васильовичу і особливо Іванишу Василю
Васильовичу, учаснику тих подій.
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Документи

Угорська влада в документах і фото

Ф о т о г р а ф і я - п а спорт
Іваниша Івана
Васильовича,
підписана і завірена
п е ч а т к о ю б і р о вом
с е л а Б у р к а л о Г . Ф.
у 1939 р.
Три хрестики на
ф о т о – це особистий
підпис Іваниша І.В.
Буркало Гаврило Федорович,
(1888 р.н.)
старост а с . К о л о ч а в а
у 1939-1 9 4 4 р р . , я к и й
змінив н а ц і й п о с а д і
Івана Бангу.

Посвідчення
колоча в с ь к о г о н о т а р я
у 1943-1944 рр.
Бендефі (Б е н д а с а ) Б е й л а
Мігальйовича

Боржавич Олена Дмитрівна
та колочавський поштар
Буркало Василь Петрович,
що розносив «бігови»
(повістки до армії).
Фото 1939 р.

Т а л о н и н а ц у к о р, 1940 р.

Фотогалерея

Савка Михайло Степанович
та Вовилка Микола Миколайович
Фото 1942 р.
Конар Василь Іванович
Фото 1943 р.

Ясінко Андрій Васильович
Драч Іван В а с и л ь о в и ч

Груповий знимок
колочавців

Маркусь Іван Федорович
Фото 1943р.

Нижній ряд, другий зправа – Барна Андрій.
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Колочавці в угорському підрозділі

К овач Василь Федорович
Фото 1943 р.

Банга Юрій Степанович
Фото 1943 р.

Колочавський воїн

Дацьо Петро Васильович
Фото 1940 р.
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Зліва направо: Пішта Василь Павлович,
Барна Василь Юрійович

Штаєр Андрій Іванович
Фото 30-х років, коли він
проходив службу в лавах
Чехословацької армії.
Потім був мобілізований
до Угорської армії

Іваниш В а с и л ь І в а н о в и ч
Фото 1943 р.

І в а н и ш Ю р і й І ванович
Ф о т о 1944 р.

Ліворуч Савка Михайло
Фото 1942 р.

Л і в о р у ч Б у р кало Іван Гаврилович

Свінзяк Васи л ь В а с и л ь о в и ч ,
Барна Ва с и л ь Ю р і й о в и ч

Шимоня Якуб Іванович

Ігнатишин
Михайло Григорович

Праворуч Іва н и ш В а с и л ь І в а н о в и ч
Барна Василь Юрійович

Худинець А н д р і й І в а н о в и ч

Шимоня Василь Іванович

Б е ц а Дмитро Васильович

Павлюк Андрій
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Малета Василь Андрійович

Іваниш Василь
Васильович

Худинець
Ілля Михайлович
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Більше 60 колочавцям –
воїнам Угорської армії
довелось пройти
фільтраційну перевірку
в органах Держбезпеки
СРСР.

Близько 20 колочавців –
воїнів Угорської армії
в кінці війни
перейшли на бік
Чехословацької чи
Радянської армії.

Серед ни х :

С ер е д н и х :

Ігнатишин Іван Васильович
(1914-1985 рр.)

Дер б а к І в а н
Мик о л а й ович
(1921- 2 0 0 2 р р . )
Пер е й ш о в д о
Радянсь к о ї А р м і ї
і служ и в р а з о м
з Шетелею В а с и л е м
Григо р о в и ч е м
та Штаєром В а с и л е м
Іва н о в и ч е м .

Макар Вас и л ь І в а н о в и ч
(19 2 1 - 1 9 8 2 р р . )

Штаєр Дмитро
Васильович
(1911-2001 рр.)
інвалід Другої
світової війни

П і шта Федір Юрійович
н а р о д и в с я 6 лютого 1917 року.
У 1 9 3 8 -1939 рр. перебував
у Ч ехословацькій армії.
У 1 9 4 3 р. був мобілізований
д о У г о р ської армії. Навесні
1 9 4 4 р . п е рейшов до партизанс ь к о г о з а гону Сабурова. День
П е р е м о г и зустрічав у Берліні
у л а в ах Радянської Армії.

Фриган Іван Михайлович
(1922 р.н.)

Ш е т е л я Іван Миколайович
(1919-1974 рр.). Був
м о б і л і з ований до Угорської
а р м і ї , а завершив службу
в л а в а х Ч ехословацької армії.

Ледней Василь Андрійович
(1920-1990 рр.)

