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Передмова
У багатющій спадщині Закарпатської області відбито мину-

ле, починаючи з появи людини на українських теренах. Будучи 
географічним центром Європи, вона межує з Львівською та Іва-
но-Франківською областями. Тут пролягає державний кордон 
України з чотирма країнами ЄС і НАТО – Польщею, Румунією, 
Словаччиною, Угорщиною.
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Площа Закарпатської області 12,8 тис. кв. км, або 2,1% тери-
торії України. За адміністративно-територіальним поділом має 
13 районів, 5 міст обласного значення, а всього 608 населених 
пунктів: 11 міст, 19 селищ міського типу, 578 сіл.

Світовий майстер мікромініатюри Микола Сядристий, 
коли працював агрономом в Ужгороді 1960 – 1967 рр., створив 
карту Закарпатської області на вставленому склі в половинку 
виноградної зернинки довжиною 4,5 мм і шириною 3,5 мм, де 
зображено 14 населених пунктів, вівчар із трембітою, будівля 
обласної влади з 105 вікнами.

На Закарпатську область припадає 2,6% населення України, 
або 1 млн 257 тис. осіб (на 1 січня 2019 р.). За переписом 2001 р.  
в ній проживало 80,5% українців (1 млн 10,1 тис. осіб), 12,1% 
угорців (151,5 тис. осіб), 2,6% румун (32,1 тис. осіб), 2,5% росіян 
(31,0 тис. осіб), 1,1% ромів (14,0 тис. осіб), 0,5% словаків (5,6 тис. 
осіб), 0,3% німців (3,5 тис. осіб), а всього 1 млн. 254,6 тис. осіб.

Від інших регіонів країни область відділяють Верецький, 
Воловецький, Латірський, Торунський, Ужоцький, Яблониць-
кий перевали висотою від 841 до 974 м над рівнем моря, що слу-
гують жвавими транспортними артеріями.

Майже дві третини краю займають гори, решту – низовина. 
Тут знаходиться найвища точка України – гора Говерла, 2061 м.  
Найдовша річка Закарпаття – Тиса – 262 км у межах краю. Най-
більше озеро Синевир утворилось 10 тис. років тому на висоті  
989 м. Його площа 7 га, глибина близько 22 м.

Основний природно-рекреаційний та курортний потенціал 
краю – мінеральні та термальні води. Понад половину площі об-
ласті (57%) займають ліси, або 7% їхньої площі в Україні. Природ-
но-заповідний фонд Закарпаття – 14% від площі області.

Край славиться унікальними пам’ятками, зокрема середньо-
вічними і ранньомодерними кам’яними замками і дерев’яними 
церквами.

Через оцю призму мовимо про те, що в професійній під-
готовці та житті людини екскурсознавство грає значиму роль. 

Передмова
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У навчальних програмах бакалаврату, приміром, за спеціаль-
ностями «Середня освіта (Історія)», «Історія та археологія» такі 
заняття передбачені при вивченні дисциплін «Історичне крає- 
знавство» і «Музеєзнавство». Окремо проводиться архівно- 
музейна практика, здебільшого в межах краю, де розташований 
заклад вищої освіти.

Не випадково серед екскурсоводів України, а їх у Закарпат-
ській області дві сотні, багато істориків за фахом. Подібні навчаль-
ні заняття важливі на інших спеціальностях, як-от: «Туризм» і 
«Готельно-ресторанна справа». Вони посилюють навчально-ви-
ховний ефект, тісний взаємозв’язок теорії та практики.

Навчальне видання «Екскурсії Закарпаття» передусім слу-
гує джерелом ідей для курсових, дипломних, дисертаційних 
робіт і спецкурсів, які доречні майбутнім історикам і туризмо- 
знавцям як дисципліни вільного вибору. Зазвичай на такі спец-
курси відводиться близько 20 лекційних годин, що узгоджуєть-
ся зі структурою і змістом цієї праці.

Обсяг посібника випливає з можливої кількості годин за 
навчальним планом для вивчення згаданих дисциплін, реаль-
ного бюджету часу студента для самостійного вивчення і про-
дуктивного засвоєння матеріалу. Наприкінці кожного підроз-
ділу подається перелік питань для перевірки засвоєних знань і 
рекомендована література із залученням електронних джерел із 
вільним доступом.

Ідея з підготовки посібника належить доктору історичних 
наук, професору Роману Офіцинському, котрий здійснив під-
бір авторів, наукове і літературне редагування текстів, написав 
передмову, вступну частину, ряд підрозділів, післямову, доклав 
організаційно-видавничих і маркетингових зусиль.

Це перша спроба показати минуле Закарпаття у вигляді на-
вчального посібника з історичного екскурсознавства, тому не 
вичерпна в тематично-змістовому сенсі. Заслуговує розробки і 
популяризації низка тем, що не охоплені посібником, але в по-
дальшому знайдуть належне висвітлення.
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«Екскурсії Закарпаттям» є логічним продовженням на-
вчальної серії, започаткованої 2017 р. виданням «Екскурсій 
Ужгородом» за редакцією Романа Офіцинського.

У 2018 і 2019 рр. навчальний посібник «Екскурсії Ужгоро-
дом» став базовим при проведенні теоретичних і практичних 
занять на курсах за спеціальністю «Менеджмент туристичної 
та готельно-ресторанної сфери», що реалізовані Міжнародним 
фондом соціальної адаптації за українсько-норвезьким про-
ектом «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослуж-
бовців та членів їхніх сімей в Україні» в Ужгородському наці-
ональному університеті під керівництвом професора Федора 
Шандора. Протягом трьох семестрів перепідготовку пройшли 
близько ста осіб, третина з них випустилася ще й сертифікова-
ними екскурсоводами.

Водночас Асоціація фахівців туристичного супроводу За-
карпаття (голова Олександр Шершун) рекомендувала «Екс-
курсії Ужгородом» як обов’язковий навчальний посібник для 
сертифікації екскурсоводів краю.

Сподіваємося, що «Екскурсії Закарпаттям» так само ста-
нуть корисними не тільки для екскурсоводів, викладачів, сту-
дентів, учителів, учнів, але й для місцевих мешканців, гостей, 
всіх шанувальників найзахіднішого регіону України – краю з 
багатогранним минулим.

У пропонованому посібнику п’ять розділів основної части-
ни, що укладені за проблемно-тематичним принципом. Кож-
ний розділ поділяється на три підрозділи. У додатках уміщені 
довідкові матеріали ще до трьох можливих екскурсій.

Хоча пізнавальні мандрівки зазвичай розпочинаються з 
Ужгорода як обласного центра, проте поданий матеріал можна 
перекомпонувати відповідно до обставин із прив’язкою до по-
чаткової точки руху всередині краю чи з-поза його меж.

Авторський колектив навчального посібника склали творчі 
особистості, різні за освітніми спеціальностями і родом занять, 
але тісно пов’язані з прикладною історією:

Передмова
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Роман Офіцинський, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії України Ужгородського національ-
ного університету, професор кафедри суспільно-гуманітарної 
та етико-естетичної освіти Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти;

Валентина Горнецкі, завідувач сектору туризму і транскор-
донного співробітництва Виноградівської районної державної 
адміністрації;

Михайло Делеган, кандидат історичних наук, заступник  
директора Закарпатського обласного краєзнавчого музею  
ім. Т. Легоцького;

Василь Коцан, кандидат історичних наук, директор Закар-
патського музею народної архітектури і побуту;

Володимир Мойжес, кандидат історичних наук, завідувач 
Археологічним музеєм ім. Е. Балагурі Ужгородського націо-
нального університету;

Ольга Петровці, вчителька української мови і літератури 
Лисичівської загальноосвітньої школи I – III ступенів (Іршав-
ський район);

Володимир Продан, вчитель історії Лисичівської загально-
освітньої школи I – III ступенів;

Остап Цапулич, заступник начальника відділу державної 
екологічної експертизи і моніторингу довкілля департаменту 
екології та природних ресурсів Закарпатської обласної держав-
ної адміністрації;

Федір Шандор, доктор філософських наук, професор, заві- 
дувач кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського 
національного університету.
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Вступ
Стисла історія Закарпаття

Якщо розглядати вузлові моменти минулого Закарпаття, 
то відразу кидається у вічі його феноменальне економіко-гео-
графічне розташування, унікальна строкатість культурно-іс-
торичної спадщини, реальні територіальні межі. Історичне За-
карпаття включає сучасну Закарпатську область і прилеглі час-
тини трьох країн – Словаччини (найзахідніше українське село 
Остурня за понад 200 км від Ужгорода), Угорщини, Румунії.

Давнина

Історія України розпочинається на Закарпатті. Саме тут 
у 1970-х роках археологи виявили першу стоянку первісних 
людей у межах сучасної України. Вік стоянки близько одного 
мільйона років, знаходилася на підвищеному березі рівнинної 
течії Тиси (русло відтоді змістилося) поблизу смт Королево Ви-
ноградівського району. Доти Україна вела свій відлік із печер 
Кримських гір – близько 150 тис. років тому.

Починаючи з первісної доби, Верхнє Потисся (Закарпаття 
з прилеглими землями, що в складі Словаччини, Угорщини,  
Румунії) є сполучною ланкою між Східною та Центральною 
Європою. Візиткою регіону стали постійні міграції: розселення, 
переселення, колонізація. Витоки його неолітичних землероб-
ських культур належать до Балкано-Дунайського світу.

Найдовшим в історії людства є кам’яний вік. Його поді- 
ляють на три періоди: палеоліт, мезоліт, неоліт. На початку па-

Вступ
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леоліту рельєф Закарпаття істотно змінився: піднялися Карпа-
ти на висоту більше тисячі метрів й утворилося Верхньотись-
ке озеро. З початком льодовикової епохи (до Карпат льодовик 
не дійшов) переважали хвойні ліси, з’явилися печерні ведмеді, 
носороги, мамонти. Їхні кісткові залишки виявлені біля сіл Ве-
лика Бийгань і Дийда Берегівського району. Зуби мамонта зна-
йдено біля м. Чоп і с. Ракошино Мукачівського району, а кістки 
оленя – біля Чопа.

На Закарпатті зібрано тисячі екземплярів кам’яних зна-
рядь із майже сотні палеолітичних пам’яток. Найвідоміші  
стоянки в Королеві, що відкриті 1974 р., стали еталоном для  
вивчення палеоліту Європи. На їхній основі виділили три ета-
пи давньокам’яного віку.

У ранній (нижній) палеоліт (1 млн – 150 тис. років тому) За-
карпаття заселяли пітекантропи (мавполюди), або архантропи 
(найдавніші люди). Архантроп був ростом 170 см, мав сильно 
виражені надбрівні дуги, широкий приплюснутий ніс, низький 
лоб. Щелепи виступали уперед без окресленого підборіддя, що 
є важливою ознакою людини. Стоянки архантропів виявлені в 
смт Королево, селах Малий Раковець (Іршавський район), Ро-
косово (Хустський район).

У середньому палеоліті, або в епоху мустьє (150 – 40 тис. 
років тому) появився палеоантроп (давня людина) – неандер-
талець – кремезний, ростом до 165 см, з короткою шиєю і ко-
роткими ногами. Займався загінним полюванням на великих 
тварин (мамонтів, зубрів, оленів та ін.) і збиральництвом. Відо-
мі десятки стоянок неандертальців, зокрема поблизу міст Бе-
регово (Мала гора) і Мукачево (Павлова гора), смт Королево, 
сіл Черна (Виноградівський район), Нижня Апша (Тячівський 
район).

Пізній (верхній) палеоліт (40 – 12 тис. років тому) – час по-
яви нової людини – неоантропа, або кроманьйонця, сучасної за 
фізичним типом – homo sapiens (людина розумна). Кромань-
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йонці полювали на мамонтів, оленів, ведмедів, коней, кабанів. 
На Закарпатті понад 40 таких пам’яток, наприклад, у Берегові 
(Мала гора) й Ужгороді (Горяни, Радванська гора), Королеві, 
селах Кам’янське (Іршавський район) і Шаланки (Виноградів-
ський район). Суспільство тоді було матріархальним.

Мезоліт (середній кам’яний вік) охоплює ІХ – VI тис. до н. е.  
Зафіксовано близько 40 місцезнаходжень мезолітичних арте-
фактів у краї, зокрема поблизу міст Перечин, Свалява, Хуст, 
сіл Великий Раковець (Іршавський район), Ворочово (Пере-
чинський район), Глибоке, Кам’яниця і Невицьке (Ужгород-
ський район), Лавки і Чинадієво (Мукачівський район), Угля 
(Тячівський район). Якраз завершився льодовиковий період, 
сформувалася сучасна флора і фауна. Людина винайшла лук і 
стріли. З’явилися мікроліти – маленькі ножеподібні пластинки 
(1-3 см), що служили вкладками в кістяні або дерев’яні оправи 
гарпунів, списів, стріл, ножів та ін.

Неоліт тривав з кінця VІ до середини IV тис. до н. е. Люд-
ське суспільство перейшло від привласнювальних до вироб-
ничих форм господарства й осілого способу життя. Ці надзви-
чайно важливі зміни називають «неолітичною революцією». 
Неоліт Закарпаття поділяють на три періоди, пов’язані з пев-
ною археологічною культурою. Ранній неоліт (5300 – 4600 рр.  
до н. е.) репрезентований пам’ятками культури Кріш, які відомі 
в околицях сіл Дийда і Запсонь (Берегівський район), Дерцен і 
Серне (Мукачівський район).

У середньому неоліті (4600 – 4000 рр. до н. е.) мешкали 
племена культури мальованої кераміки (виготовляли посуд, 
орнаментований розписом усієї поверхні чорною та червоною 
фарбами). Їхні поселення вивчені біля сіл Рафайново (Берегів-
ський район), Неветленфолу (Виноградівський район), Велика 
Добронь, Малі Геєвці, Тарнівці, Холмок (Ужгородський район) 
та ін. Пізній неоліт (4000 – 3600 р. до н. е.) представлений ран-
нім етапом культури Полгар. Її пам’ятки зафіксовані в околи-
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цях сіл Дерцен, Запсонь, Неветленфолу, Великі Лази і Підгорб 
(Ужгородський район) та ін.

Кам’яний вік змінила епоха палеометалів. Енеоліт або 
мідно-кам’яний вік охопив другу половину IV – початок ІІ тис. 
до н. е. Відбувся перший великий поділ праці – відокремлен-
ня скотарства від землеробства. У Карпатському регіоні жили 
носії полгарської та баденської культур. Полгарські поселення 
розміщувались на рівнині біля водойм. Люди мешкали в назем-
них прямокутних спорудах із каркасно-стовповою конструк-
цією стін, які обплітали лозою та обмазували глиною. Такі по-
селення виявлені в селах Підгорб, Малі Геївці, Дийда, Дерцен, 
Запсонь, Неветленфолу.

Носії баденської культури (середина ІІІ – початок ІІ тис.  
до н. е.) у Верхнє Потисся прибули із заходу. Їхні поселення за-
фіксовано на околицях сіл Великі Лази, Малі Геївці, Підгорб, 
Тисобикень (Виноградівський район), Береги, Дийда і Квасово 
(Берегівський район), Осій (Іршавський район). Вони знаходи-
лися на високих річкових терасах, серед боліт на піщаних дю-
нах, на верхів’ях пагорбів – природних укріпленнях. Населення 
займалося землеробством і скотарством.

В епоху бронзи місцева етнокультурна карта різко зміни-
лася під впливом землеробів із Балкан, скотарів із Північного 
Причорномор’я і Прикарпаття, кочівників із Приальпійської 
зони. Проходили асиміляційні та інтеграційні процеси в межах  
периферійної групи прафракійців, чиї городища досліджені по-
близу міст Іршава, Мукачево (мікр. Підгоряни), сіл Арданово 
і Негрово (Іршавський район), Кольчино (куток Шелестово), 
смт Солотвино. В їхньому активі кам’яне будівництво, керамі-
ка, кольорова металургія, кінні колісниці, транзитна торгівля, 
розробка солі у Солотвино, військовий контроль за перевалами. 
Знайдено 331 бронзовий скарб (15 тис. предметів) вагою 10 т.

У краї бронзовий вік датується 1900 – 700 рр. до н. е. з по-
ділом на три періоди: рання бронза (1900 – 1600 рр. до н. е.), 
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середня бронза (1600 – 1300 рр. до н. е.), пізня бронза (1300 – 
700 рр. до н. е.). Рання бронза представлена носіями культур 
Ніршег (XIX – XIV ст. до н. е.) і східнословацьких курганів (села 
Залуж і Макарьово Мукачівського району та ін.), поселеннями 
невеликої площі (до 500 кв. м) поблизу сіл Велика Паладь, Са-
сово, Фертешолмаш (Виноградівський район) та ін. Споруди 
розташовувалися вузькою смугою вздовж берегів річок, озер і 
боліт.

Одночасно проживало прийшле населення, що ховало не-
біжчиків під курганними насипами. Це локальна група культу-
ри шнурової кераміки, яка асимілювалася. Їхня присутність є 
короткочасним епізодом між 1900 – 1800 рр. до н. е.

За середньої бронзи існувала культура Отомань (XVII –  
XIV ст. до н. е.). Люди мешкали в невеликих поселеннях у за-
плавах біля водойм (Дийда, Квасово, Пийтерфолво, Сасово) і 
досягли успіхів у металообробці, зокрема в орнаментації брон-
зових і золотих прикрас та зброї.