Макар Юрій Миколайович
(1920-1997рр.) Служив
у мадярській армії, потім
перейшов у чехословацький
корпус, де служили його
односельці Макар
Юрій Федорович
і Штаєр Василь Юрійович.
Жив і помер у Чехії,
неодружений.

Штаєр Василь Юрійович (народився 4 квітня 1920 року).
На початку війни був мобілізований до Угорської армії.
В 1943 році перейшов до
Чехословацької армії.

Документи

Фільтрація військовополонених Угорської армії на Закарпатті
Після завершення Другої світової війни (1939-1945 рр.)
більше 60 колочавців, примусово мобілізованих до
угорсько-гортіївської армії, потрапили в полон і знаходились в американській, англійській чи радянській
зонах окупації в Європі. Постановою Військової ради
СРСР та за домовленістю з антигітлерівськими союзниками, військовополонені закарпатці були інтерновані і
відправлені в фільтраційно-перевірочні табори НКВС.
Після перевірки сумнозвісним СМЕРШем (військова
контррозвідка «Смерть шпигунам») їм видавали довідки
і відправляли до місця проживання. Повторна фільтрація цих закарпатців була проведена у 1946-1951рр. органами Міністерства внутрішніх справ за допомогою
Закарпатського управління держбезпеки щодо наявності чи відсутності компрометуючих фактів у біографії. Багатьом закарпатцям (у т. ч. і деяким колочавцям) після
фільтрації довелось пройти «спецпоселення» в Сибіру,
на Уралі чи Далекому Сході з формулюванням у карній
справі – «за антирадянську діяльність». Репресованими
були всі, хто співпрацював з угорською контррозвідкою,
та ті, хто активно воював на Східному фронті і не перейшов до лав Радянської Армії. Особливо карали тих, у
кого на тілі були знайдени знаки татуювання спецпідрозділів військ СС і СД.

Р е є с т р а ц і й н и й л и с т і п р о ї з н і д о к у м енти колочавців після звільнення з таборів по маршруту:
табір військовополонених – Колочава.
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Виписки з фільтраційних справ деяких колочавців,
які проходили перевірку (фільтрацію)
Дерда
Єфрем
Єфремович
(Дьордь Єфим Єфимович) )(1926 р.н.)
Народився у с. Мерешор, (брат – Дерда
Василь)
Дерда (Дьордь) Є.Є. у січні 1941 року
був примусово вивезений угорською жандармерією до м. Мезишмош, де працював на
сільськогосподарських роботах у поміщика. Був звільнений радянськими військами у грудні 1944 р. З грудня 1944-го до
червня 1945 рр. працював у військовій частині №61 перекладачем з угорської мови. У
1945 р. командуванням цієї частини був відправлений до радянського табору військовополонених №304 м.Сігет (Румунія). В грудні
1946 р. звільнений з фільтраційного табору.
Маратій (Маровтій) Йосип Павлович (1914 р.н.)
(дружина – Маратій Марія Іванівна).
Маратій(Маровтій) Й.П.у квітні 1943 р.
був мобілізований до угорського навчального батальйону в м. Кошіце. В лютому 1944
р. у всіх закарпатців відібрали зброю та військові однострої і відправили їх до робочого
табору м. Кельмен (Угорщина) на розвантаження вагонів та ремонт доріг. У червні
1944 р. військовий табір був переведений
в Данію (м. Копінчак) на будівництво оборонних споруд навколо міста. 11 травня
1945 р. місто захопили англійські війська і
всіх напрвили до радянського фільтраційного табору в м. Люблін. В Колочаву Йосип
Павлович повернувся 16 лютого 1946 р.
Іваниш Василь Васильович (1921 р.н.)
(мати – Іваниш Палагея Семенівна, сестра – Ганна)
5 жовтня 1942 р. мобілізований до 17го полку, 3-го батальйону, де був зарахований до столярної майстерні теслею. Після
хвороби перебував у відпустці у травнічервні 1943 р. З лютого 1944 р. до вересеня
1944 р переведений до господарської частини 17-го полку теслею. У кінці вересня
1944 р. всіх закарпатців роззброюють і переводять до робочого батальйону під охорону німців на територію Чехословаччини
(м. Поличка). Після звільнення радянськими військами Іваниш працює перекладачем з угорської мови при «польовій пошті
в/ч 954», перебуває у фільтраційному таборі м.Брно. У вересні 1945 р. Іваниш В.В.
повернувся в Колочаву.
Дербак Йосип Миколайович (1910 р.н.)
Народився в с. Колочава, проживав у
с. Горбки, Виноградівського району. На території Угорщини перебував з липня 1944го до жовтня 1944 р. Фільтрацію проходив
у 1947 р.
Дербак Юрій Михайлович (1922 р.н.)
(батько – Дербак Михайло, мати – Дербак
Василина Іванівна, брат – Іван,сестри –
Марія і Ганна)
Дербак Ю.М. мобілізований до угорського війська у жовтні 1943 р. у піхотний
полк. З вересня 1944 р. перебуває в робочому батальйоні у м.Нойштрилиц (Німеччина), що виконував роботи на будівництві