Пізня бронза представлена культурами Станово (XIV –  
XII ст. до н. е.) і Ґава (XII – VIII ст. до н. е.). Землеробство і ско-
тарство були провідними галузями господарства. Станівська 
культура отримала назву від могильника у с. Станово Мука-
чівського району. Ці поселення розташовані на невеликих під-
вищеннях біля річок – Чинадієво і Медведівці (Мукачівський 
район), Матієво, Квасово та ін.

Із культурою Ґава, що названа за могильником у с. Ґава (Угор-
щина), пов’язують зародження північних фракійців, які вплива-
ли на історію Закарпаття півтора тисячоліття. Спочатку племена 
культури займали Верхнє Потисся, а від Х ст. до н. е. проникли 
на Прикарпаття і Західне Поділля (культура Голігради). Оскіль-
ки постійно тривали військові сутички, то на стрімких верхівках 
Богуслав (с. Арданово), Стремтура (Іршава), Четаття (Солотви-
но), Тупча (Шелестово) виросли городища і захисні споруди.

Епоха залізного меча, плуга, сокири у Верхньому Потиссі 
пов’язана із вторгненнями зі сходу кіммерійців (племена ага-
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фірсів) і скіфів. Фракійське населення домінувало, поки не по-
трапило в III ст. до н. е. на двісті років в орбіту кельтів, які опа-
нували Центральну Європу.

На початку ранньозалізного віку (VIII – VIІ ст. до н. е.) За-
карпаття заселяли північні фракійці – нащадки племен культу-
ри Ґава. Це засвідчує куштановицька культура VI – IV ст. до  
н. е., названа за с. Куштановиця Мукачівського району, де роз-
копали курганний могильник. Відомі два десятки таких посе-
лень (біля сіл Олешник, Малі Геївці, Коритняни, Пацканьово 
та ін.) і поховальні пам’ятки 135 курганів. Найбільше їх у меж-
иріччі Латориці та Боржави (села Білки, Голубине, Горбок, 
Дунковиця, Колодне, Лецовиця). Небіжчика спалювали, а над 
урною з рештками насипали курган висотою 0,6-3 м, діаметром 
основи 7-22 м.

Суспільство ранньозалізного віку було родоплемінним. 
Сімейна громада служила основою занять землеробством і 
скотарством. Металургія та керамічне виробництво слугували 
домашнім промислом. Побутував ліпний посуд, а кружальний 
привозили з інших регіонів. Виготовляли залізні прикраси, 
збрую, знаряддя праці, зокрема, технікою загартування.

Латенська культура датується ІІІ – серединою І ст. до н. е. 
Наприкінці V до н. е. з територій сучасних Франції та Німеччи-
ни почалася масова міграція кельтських племен. Наприкінці 
IV до н. е. кельти проникли на Закарпаття. Виникли невеликі 
(0,5-1,5 га) села поблизу нинішніх – Бакта, Велика Бийгань, Ви-
лок, Дийда, Мужієво та ін. Кельти розводили худобу, коней, 
свиней, овець, вирощували пшеницю, ячмінь, овес, а врожай 
зберігали в ямах і великих посудинах – зерновиках. Поши- 
рюється металургія, металообробка і гончарство (кружальний 
посуд).

У регіоні вивчено понад шість десятків кельтських міст – 
оппідумів, зокрема на пагорбах Галіш і Ловачка. На оппідумі 
Галіш-Ловачка (північно-західна околиця Мукачева) діяв мо-
нетний двір, для якого зразками служили грецькі та македон-
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ські монети. Кельти контактували з фракійцями. Із кельтським 
племенем бойїв деякі вчені пов’язують українську етнічну гру-
пу – бойків, які мешкають по обидва боки Карпат – на стико-
ві Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей. 
Кельти залишили у спадок урбаністичну культуру, ремісничу 
кераміку, ротаційні млини.

Увагу кельтологів привернули два народні перекази Закар-
паття – про князя Лаборця і Поган-дівча. Ці сюжети типологіч-
но подібні до кельтських (ірландських) і пов’язані з кельтською 
топонімікою. Найважливіші елементи обох переказів мають 
прямі аналогії в кельтських джерелах: мотиви потрійної смерті, 
вкидання до криниці «золотої колиски», символіка дуба і від-
рубаної голови, образи «проклятої цариці». Поган-дівча зму-
шувало місцевих мешканців тяжко працювати на будівництві 
замку в Невицькому. Уявлення про божественну і войовничу 
володарку найбільше розповсюдилося у давніх кельтів, де жін-
ка могла займати найвище положення.

Слов’янському князю в народі присвячено назву річки 
Лаборець – типово кельтський гідронім від слова labara – «та, 
що говорить, шумить». Кельтського коріння й образ князя Ла-
борця як щедрого володаря і сакрального царя. Неврожаї або 
програні війни свідчили про втрату сили царем і вели до стра-
ти. У переказі про Лаборця відбито архаїчний ритуал убивства 
сакрального царя – на високій скелі, де зливаються дві річки. 
Там стояв дубовий хрест, до якого сходилися люди. Ідеться про 
кельтське святилище – неметон (священний гай).

Наступний етап історії регіону – державне утворення пів-
нічних фракійців і Римська імперія. На середину І ст. до н. е. 
у Трансільванії виник північнофракійський союз на чолі з пле-
менами даків і царем Буребістою. Ця держава звела фортеці з 
постійними гарнізонами і здійснила похід у Середнє Подунав’я. 
Між 60 – 45 рр. до н. е. кельти зазнали поразки і зникли з по-
літичної арени Карпат. Даки проникли на Закарпаття і зруйну-
вали оппідум Галіш-Ловачка.
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Поселення північних фракійців (гето-дакійців) I ст. до н. е. 
знайдені поблизу сіл Мала Копаня, Пийтерфолво, Підвиногра-
дів. У першій половині I тис. н. е. гети (даки) пережили герман-
ську навалу (племена гепідів) і розчинилися у слов’янському 
середовищі. Ряд учених із слов’янізованими даками пов’язує 
появу гуцулів – українського субетносу, який займає площу 
середньостатистичної області України – від одного до кількох 
районів Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької об-
ластей, прилеглі повіти Румунії.

За дакійської культури (середина І ст. до н. е. – початок  
ІІ ст. н. е.) поблизу важливих шляхів зводилися городища як 
політичні та культурні осередки. Найбільшим було Малоко-
панське – на горі біля правого берега р. Тиса. У пантеоні даків 
головне місце посів Залмоксис – людинобог, а жерці грали ви-
значальну роль.

Дакійська держава зникла після серії дако-римських воєн. 
107 р. н. е. її перетворили на римську провінцію Дакію. У ІІ ст. н. е.  
на Закарпатті сформувалася культура карпатських курганів, 
імовірно, північнофракійського племені костобоків. Ця куль-
тура досягла піку розвитку наприкінці ІІ – ІІІ ст. Мешканці ко-
ристувались римськими грошима (денаріями).

Під час Маркоманських війн 166 – 180 рр. у регіон проникли 
германські племена вандалів. Приблизно 170 р. вони вступили 
в конфлікт із костобоками і римським намісником провінції. 
Частина германців осіла на Закарпатті. Вторгнення вандалів 
співпало з появою на Закарпатті пам’яток пшеворської куль-
тури – ґрунтовими кремаційними похованнями з озброєнням.

У II – IV ст. населення краю жило в неукріплених витягну-
тих поселеннях поблизу річок Боржава, Латориця, Уж та їхніх 
притоків. Будівлі ставили вздовж берегів на різній відстані. Ви-
явлені знаряддя обробітку ґрунту (наральники) і збору врожаю 
(серпи, коси) засвідчили вдосконалене землеробство.

Стисла історія Закарпаття
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Середньовіччя

Середні віки поділяють на три періоди: ранній (V – X ст.), 
високий (XI – середина XIII ст.), пізній (середина XIII – XV ст).

Раннє середньовіччя. Наприкінці ІV ст. розпочалося Вели-
ке переселення народів. Із нашестям гунів і пересуванням гер-
манських племен гепідів зникла культура карпатських курганів, 
а в V ст. – фракійське населення. Від початку VI ст. історія краю 
пов’язана із слов’янами. Вивчено з десяток ранньослов’янських 
поселень (Галоч, Тарнівці, Чепа та ін.) – невеликих за площею, 
до 0,5 га, з кількох напівземлянок із грубками-кам’янками або 
вогнищем.

У VIII ст. прибула нова хвиля слов’ян, які втекли від кочів-
ників, зокрема аварів, й осіли в низині та передгір’ях (Берегово, 
Мужієво, Оросієво, Ужгород і т. д.). Вивчені близько ста посе-
лень VIII – ІХ ст. Кожне займало площу 1,5-2,5 га. Переважа-
ли зрубні будівлі (15-20 кв. м), застосовували рало. У гірських 
місцевостях обробляли ґрунт мотикою і заступом – дерев’яною 
лопатою, що оббита залізом. Після тілоспалення над прахом 
насипали кургани висотою до 1 м. Кілька десятків їх виявлено 
біля с. Червеньово.

У VII – X ст. Закарпаття належало до зони пливу Великої 
Моравії та Болгарського царства. У X ст. у цей індоєвропей-
ський «плавильний котел» вклинилися представники Ураль-
ської мовної сім’ї. Шукаючи «другу батьківщину», у Паннонію 
перекочували давньоугорські племена. Їхня держава формува-
лася на основі слов’яно-болгарської.

Слов’янізація протоболгар перейшла до завершальної фази 
після прийняття ними християнства 864 р. Болгарська держа-
ва розширилась у ІХ ст. від пониззя Дунаю до верхів’я Тиси. 
Управляли територіями через інститут городищ (градів), що 
стали центрами адміністративних одиниць – жуп, які очолили 
жупани. У Верхньому Потиссі такі городища – Унгград (Ужго-
род), Земплин (нині село у Словаччині), Белеград (біля угор-
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ського м. Тісобеч), Чонград (Чернград), на правому березі Тиси, 
нижче м. Ніредьгаза.

Дискусійним є питання про входження Закарпаття до скла-
ду Великої Моравії. Князь Ростислав (846 – 870) встановив 
зв’язки з Візантією і просив надіслати проповідників. Прибули 
солунські просвітителі Кирило і Мефодій. У 863 – 864 рр. мо-
равани прийняли християнство. Верхнє Потисся за правління 
Святоплука (871 – 894) могло перебувати під зверхністю Вели-
кої Моравії. Святоплук завдав поразок болгаро-слов’янам на 
середньому Дунаї, значно розширив кордони своєї держави.

Дотепер не виявлено достовірних джерел щодо приєд-
нання Закарпаття до Моравії, про хрещення краю Кирилом і 
Мефодієм на понад 120 років раніше від Русі. Українські землі 
охрещено й одержали кириличну писемність завдяки святово-
лодимирівській традиції.

Для угорської великодержавної історіографії ключовим є 
спекулятивне питання: українці Закарпаття є корінним (авто-
хтонним) населенням чи мігрантами? Чутно міграційну версію: 
між давніми (південними і західними) слов’янами Закарпаття 
VI – IX ст. та українцями (східними слов’янами), що поселили-
ся в краї протягом ХІІІ – ХVIII ст., прямого генетичного й гео-
графічного зв’язку нема. Начебто до приходу угорців слов’яни 
проживали у низовині, а українські поселення, поширені в го-
рах і передгір’ях, утворили рутени (руські, русини) з Галичини, 
Буковини, Поділля. Це хибна точка зору.

Прямий генетичний та географічний зв’язок, навпаки, чітко 
простежується. На тому наголосив медієвіст Леонтій Войтович. 
Він одночасно заперечив версію про проживання на Прикарпат-
ті та Закарпатті білих (західних) хорватів, які насправді займали 
землі на Верхній Віслі, Верхній Одрі, Заале, Білій Ельстер (нині 
південно-східна Німеччина). У VI ст. постало об’єднання, знане 
пізніше як Велика Хорватія, з центром у Прикарпатті, а до пе-
риферії потрапили Закарпаття і північні схили Карпат, Татрів, 
Судетів – аж до басейну річки Заале або слов’янською – Соляви, 
що співзвучна назві сучасного закарпатського міста Свалява.

Стисла історія Закарпаття
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Під натиском аварів частина хорватів мігрувала двома хви-
лями на Балкани в 587 – 614 і 626 – 630 рр. У Далмації вини-
кли хорватські жупанії (князівства). Натомість у землі Великої 
Хорватії поблизу пізнішого Кракова вклинилися вісляни, від-
діливши Велику Хорватію від Білої Хорватії, що в Х ст. визнала 
залежність від германського імператора Оттона І. До XIV ст. її 
залишки на Заале і Білій Ельстер зберігали автономію.

Велика Хорватія (карпатські хорвати) перестала існувати 
ще до Х ст. Тут сформувалися племінні князівства засян, тре-
бовлян, поборан (Прикарпаття) та Земплинсько-Ужанське, 
Боржавське, Верхньотисянське (Закарпаття). У ІХ ст. вони 
ввійшли до Великоморавської держави, а на початку Х ст. ста-
ли незалежними. Останнім відламом Великої Хорватії було 
князівство з центром у Теребовлі. Наприкінці Х ст. хорватські 
князівства на Прикарпатті князь Володимир включив до скла-
ду Русі.

Наприкінці ІХ ст. угри (мадяри) застали князівства Земп-
линсько-Ужанське, Боржавське, Верхньотисянське, Нижньо-
тисянське. Правитель останнього Глад сприяв поширенню 
християнства в Болгарії. Вождь Алмош обійшов Верхньотисян-
ське і Боржавське князівства, вдаривши проти Земплинсько-
Ужанського. При штурмі Земплина він загинув.

До початку ХІ ст. Стефан І приєднав Земплинське й обидва 
потисянські князівства, а від Боржавського відгородився засіка-
ми. Остаточно приєднання цих земель (Marchіa Rutenorum) за-
вершено 1030 р. Тут жили русини – прямі нащадки карпатських 
хорватів, які заселяли і Галицьку землю Русі. Вони зберегли ори-
гінальну культуру з хорватською архаїкою в основі.

Отож 896 р. сім літописних мадярських племен потрапили 
в Паннонію через придунайський обшир, ставши клином між 
південними і західними слов’янами. Згодом, в умовах австро-
угорського дуалізму, коли край (у ширших територіальних рам-
ках кабінетних учених – Угорська Русь) підпорядкувався Відню 
посередництвом Будапешта, для української інтелігенції стала 
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очевидною фатальність 896 р. Дивись, приміром, знаменитий 
маніфест «І ми в Європі» 1896 р.

До найбільш інтригуючих належать версії про слов’ян- 
ського князя Лаборця кінця IX ст. Хроніка «Діяння угрів» (поча-
ток XIII ст.) пояснила походження назви річки Лаборець подія-
ми, що мали місце три століття тому. Дука (князь) Лаборець, ви-
слизнувши з ворожої облоги, поспішав з Ужгородської фортеці 
до Земплинської. Нападники навздогнали його біля річки Свір-
жава і повісили. Відтоді місцеві жителі перейменували її. Рані-
ше йшлося про відлуння кельтської традиції. Найвірогідніше 
князь загинув у внутрішньому конфлікті. Прив’язка його смерті 
до звитяг Алмоша чи Арпада пояснюється бажанням Аноніма 
удревнити права угорських королів на Карпатський край.

Археолог Ігор Прохненко спростував міфотворчість щодо 
часу приходу угорців на Закарпаття. «Діяння угрів» говорять 
про здобуття городищ Унґ (Ужгород), Боржава (с. Вари Бере-
гівського району), страту слов’янського князя Лаборця. Унґ  
нібито знаходився на місці Ужгородського замку чи у селі Го-
ряни, але на момент імовірного приходу угорців його не було. 
Як і Боржави, начебто здобутої 903 р. Арпадом, сином Алмоша. 
Ці городища з’явилися пізніше.

Археологічно не підтверджено проходження угорців на-
прикінці ІХ ст. через Верецький перевал і Закарпаття. Імовір-
ний маршрут – це Дунайський коридор (між Південними Кар-
патами і Дунаєм), який номади використовували споконвіків. 
Знайдені на Закарпатті артефакти належали печенігам, які на-
прикінці Х ст. втекли з Причорномор’я через незручний для 
кочовиків гірський перевал. Русь у відповідь на смерть Свято- 
слава 972 р. змусила печенігів ховатися. За речовими і грошови-
ми скарбами простежується маршрут утечі – з Волині на Галич, 
Верецький перевал, Хуст і далі на захід.

Саме печеніги, а не угорці, в Х ст. оселяються на землях від 
Братислави до Закарпаття. Переходу давніх угорців через Ве-
рецький перевал тоді не було, а пам’ятки, що ввійшли в наукову 
літературу як угорські, належать печенігам.
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Власне, Верецький перевал подолав трансільванський 
князь Ференц II Ракоці, що займає чільне місце в історії Угор-
щини. Це трапилося значно пізніше – 1703 р., а його супрово-
джувала нечисленна ватага.

Рух печенігів із Північного Причорномор’я на Закарпаття 
викликали в 960-х роках половці та родинні зв’язки, адже мати 
вождя угорців Ґейзи була печенізькою принцесою. На печені-
гів перед перевалами напала дружина київського князя Воло-
димира після походу на міста Перемишль і Червен 981 р. Окре-
мі групи кочівників урятувалися. Після подолання Верецького 
перевалу тих, які тікали на південь долиною р. Ріка, наздогна-
ли воїни князя Володимира. Судячи зі скарбу арабських монет 
першої половини Х ст., це сталося біля м. Хуст.