оборонних споруд і копанні окопів під наглядом німецьких військ. У квітні 1945 р.
табір військовополонених був захоплений
американськими військами і переправлений до радянського табору військовополонених у м.Лукенвальд та м.Брандербург на
лісозаготівки. Право на виїзд в Колочаву
Дербак Ю.М. отримав у перевірочно-фільтраційному таборі в грудні 1945 р.
Дербак Михайло Павлович (1922 р.н.)
(мати – Мотичка Ганна, мав трьох братів.)
Дербак М.П. був мобілізований до
Угорської армії в 1943 р. і перебував там до
1944 р. З квітня 1944 р. до приходу союзних військ знаходився в робочому таборі
в Німеччині (м. Найштрем). Разом з ним у таборі перебував Дербак Юрій. Пізніше Дербак М.П. перебував у таборах м. Упертар,
м. Маніц та у фільтраційному таборі №236
Головного управління контррозвідки
«СМЕРШ».
Ситар Ілля Єгорович (1922 р.н.)
Ситар І.Є. був мобілізований в Угорську
армію у серпні 1942 р. і знаходився там до
15 квітня 1945 р.
Перебував у перевірочно-фільтраційному таборі «СМЕРШ» №238 (м. Рослау).
Шимоня Василь Іванович (1921 р.н.)
(батько – Шимоня Іван, брати – Юра, Михайло, сестри – Олена, Марія)
Шимоня В.І. до Угорської армії був мобілізований у жовтні 1942 р.(м. Сігет). З вересня 1943 р. перебував у 75-му робочому
батальйоні м. Барткисинга (Німеччина) на
будівництві укріплень. З кінця 1944 р. до
квітня 1945 р. лікувався в госпіталях
м. Барткисинга, м. Хуста, м. Римосомбота,
м. Відня (Австрія). Перебуваючи в Австрії на
лікуванні, потрапив в американську зону
окупації. Фільтрацію проходив у таборі
№282 м.Торгау до жовтня 1945 р. Інформацію про нього підтверджували Мацола
Федір Якович, Дербак Василь Іванович,
Дербак Юрій Степанович.
Ситар Йосип Федорович (1924 р.н.)
(батько – Ситар Федір Іванович, проживав у
с. Нова Бовтрадь Берегівського р-ну)
Ситар Й.Ф. у квітні 1944 р. примусово
був вивезений в м. Шомодменд (Угорщина)
на сільськогосподарські роботи до поміщика Грофа. З лютого до квітеня 1945 р. (
до американської окупації цієї частини Німеччини) перебував в околицях міста Мюнхен. Фільтрацію проходив у радянському
таборі №244 в м. Нордхаузен. Ситар Й.Ф. у
1955 р. проживав у м. Челябинськ-40.
Ситар Юрій Ілліч (Ількович)
(1922 р.н.)
(батько – Ситар Ілля Ю.)
Ситар Юрій Ілліч у 1944 р. при відступі
угорських військ примусово був вивезений
до Угорщини в м.Коштріліц. Фільтраційну
перевірку проходив у таборі №251 м. Бухенвальд. У червні 1946 р. Ситар Ю.І. був заарештований
органами
МВС
«за
хуліганство» і засуджений на 10 років виправних таборів.

Іваниш Василь Іванович, 1921 р.н.

Мізун Іван Келеменович, 1921 р.н.

Фриган Федір Іванович, 1922 р.н.

Буркало Іван Гаврилович, 1919 р.н.

Іваниш Іван Іванович, 1922 р.н.

Пилипець Микола Іванович, 1922 р.н.

Хланта Василь Васильович, 1920 р.н.

Буркало Іван Іванович, 1925 р.н.

Іваниш Іван Іванович, 1921 р.н.

Пилипець Петро Іванович, 1919 р.н.