Загін печенігів, що рушив у західному напрямку долиною 
Латориці, врятувався. Присутність печенігів на Закарпатті на-
прикінці Х ст. фіксується знахідками у Нижніх Воротах, Під-
полоззі, Сваляві, похованнями у Берегові, Чомі, Соломонові, 
Оросієві. У могильнику біля с. Чома Берегівського району до-
сліджено 79 печенізьких захоронень, зокрема жіночих, воєн-
них, з кінською збруєю і рештками коня. У 1085 р. у битві біля 
сучасного Мукачева король Владислав переміг екс-короля Со-
ломона, якому допомагали печеніги.

Упродовж Х ст. угорці освоїли степову частину Тисо-Ду-
найської низовини, розселилися навколо колишніх римських 
вілл і слов’яно-болгарських городищ. Кожне з племен мало 
свої пасовища, що позначали засічними лініями і сторожовими 
вежами. Сучасне Закарпаття залишалося поза цими межами. 
Припускають, що край належав до складу або сфери впливу 
Русі, про що мовиться в «Повісті минулих літ».

Високе середньовіччя. Якщо про політичний статус то-
дішнього Закарпаття дискутують, шукаючи прямих доказів, то 
його належність до давньоруської цивілізації цілком очевидна: 
та сама матеріальна і духовна культура, міцні зв’язки, торгові 
шляхи. У краї вивчені десятки давньоруських пам’яток, зо-
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крема поселень і городищ. Так, городище в Горянах бачиться 
дитинцем із цегляним храмом усередині, де нині ротонда. Сва-
лява згадана у Галицько-Волинському літописі, адже є першим 
містом від Верецького перевалу (Руських воріт) у закарпатську 
низовину.

На початку ХІ ст. перший угорський король Стефан про-
вів адміністративно-територіальну реформу, поділивши дер-
жаву на комітати. Комітат Боржова (Боршова) займав незна-
чну частину краю. Передгір’я і гірська зона Карпат залишалися 
неосвоєними. Виняток становили поселення вздовж торго-
вельних шляхів через перевали: Нижні Ворота, Свалява, Чина-
дієво. На Закарпатті утворили чотири комітати: 1085 р. – Унґ,  
1248 р. – Берег, 1262 р. – Уґоча (частково на місці розформова-
ного – Боржова), 1301 р. – Мараморош.

Лісове пасмо обабіч Карпат служило буферною зоною між 
Угорщиною і Руссю, без чітких кордонів. Поступово низинне 
Закарпаття (ймовірно на початок ХІІ ст.) опиняється у межах 
Угорської держави. Край привабив християнських місіонерів. 
Першою кам’яною церквою Закарпаття вважається Горянська 
ротонда. У другій половині ХІІ ст. прибувають колоністи з ні-
мецьких земель. Саксонською колонією стало поселення Лам-
перхтсас (Берегово). Саксонці розселялися вздовж Тиси аж до 
верхів’я.

Шляхи через Українські Карпати здавна сполучають Тисо-
Дунайську і Східноєвропейську рівнини. Для контролю мігра-
ційних, торговельних, експансіоністських потоків у передгір’ях 
постали замки-фортеці. Здебільшого вони служили опорними 
пунктами прибічників монарха або великих феодалів, які про-
тивилися централізації.

Є різні підходи до підрахунків замків на Закарпатті. За 
фольклорною традицією – будь-які укріплення. Історики-
краєзнавці розрізняють замки-фортеці й укріплені городи- 
ща. Археологи беруть за основу фортифікаційний статус. На 
краєзнавчо-туристичному обліку краю 12 замків: Боржавсь- 
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кий, Бронецький, Виноградівський, Вишківський, Квасівський, 
Королівський, Мукачівський, Невицький, Середнянський, Уж- 
городський, Хустський, Чинадіївський. Їх звели у Х – ХVІ ст. на 
домінуючих висотах.

Остаточну крапку в їхньому життєписі ставили військові 
та природні катаклізми. Боржавський замок розбили монго-
ли 1241 р., Бронецький загинув у XV ст. у внутрішньому кон-
флікті, Виноградівський та Квасівський ліквідували австрійці 
відповідно 1558 і 1565 рр., Невицький знищили трансільванці 
1644 р., Королівський зруйнували австрійці 1672 р., Середнян-
ський – куруци і лабанці 1703 – 1711 рр., Хустський згорів від 
удару блискавки у порохову вежу 1766 р. Ужгородський, Мука-
чівський, Чинадіївський замки в цілому збереглися. У них роз-
містилися музеї.

Закарпатські замки концентрувалися на одній хвилястій 
передгірній лінії. Деякі призначалися для охорони знамени-
того Соляного шляху Тисою (Вишківський, Хустський, Ко-
ролівський, Виноградівський, Боржавський, Квасівський). За 
статусом одні були протягом значного часу королівськими 
(Ужгородський, Мукачівський, Хустський, Королівський), інші 
– лицарськими (Бронецький, Квасівський, Чинадіївський, Не-
вицький) або чернечими (Середнянський, Виноградівський).

Ужгородський замок веде відлік від ІХ ст., належав Друге-
там 369 років (1322 – 1691). На початку 1704 р. здався куруцам, а  
1711 р. перейшов у власність австрійської корони. До Відня ви-
везли все цінне: картини, меблі, посуд, зброю. 1775 р. правителька 
Австрії Марія Терезія передала його греко-католицькій єпархії.

У ІХ ст. на Замковій горі в Мукачеві існувало слов’янське 
дерев’яне укріплення – паланка. У ХІ ст. фортецю зміцнили 
кам’яними стінами. Від кінця XIV до початку XV ст. замком во-
лодів литовсько-руський князь Федір Корятович. Тут у 1703 – 
1711 рр. був оплот антиавстрійського повстання.

Уґочанський замок здіймається над м. Виноградів (первіс-
но ‒ Уґоча, від 1242 до 1946 р. – Севлюш). У IX ст. тут знаходи-
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лося слов’янське городище, на місці якого в XI ст. спорудили 
замок. 1329 р. король Карл Роберт Анжуйський подарував від-
новлений замок дружині ‒ королеві Марії, а 1399 р. король Си-
гизмунд Люксембурзький ‒ родині Перені, яка майже чотири 
століття була найбільшим землевласником у краї. Наприкінці 
XV ст. замок передали монахам-францисканцям. На початку 
XVI ст. тут виріс величавий костел і проведено з’їзд усього ду-
ховенства ордену. Під час Реформації, у 1556 р., францисканців 
вигнали протестанти. Як пристанище сепаратистів, замок зни-
щили австрійські війська в грудні 1557 ‒ січні 1558 рр. Ференц 
Перені з дружиною і дітьми потрапив у полон.

Початок зведення Хустського замку відносять до 1090 р., а 
закінчення – до 1191 р. У 1378 р. угорський король подарував 
Хустський та Королівський замки волоським воєводам Драгу і 
Балку, а невдовзі – барону Перені. Через століття замок знову 
став власністю короля. Битва під Могачем 1526 р. призвела до 
розпаду Угорського королівства. Мараморош відійшов Тран-
сільванському князівству, але став ареною конфліктів між Ав-
стрією та Туреччиною. У 1661 р. турки під проводом великого 
візира Алі-паші не змогли здобути Хустський замок. У 1683 р. 
під Віднем турецькі війська потерпіли поразку, Трансільванію 
здобули Габсбурги. У Хусті розмістили австрійський гарнізон. 
У липні 1766 р. блискавка вдарила в порохову вежу, пролунав 
потужний вибух. Сенсу відновити руїни не було.

Невицький замок звели наприкінці ХІІ ст. Із нього спосте-
рігали за дорогою з Ужоцького перевалу. Число його захисників 
сягало півтисячі осіб. У 1241 р. тут учинили опір військам Батия. 
Ущент зруйнований монголами замок відбудували до 1274 р. 
Часто згадується на початку XIV ст. як опорна база феодальної 
фронди. Від 1337 р. рід графів Другетів, який походив із Сицилії, 
володів замком неповних чотирьохсот років – до кінця XVII cт.  
У 1644 р. замок зруйнував трансільванський князь Юрій ІІ Ракоці.

Квасівський лицарський замок із XIII ст. контролював Со-
ляний шлях і вихід із Боржавської долини. В середині XVI ст., 
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коли Угорське королівство вже розпалося, його власник Пал 
Мотузної грабував маєтки противників. 1665 р. австрійці зни-
щили замок.

Середнянський замок збудований у ХІІІ ст., як припус- 
кають, католицьким орденом тамплієрів. 1312 р. його передали 
ордену святого Антонія, 1380 р. ‒ ордену святого Павла. Потім 
замок належав магнатам, зокрема Другетам і Перені. Після ві-
йни 1703 – 1711 рр. залишився в руїнах.

Найкоротша біографія в Броньківського замку, що впер- 
ше згаданий 1273 р., востаннє – в грамотах короля Андрія ІІІ  
(1290 – 1301). Що далі було – є тільки припущення.

Перша згадка про Вишківський замок датується 1281 р.  
У XIV ст. тут знаходився центр Марамороського комітату. Із 
часом від нього нічого не залишилося, бо неподалік, у Хусті, 
з’явився конкурент, що перебрав оборонні та фіскальні функції.

Королівський замок виконував функції монаршої резиден-
ції, військового і митного посту. Після 1301 р. належав феодаль-
ним родинам, від 1405 р. ‒ Перені. У замку зберігалася корона 
Яноша Запольяї, трансільванського князя 1526 ‒ 1541 рр. Тут 
священик Бенедикт Ком’яті вперше з латинської на угорську 
переклав «Новий Завіт». За участь Перені в антигабсбурзькій 
змові 1672 р. замок остаточно зруйнували австрійці.

Чинадіївський замок збудований до 1450 р. баронами Пе-
рені як центр однойменної домінії. У 1657 р. його пошкодило 
польське військо князя Любомирського, але споруду відновили.

До кінця XIV ст. закарпатські землі входили в зону доміну-
ючого впливу то київського столу, то угорських володарів, то 
Галицько-Волинського королівства. Руйновище залишила по 
собі орда Батия.

На угорсько-галицькому пограниччі оборонні засіки почи-
налися від Ужгорода і Сваляви й простягалися до Вододільного 
хребта на 50 км. У березні 1241 р. хан Батий прорвав оборону і 
знищив угорське прикордонне військо. Нападники прорвали-
ся через Верецький та Ужоцький перевали. 12 березня 1241 р. 
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вони були в Карпатах, а за три дні, 15 березня, вже підходили до 
Пешта (нині Будапешт).

У квітні 1241 р. біля р. Солониця (Шайо) угорське військо 
зазнало поразки. Король Бела IV врятувався втечею. При-
бульці спустошили країну. Влітку 1242 р. хан Батий повернув-
ся в заволзькі та прикаспійські степи. Після того король Бе- 
ла IV уздовж східного кордону держави звів або відновив низку 
кам’яних замків, зокрема Невицький.

Пізнє середньовіччя. В останній третині ХІІІ ст. Закар-
паття стало ареною суперництва між Галицько-Волинською та 
Угорською державами. У 1273 р. король Владислав IV відвою-
вав Броньківський замок у Лева Даниловича, який 1280 р. здій-
снив похід на Мараморощину і в напрямку Ужгорода. Тоді, з 
другої половини ХІІІ ст., крім рільництва, в краї відроджується 
виноградарство. Великі площі виноградників належали монас-
тирям.

Петро Петуня увійшов у крайову історія керівником по-
встання 1314 – 1315 рр. Знаковою подією стало запрошення на 
вільний угорський престол галицько-волинського представни-
ка. У поїздці взяв участь Петуня. Форпостами опозиційної зна- 
ті стали Невицький замок і Шариський град. Контрзаходами 
нового короля французького походження Карла Роберта до 
1321 р. опір придушено. Карл Роберт забрав маєтки Петуні,  
частину володінь отримала франко-італійська родина Друґетів.

За Другетів Ужгород перетворився на повноцінне місто, де 
проводився щотижневий ярмарок. 1430 р. отримав статус при-
вілейованого міста з правом проведення загальнодержавно-
го ярмарку. Мукачево стало королівським містом у Березькій 
жупі. 1376 р. королева Єлизавета дозволила місту користувати-
ся власною печаткою. Згодом власницею Мукачева до 1398 р. 
була королева Марія, дружина Сигизмунда Люксембурзького.

Дехто вважає Хуст першим містом України, що отрима-
ло магдебурзьке право. Насправді ‒ Перемишль (1301), Сянок 
(1339), Львів (1356). Щодо поселень Закарпаття нема такої фік-
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сації. 1247 р. певні міські привілеї отримала громада госпітів 
(німецьких поселенців-католиків) Берегова. Стосувалися во- 
ни приватної власності, суду, податків, церкви. Середньовічне 
Берегово називалося по-різному, але з наголосом на німець-
кому походженні (сас): Лампертсас, Лупрехтсас, Сас, Берегсас. 
У 1262 р. міщани Виноградова (Зеулеус, Севлюш) стали коро-
лівськими підданими з обмеженим самоуправлінням. Подібні 
права 1329 р. отримали Тячів, Хуст, Вишково, де переважа-
ли католики. Від 1376 р. веде відлік самоуправління госпітів  
Мукачева.

До історії краю причетні представники правлячого роду 
Литви. Тут поселився з руськими підданими князь Федір Ко-
рятович, вигнаний з Поділля 1393 р. Нові володіння отримав у 
Березькому комітаті, зокрема Мукачівський замок, Берегово і 
навколишні села, позаяк доводився родичем угорському коро-
лю Сигизмунду. Припускають, що Федір Корятович взяв участь 
у знаменитій битві під Грюнвальдом 1410 р. на боці союзника 
німецьких рицарів ‒ угорського короля. У липні 1415 р., не ви-
ключено, був присутнім при спаленні чеського проповідника 
Яна Гуса.

Імовірно, Федір Корятович одружився у 1390-х роках з  
Валгою, донькою марамороського воєводи Драга. Врегулюван-
ня державної належності Поділля майже два десятиліття три-
вало у форматі перемовин угорського, польського, литовського 
володарів Сигизмунда, Ягайла, Вітовта.

Завдяки Корятовичу місцевості, що опустіли після еміграції 
волохів на чолі з воєводами Богданом Водою (1342 р.) і Драго-
шем (1359) у межі Молдови, заселили вихідці з Поділля. Із дав-
німи подолянами пов’язані сучасні говірки басейну Латориці та 
Боржави, що зберігають чимало спільних рис, включно з «укан-
ням» (вул, кунь і т. д., замість віл, кінь…), ніде більше не по-
ширеним на Закарпатті. За припущенням відомого мовознавця 
Василя Німчука, писцем знаменитого Королівського Євангелія 
1401 р. міг бути книжник, який приїхав разом із Корятовичем.
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У Карпатах витворено ідеалізований образ «краля Матяша» 
– короля Матвія Корвіна (1443 – 1490), визначного правителя. 
Проголошений королем у січні 1458 р. Період його правління є 
часом останнього піднесення незалежного Угорського королів-
ства. Матвій Корвін звільнив 1479 р. православне духовенство 
Марамороша від усяких податків, а селян – від королівської 
десятини. Податкові канікули призвели до зростання добро-
буту народу. Корвін оформив категорію вільніших від звичай-
них селян під назвою «русини королівські наймити» (Rutheni 
Jobaggiones Regales). Угорські та словацькі селяни не мали тоді 
таких привілеїв.

Ранньомодерна доба

Угорське королівство розпалося після поразки у битві з тур-
ками під Могачем 1526 р. Частина Закарпаття відійшла трансіль-
ванським воєводам – васалам Османської імперії, інша – Австрії. 
Наприкінці XVII ст. весь край увійшов до держави Габсбургів.

Міграції. Закарпаття так і залишилося дитям трьох давніх 
культур – кельтів, даків, слов’ян. До XIV ст. воно було «нічий-
ною землею», прикордонням трьох середньовічних монархій – 
Русь (Київська і Галицько-Волинська), Польща, Угорщина. По-
дільські переселенці разом із мігрантами з Галичини збагатили 
карпатохорватську демографічну основу регіону.

У міграційно-колонізаційних процесах Закарпаття присут-
ні різні етнічні та етносоціальні спільноти, пов’язані з кочовим 
чи осілим життям. Ідеться про предків сучасних українців, угор-
ців, румунів, сербів, хорватів, німців, словаків, ромів, євреїв, 
італійців, французів, греків, болгарів. Найпотужніші міграційні 
хвилі мали три напрямки: північ → південь (північнокарпатська 
українська), південь → північ (угорська і південнослов’янська), 
захід → схід (німецька і лемківська українська).

Перша хвиля ще раз зафіксувала позиції українського ет-
носу на південних карпатських схилах, зокрема, йдеться про 
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подільський та галицький потоки. Відтак влився волоський 
струмінь, а Карпати не раз служили місцем рятунку від турків 
і внутрішніх воєн (куруців і лабанців) для населення Угорської 
низини і Балканського півострова. У XVI – XVIII ст. лемки 
і східні словаки інтенсивно переселяються в західні та цен-
тральні райони Закарпаття. Саксонських колоністів, відомих із  
XIII ст., від середини XVIII ст. кількісно перевищують нові пе-
реселенці – шваби (тирольці, богемці та ін.).