Худинець Йосип Михайлович, 1918 р.н.

Буркало Юрій Ілліч, 1918 р.н.

Ігнатишин Іван Васильович, 1921 р.н.

Пишка Дмитро Юрійович, 1919 р.н.

Ціллер Йосип Раймундович, 1922 р.н.

Переглядаючи фільтраційні справи,
можна дізнатися, яка нелегка доля спіткала колочавців – вояків Угорської
армії.
Маркусь Юрій Васильович (1914 р.н.)
(дружина – Маркусь Ганна Іванівна, син –
Василь (1939 р.н.), дочка – Марія (1942 р.н.)
Маркусь Ю.В. 10 квітня 1943 р. був мобілізований до Угорської армії і зарахований у м.Кошіце у піхотний полк №22. В
серпні 1943 р. усіх закарпатців вивели з
полку як небезпечних «партизанів» і зарахували в робочий батальйон у м.Керлінг,
де Ю. Маркусь працював вантажником на
залізниці. З вересня 1944 р. вояки-закарпатці у складі полку №22 направляються в
табір військовополонених до Данії (м.Гольсенгерх) будувати військові укріплення під
наглядом німецьких військ. 13 травня
1945 р. Данію окуповують англійські війська і всіх закарпатців направляють у табір
військовополонених до Німеччини. Через
два місяці (серпень 1945 р.) всіх переводять до радянського табору для проходження перевірки. 22 лютого 1946 р. він
повертається до Колочави. В бойових операціях участі не брав. Його фільтраційну
перевірку ніхто з колочавців не міг підтвердити, враховуючи, що Маркусь не мав
однополчан з Колочави.
Макар Василь Іванович (1921 р.н.)
(батько – Макар Іван Степанович, мати –
Софія Михайлівна, брати – Юрій, Іван, Михайло, сестри – Ганна, Олена)
Макар В.І. 5 жовтня 1942 р. був мобілізований до Угорської армії і зарахований
до 14-го артполку, 2-го батальйону, 2-ї роти
у м.Сігет. З 10 серпня 1944 р. був відравлений з діючої армії до робочого батальйону
в Німеччину (м.Штетінг). Брав участь у роботах з очищення міста від наслідків бомбардувань. 30 квітня 1945 р. був
направлений до радянського табору військовополонених №232 (м.Франкфурт). У
листопаді 1945 р. був мобілізований до Радянської Армії в 46-те кондепо 5-го ескадрону, а 8 липня 1946 р. був демобілізований
з армії. В бойових операціях участі не брав.
Викладені в анкеті дані для проведення
фільтраційної перевірки підтверджував
Шимоня Василь Іванович.
Фриган Іван Іванович (1922 р.н.)
Фриган І.І. 6 жовтня 1943 р. був мобілізований угорським урядом і був зарахований до 19-го піхотного батальйону 4-го
полку в м.Бечечоба. В березні 1944 р. через
хворобу був направлений у госпіталь у
м. Еспрен. Через 2 місяці був відряджений
до робочого батальйону №395 (м. Варшенеспрен). Перебуваючи на будівництві оборонних споруд у м.Болотон, 12 березня
1945 р. був тяжко поранений і контужений
під час бомбардування радянськими літаками. З того часу і аж до 1947 р. перебував
на лікуванні в Німеччині (м. Експрен), в Чехословаччині (м. Пудбайсь), в Австрії (м.
.Лінц). 26 березня 1947 р. був переведений
до радянського військового табору №300