Більшість переселенських акцій здійснювалися державою, 
проте українське і словацьке заселення Карпат переважно було 
стихійним. Сучасна картина розселення на Закарпатті, включ-
но з картою діалектів, стабілізувалася на початку XVIII ст.

Волохи-колоністи доповнили контингент автохтонного 
слов’янського населення. Там, де виникли суцільні поселен-
ня з етнічно волоським (романським) елементом, вони збе-
реглися в українському оточенні (Тячівщина і Рахівщина).  
В інших випадках їх асимілювали українські поселенці, які 
теж користувалися волоським правом. Ці села не знали пан-
щини, могли не видавати збіглих кріпаків. Їхні повинності 
зводилися до сплати спеціальних податків худобою і продук-
тами скотарства.

У XIV – XVII ст. залюднювалися необжиті та спустошені 
монгольськими, татарськими, турецькими вояжами простори. 
У Марамороші (сучасні райони Рахівський, Тячівський, Між-
гірський, Хустський, частково Іршавський) волохи мандрували 
полонинами із чередами й отарами. Вони залишили у спадок 
топоніміку з романським і латинським підтекстом: назви гір і 
полонин Менчул, Говерла, Петрос, Плай тощо.

На початку XVIII ст. в Ужгороді та Хусті поселилися греки 
(найімовірніше македонські). Із часом вони зосередили в своїх 
руках усю торгівлю Ужанської жупи (п’ята частина від ниніш-
ньої площі Закарпатської області). Організувалися в окрему 
православну парафію, збудували церкву 1786 р., утримували 
священика, дяка, вчителя.

Вступ



31

До початку XVIII ст. в Австрії та Трансільванії покінчили 
з вільним пересуванням населення. Однак селяни-русини час-
то змінювали місце проживання, щоби залишитися вільними 
поза неоподатковуваними 12-20 роками. Освоєнню гірського 
Закарпаття прислужилися переливи населення з галицького 
боку, яке заснувало низку сіл Великоберезнянського, Воловець-
кого, Міжгірського, Свалявського, Рахівського районів.

Опришківський рух в Українських Карпатах відомий від 
ХVІ ст. На Галичині, Буковині, Закарпатті ідеалізували оприш- 
ків, найбільше – Олексу Довбуша, як борців за соціальну і на-
ціональну справедливість. Сприятливий рельєф (гориста міс-
цевість, густі ліси), віддаленість урядових інституцій, глибока 
консервативність (звичаєве право), стремління до рівності по-
родили шеренгу розбійників, якими могло похвалитися чи не 
кожне гірське село.

Сам Олекса Довбуш у 1741 – 1745 рр., відриваючись від по-
гонь, часто переховувався в закарпатській Гуцульщині, зокрема 
поблизу Ясіня. Звідси походили його побратими. Як зізнався 
Василь Баюрак на суді 1754 р., із 13 довбущуків (опришків гру-
пи Довбуша) дев’ятеро мали закарпатське коріння.

Міждержавні та релігійні війни. Як ішлося, після 1526 р. 
більша частина, а потім усе Закарпаття на кілька століть по-
трапило під австрійський вплив. Край поділили між Австрією 
(Ужанська, Земплинська, Шариська, Спіська жупи) і Трансіль-
ванією (Березька, Угочанська, Марамороська жупи). Кордони 
часто змінювалися і залежали від того, кого власник земель під-
тримує – Габсбургів чи трансільванського князя.

Нагадував про себе і головний противник. 1566 р. турки 
здійснили найруйнівніший похід. Розграбували Берегово, Ви-
ноградів, Варієво та інші поселення. Турецькі загони появилися 
біля Королева і Хуста, просунулися вглиб марамороських лісів.

У XIV – XVIII ст. кримські татари, васали Османської Ту-
реччини, робили напади за Карпати. 1594 р. орда перейшла Ве-
рецький перевал, пограбувала і сплюндрувала Сваляву, Мука-
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чево, але не змогла взяти Хустський замок. Остання битва на 
Закарпатті з татарами відбулася в серпні 1717 р., коли з поло-
неними (8 тис. осіб) поверталася через Ясіня в Крим. Організа-
ційним хистом відзначився колишній запорозький козак Юрій 
Подерей. Сільський куток, де він жив, досі в Ясіня звуть По-
дереєм.

Битва пройшла в три етапи. Спочатку гуцули на чолі з По-
дереєм зробили засідку між Квасами та Ясіня у вузькій ущелині 
Тіснини-Двері біля Тиси. Із стрімких скал на татарів спустили 
купи каміння і дерев. Потім бій продовжився на Леваді, в цен-
трі Ясіня, котру густо вкрили тіла загиблих. Відтоді це – Кос-
телівка. Усе завершилося на північних карпатських схилах – в 
урочищі Пробої, де с. Татарів Івано-Франківської області. Тому 
Яблоницький перевал називають і Татарським.

У 1540-х роках в краї поширилася Реформація – лютеран-
ство і кальвінізм. Від 1384 р. в Ужгороді діяла католицька шко-
ла, а в 1589 – 1610 рр. – реформатська. Її закрив Георгій Друґет, 
коли повернувся із протестантизму в католицизм.

На початку XVII ст. спостерігається рекатолизація. Відкри-
ваються єзуїтські колегіуми – провісники майбутніх універси-
тетів, зокрема в Гуменному 1615 р. Від 1646 р. колегіум діяв в 
Ужгороді.

Вище римо-католицьке духівництво вирішило прилучити 
православне населення сучасного Закарпаття до католицької 
церкви. 24 квітня 1646 р. в Ужгородському замку Другетів про-
голошено унію на засадах збереження грецького обряду бого-
служіння, обрання руського єпископа, рівноправності духовен-
ства із католицьким.

Трансільванський князь Юрій І Ракоці налагодив стосунки 
із гетьманом Богданом Хмельницьким. У січні 1657 р. Ракоці 
спробував здобути польський трон, але зазнав невдачі та з-під 
Кракова відійшов до Мукачева. Вслід за ним польські загони 
спустошили регіон: 15 червня ввійшли до Мукачева, 17 червня 
– до Берегова.
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Тим часом Туреччина поставила Міхая Апафі на трансіль-
ванський трон, на який претендував Янош Кемень. Сутички 
прибічників Кеменя і турецьких воїнів відбулися на Марамо-
рощині. Турки обложили Хустський замок. Вирішальна битва 
відбулася 1662 р. біля Виноградова. Кемень загинув.

У другій половині ХVII ст. в житті краю дебютував фран-
цузький чинник. 1676 р. спалахнуло антиавстрійське повстан-
ня куруцiв (хрестоносців). Змовники попросили допомоги у 
французького короля Людовiка ХIV. У Мараморошi з’явився 
генерал Кристоф Боген, аби органiзувати найману армiю. Вес-
ною 1677 р. він звернувся до надднiпрянських козакiв. Близько 
5 тис. козакiв i 2 тис. польських вiйськових воювали пiд орудою 
Богена в повстаннi, що стало успiшним.

Емерих Текелi, головнокомандувач куруцiв, із двадцяти-
тисячним військом у жовтнi 1678 р. вирушив із Мукачiвського 
замку проти австрiйців, або лабанцiв (зрадників). До кiнця року 
він опанував бажані терени. Потреба у французько-козацькiй 
армiї вiдпала. У травнi 1679 р. генерал Боген повернувся додо-
му. У червні 1683 р. трансільванський князь Імре Текелі зазнав 
поразки. Австрія здобула весь регіон, крім Мукачева. Оборону 
замку тримала дружина Текелі – Ілона Зріні до січня 1688 р.

У 1691 р. Відень ліквідував Трансільванське князівство. 
Розпочалася централізація. В Ужгороді, Мукачеві, Хусті, Бере-
гові осіли австрійські гарнізони. Угорська шляхта знову висту-
пила проти Габсбургів у 1703 – 1711 рр. Повстання почалося і 
завершилося в межах Закарпаття, охопило тодішні Ужанську, 
Березьку, Угочанську, Марамороську жупи.

До повстання спадковий князь Трансільванії Ференц II  
Ракоці приєднався, коли втік із пруської тюрми в листопаді 
1701 р. Антиавстрійський виступ профінансував французький 
король. Ракоці перейшов із Речі Посполитої в австрійські во-
лодіння 16 червня 1703 р. Верецьким перевалом. Очолив по-
всталих трьома тижнями пізніше їхнього розгрому. Австро-
угорське військо наджупана Шандора Карої нараховувало 500 
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осіб, а повстанське Томаша Есе – 3 тис. 7 червня 1703 р. біля  
с. Довге (Іршавський район), втративши лиш одного воїна, Ка-
рої розгромив куруців. Загинуло до 150 повстанців.