(м.Сан-Валенті). В квітні 1947 р. отримав
дозвіл на виїзд до Колочави. 6 травня 1947
р. повернувся до своєї родини. В бойових
операціях участі не брав. Інформації про
підтвердження фільтраційної перевірки кимось з колочавців немає.
Мацола Іван Томович (1920 р.н.)
(батько – Мацола Тома Іванович, мати – Мацола Ганна Іванівна, брати – Михайло і
Дмитро, сестри – Олена і Ганна)
Мацола І.Т. був мобілізований угорським урядом 5 жовтня 1942 р. Служив в 14му артполку, 2-го батальйону, 1-ї роти в
м.Сігет. У листопаді 1944 р. був переведений в Німеччину (м. Гросбург) до робочого
батальйону в таборі для військовополонених на лісозаготівки. 27 квітня 1945 р. був
звільнений американськими військами і
відправлений у радянський табір м. Майз
(Німеччина). Після фільтраційної перевірки
прибув у Колочаву 2 листопада 1945 р. У
бойових діях участі не брав. Фільтраційну
перевірку підтверджував Макар Василь Іванович.
Ситар Дмитро Ілліч (Ількович)
(1915 р.н.)
(мати – Ситар Гафія Дмитрівна, дружина –
Ситар Марія Іванівна)
Ситар Д.І. в Угорську армію був мобілізований 28 травня 1943 р. Службу проходив в м. Кошіце при військовій кухні
їздовим. 6 квітня 1943 р. його частина була
передислокована до Брянських лісів, що за
30 км від м. Навля, де перебувала три місяці. З серпня 1943 р. до березня 1944 р.
частина охороняла залізницю в містах:
Добруш, Янова, Брест-Литовський у Білорусії. В кінці квітня 1944 р.частину передислокували в Польщу (м.Миколаїв). 5 травня
цього ж року Ситар Д.І. перестрів російськопольський партизанський загін і був прийнятий до його лав. 28 червня 1944 р. між
партизанами і німецько-угорськими військами відбувся бій, і всіх, хто не загинув,
помістили в угорський табір. У жовтні 1944 р.
табір був переданий під німецьке командування. В грудні 1944 р. Ситар Д.І. був
переправений до Данії (м. Копінчак)
н а б у д і в н и ц т в о оборонних споруд.
9 травня 1945 р. Данію захопили англійські війська і всіх закарпатців передали чехословацькому командуванню (м. Пільзен).
У Колочаву Ситар Д.І. повернувся 25 серпня
1945 р. Фільтраційну перевірку ніхто з колочавців не підтверджував.
Штаєр Дмитро Васильович (1911 р.н.)
(батько – Штаєр Василь, дружина – Барна
Ганна, дочка – Олена, син – Василь)
Штаєр Д.В. у 1942 р. був мобілізований
угорським урядом до 13-го стрілецького
угорського полку, який брав участь у бойових діях під Смоленськом 20-30 серпня 1942
р. У цьому бою був поранений в коліно лівої
ноги. Перебувув на спецпоселенні в Хабаровському краї (Ургальське будівництво)
серед «власівців» шість років до грудня
1946 р. Довгий час працював на спецпоселенні банщиком.

Репатріація*

Список колочавців-репатріантів
Барна Андрій Михайлович, 1921 р.н.

Вольф Мозеф Йосипович, 1927 р.н.

Калинич Василь Михайлович, 1921 р.н.

Пішта Микола Федорович, 1918 р.н.

Шетеля Василь Іванович, 1922 р.н.

Двуйло Юрій Юрійович, 1921 р.н.

Калинич Іван Михайлович, 1919 р.н.

Пішта Юрій Павлович, 1918 р.н.

Шетеля Василь Федорович, 1919 р.н.

Дербак Василь Михайлович, 1922 р.н.

Конар Василь Іванович, 1921 р.н.

Реплюк Василь Гаврилович, 1919 р.н.

Шетеля Юрій Дмитрович, 1919 р.н.

Дербак Василь Павлович, 1922 р.н.

Куриця Іван Петрович, 1921 р.н.

Ситар Дмитро Ількович, 1915 р.н.

Шетеля Юрій Іванович, 1922 р.н.

Дербак Іван, 1909 р.н.

Лугош Василь Васильович, 1921 р.н.

Ситар Йосип Федорович, 1924 р.н.

Шимоня Василь Іванович, 1921 р.н.

Дербак Михайло Павлович, 1922 р.н.

Макар Василь Іванович, 1921 р.н.

Ситар Юрій Ількович, 1922 р.н.

Шоломович Калман Беркович, 1926 р.н.
Штаєр Дмитро Васильович, 1911 р.н.

Дербак Юрій Михайлович, 1922 р.н.

Малета Василь Андрійович, 1921 р.н.

Столець Петро Ількович, 1905 р.н.

Дерда (Дьордь) Єфім Єфімович, 1926 р.н.

Малета Юрій Дмитрович, 1919 р.н.

Сюгай Юрій Іванович, 1919 р.н.

Драч Іван Васильович, 1921 р.н.

Маркусь Юрій Васильович, 1914 р.н.

Сятиня Василь Федорович, 1919 р.н.

Іваниш Василь Васильович, 1920 р.н.

Маркусь Юрій Васильович, 1921 р.н.

Федько Юрій Юрійович, 1922 р.н.

Іваниш Василь Васильович, 1921 р.н.

Маровтій Йосип Павлович, 1914 р.н.

Фриган Василь Іванович, 1919 р.н.

Іваниш Василь Іванович, 1919 р.н.

Мацола Іван Томович, 1920 р.н.

Фриган Іван Іванович, 1922 р.н.
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Список колочавців-інвалідів Другої світової
війни, що були мобілізовані до Угорської армії
Барна Василь Михайлович, 1920 р.н.

Пішта Михайло Васильович, 1907 р.н.

Булик Федір Томович, 1919 р.н.

Самборин Юрій Миколайович, 1905 р.н.

Двуйло Юрій Юрійович, 1921 р.н.

Фриган Іван Іванович, 1922 р.н.

Ігнатишин Петро Федорович, 1915 р.н.

Шимоня Михайло Іванович, 1915 р.н.

Куриця Йосип Михайлович, 1911 р.н.

Штаєр Дмитро Васильович, 1911 р.н.

Моцола Дмитро Васильович, 1912 р.н.

Пам’ять
Бурка л о І в а н Г а в р и л о в и ч
(1919-1995 рр.),
учасник бойових дій

Десь в лужині спочиває
Материн синочок.
Не було кому поставить
На гробі віночок.
Не йде сестра помолитись
Часом на могилу
Й не посадить у головах
Червону калину.
Не йшла мати за труною
Ані не ридала
За синочком, як бідного
Під тином ховали.
І не знає, де він лежить,
Бідна сиротина,
Згодувала і позбулась
Рідна мати сина.
Ти пестила й годувала,
Обіймала, мліла,
В золоті його купала
І над ним раділа…
Забувай вже, рідна мати,
Що Ти мала сина,
Що в Тебе була маленька
Любая дитина.
Уже сина на лужині
В землю заховали,
Не закрили в домовину
І не заспівали:
«Со святими» ніхто й насміх
Не співа над сином.
Загребли – наче собаку
Край села під тином.
Рідний батько, рідна мати
І сестри, і брати,
Як умру, то в рідненькому
Селі й поховайте.
Поховайте мої кості
В селі Колочаві
І посадіть на могилі
Березу кудряву.
Прийди, сестро, на могилу,
Тихенько заплачеш,
Помолись за мене Богу,
Щоб ніхто не бачив.
Помолися, рідна сестро,
Серденько спочине
І ти виллєш дрібні сльози
На моїй могилі.
І.Г. Буркало
(м.Овруч 8.05.1943р.)

Список колочавців, що були мобілізовані до Угорської армії і загинули в роки Другої світової війни
Андрусь Іван Лукович, 1921 р.н.

Мацола Іван Петрович, 1922 р.н.

Воколя Василь Павлович, 1920 р.н.

Павлюк Юрій Васильович, 1920 р.н.

Вовилка Василь Юрійович, 1919 р.н.

Пишка Микола Миколайович, 1917 р.н.

Гавриль Юрій Іванович

Пішта Василь Іванович, 1921 р.н.

Двуйло Йосип Миколайович 1912р.н.

Романюк Павло Петрович

Дербак Ілля Іванович

Ситар Юрій Гнатович

Дербак Юрій, 1917 р.н.

Фриган Якуб Юрійович

Іваниш Дмитро Юрійович, 1909 р.н.

Хланта Іван Юрійович, 1921 р.н.

Іваниш Матій

Худинець Андрій Іванович, 1911 р.н.

Ігнатишин Андрій Юрійович 1915 р.н. Худинець Ілля Іванович, 1912 р.н.
Ігнатишин Павло Юрійович, 1918 р.н. Худинець Ілля Михайлович 1915 р.н.
Ігнатишин Петро Іванович, 1915 р.н. Шимоня Якуб Іванович 1903 р.н.
Калинич Андрій Юрійович

Шоля Василь Юрійович, 1922 р.н.

Ковач Василь Миколайович

Штаєр Михайло Іванович, 1919 р.н.

Ковач Микола

Штаєр Михайло Юрійович

Леньо Йосип Іванович, 1915 р.н.

Штаєр Юрій

Малета Дмитро Миколайович 1894 р.н.

Ярема Василь Миколайович

Малета Дмитро Михайлович, 1911 р.н.

Ярема Микола

Маркусь Михайло Андрійович, 1905 р.н.

Ясінко Федір, 1908 р.н.
Робо та над списко м продовжуєть ся

Після бою. Фото Буркала Івана Гавриловича, зроблене
власним фотоапаратом
1943 р.
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