Коли Ференц Ракоці перейшов Верецький перевал, його за-
гін досяг семи сотень піхотинців і півсотні кавалеристів, а біля 
Мукачева – вже 3 тис. осіб. 21 червня Ракоці зайняв Мукачево, 
але відразу відступив, бо наближалась австрійська армія. На-
томість повстанці здобули Хустський замок. Якраз підсобили 
французи (чотири роти піхотинців і два ескадрони кінноти). 
28 серпня князь звільнив сім’ї кріпаків, які приєдналися до по-
встання, від повинностей та панщини.

У лютому 1704 р. куруци здобули Мукачівський замок, у 
березні – Ужгородський. Через пасивність союзника – фран-
цузького короля Людовика XIV князь Ракоці шукав підтримки 
в Московії. У січні 1705 р. Ракоці випустив мідні монети лібер-
тини. Монетний двір працював у Мукачеві. На овальних моне-
тах карбували лозунг «Pro libertate!» Звідси і назва – лібертини. 
У підсумку шальки терезів схилилися в австрійський бік. Після 
укладення Сатмарського миру військо куруців у травні 1711 р. 
склало зброю і розійшлося. Князь Ракоці емігрував і помер у 
Туреччині.

Після 1711 р. володіння повстанців отримали нових влас-
ників. Мукачівську домінію передали графу Шенборну. Вона 
включала 4 міста, 152 села, 15 хуторів із населенням 14 тис. осіб. 
Шенборни запросили до своїх володінь німецьких поселенців.

Починаючи з 1740 р., Марія Терезія правила Австрійською 
державою сорок років. Сприяла канонічному створенню Мука-
чівської єпархії (1771) та призначенню у 1772 р. єпископом Ан-
дрія Бачинського (1732 – 1809), колосальної за впливом постаті 
в історії краю. Саме Марія Терезія передала Ужгородський за-
мок греко-католицьким єпископам.

Цісар Йосиф II (1741 – 1790) реформував державне управ-
ління, запровадив свободу віросповідання, зрівняв у правах 

Вступ



35

греко-католицьке і римо-католицьке духовенство, ліквідував 
особисту залежність селян, замінив панщину і натуральні по-
винності грошовою рентою. Він побував на Закарпатті. Будучи 
спадкоємцем престолу, в червні 1770 р. приїхав до Мукачева. 
Проінспектував фортецю і розквартировані в місті військові 
підрозділи, прослухав літургію в монастирі й обдарував єпис-
копа Івана Брадача. Знову прибув у липні 1773 р., гостював у 
Сиготі, Ясіня, Хусті, Воловім (Міжгір’ї), Мукачеві.

Новий час

Переломні події світової історії наприкінці XVIII – почат-
ку XIX ст. (Французька революція, наполеонівські війни та ін.) 
відлунили на Закарпатті інформаційно, суспільним розголо-
сом. Про це свідчать Гукливський літопис і покрайні записи на 
книжках із тої пори. Десятки закарпатських студентів навчали-
ся в європейських університетах, а потім прислужилися чужих 
культурам і державам. Інтелектуальний прошарок у самому ж 
краї був незначним, представлений переважно духовенством 
(Іоаникій Базилович, Василь Довгович, Михайло Лучкай), яке 
проявилось у філософії, історії, мовознавстві, фольклорі, етно-
графії, художній літературі. Це справило ефект не в своєму часі, 
а пізніше.

Життя найбільшого закарпатського філософа Василя Дов-
говича (1783 – 1849), одного з перших членів-кореспондентів 
Угорської академії наук, стало незвичайним фактом для про-
стих людей. Він, бідний парубок, студіював теологію у Трнаві 
та Ужгороді. Згодом написав ряд значних праць, належав до 
перших поважних пропагаторів учення Іммануїла Канта, нама-
гався збудувати власну філософську систему.

Європейська «весна народів» сколихнула Закарпаття.  
В Ужгороді, Мукачеві, Берегові в березні 1848 р. вивісили про-
кламації. З Мукачівського замку звільнили політичних в’язнів. 
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В Ужгороді сформували загін національної гвардії. Угорщину 
проголошено незалежною, але Росія виконала місію «жандарма 
Європи». У серпні 1849 р. угорська армія капітулювала. Росій-
ський десятитисячний корпус 19 серпня 1849 р. зайняв Берего-
во і Мукачево, оточив Мукачівський замок, гарнізон (1,4 тис. 
осіб) якого за тиждень здався.

Угорська революція відома в краї під назвою Кошутова 
р[и]еберія (революція, війна). В українців Закарпаття про неї 
непривабливі спомини. Адже гонведи (оборонці вітчизни) 
Лайоша Кошута, патріотизм яких органічно змикався із шові-
нізмом, чинили сваволю над русинами, словаками і т. д. Тому, 
наприклад, ясінянські гуцули бойкотували рішення угорського 
уряду, висунули народного трибуна Івана Пластуняка, який по-
ходив із заможної родини лісових підприємців.

Після відходу з Ясіня угорських гонведів у липні 1849 р. 
Іван Пластуняк організував охорону правопорядку і кордону, 
відбудову комунікацій. Співпрацював із російським військом, 
яке перебувало в Ясіня і відступило перед угорським наступом. 
Вночі 25 липня Пластуняк із соратниками і російськими вояка-
ми роззброїв атакуючий підрозділ гонведів. Полонених передав 
представникам російської армії, що допомагала Габсбургам.

Сам Кошут походив із словацького роду, але заперечував 
існування словаків як етносу. Якщо такої радикальної лінії три-
мався він, прем’єр-міністр і правитель-президент революційної 
Угорщини, то що вже казати про його прихильників.

У жовтні 1849 р. у Відні реорганізували провінцію Угор-
щина. Кошицький воєнний округ розділили на три цивільні 
округи. «Руський округ» з центром в Ужгороді діяв до березня 
1850 р. Головним адміністратором став барон Ігнац фон Віллец, 
а першим радником і начальником канцелярії Адольф Добрян-
ський. Відомий діяч Олександр Духнович домігся навчання 
руської мови у Пряшівській гімназії.

У середині XIX ст. національний романтизм розбудив по-
неволені народи. Відтоді сперечаються, наскільки Закарпаття 
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є споконвічною землею певної держави. Угорські націоналісти 
зачисляють край до «корони святого Стефана». Російська ім-
перія теж обґрунтувала територіальні претензії, а «москвофіла-
ми» були закарпатські «будителі».

Першим періодичним виданням, що широко розповсю-
джувалося на Закарпатті, була «Церковна газета», що виходи-
ла в Будапешті 1856 – 1858 рр. Її редагував громадський діяч 
москвофільського напрямку Іван Раковський. Першою закар-
патською світською газетою став тижневик «Учитель» 1867 р. 
Редактор Іван Ріпай не переймався політичними і мовними пи-
таннями.

За австро-угорського дуалізму (1867 – 1918) Закарпаттям 
пройшовся каток мадяризації, тому значна частина сучасних 
закарпатських угорців є угорцями тільки третього-четвертого 
покоління. Український характер краю виявився незнищен-
ним. Понад 80% населення сучасної Закарпатської області є 
українцями. Другі за чисельністю – угорці (12%). Майже семи-
кратна перевага. Такі історичні реалії.

Перша залізниця в краї сполучила Чоп з Ужгородом 1872 р.  
Відтак побудували відтинки Чоп – Мукачево, Чоп – Тячів.  
1887 р. проклали залізницю Свалява – Стрий через Верецький 
перевал, а 1895 р. – через Яблуницький.

На будівництві залізниць на Закарпатті працювало кілька 
тисяч спеціалістів з різних куточків Європи, зокрема італійці. 
Не всі повернулися додому, бо залишилися обслуговувати за-
лізничну гілку. У римо-католицькій церкві Ділового, що освя-
чена 2013 р., досі відправляють панахиди в честь предків-іта-
лійців.

Італійські спеціалісти 1886 р. під час будівництва залізнич-
ного мосту припустили, що поблизу Ділового знаходиться гео-
графічний суходільний центр Європи. Учені Віденського вій-
ськово-географічного інституту підтвердили розрахунки іта-
лійців. Навесні 1887 р. тут, на березі Тиси, звели кам’яну стелу 
висотою 1,5 м, де написали латиною: «Вічне (центральне) місце. 
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Дуже точно приладом, виготовленим в Австрії та Угорщині, зі 
шкалою меридіанів і паралелей, для Європи встановлено. 1887».

Іменитий винахідник Августин Єнковський (1833 – 1923) 
був греко-католицьким парохом у селах Бобовище, Ракошино, 
Стеблівка. Прославився низкою винаходів, зокрема жатки-
снопов’язалки 1873 р., розробками двигунів для кораблів і лі-
таків, вулика, ткацького верстата. Їх показували на виставках 
у Будапешті, Берліні, Парижі. У 1893 р. французька Академія 
технічних винаходів нагородила Єнковського великою золо-
тою медаллю з присвоєнням звання почесного члена-корес-
пондента.

За австро-угорського дуалізму карпатські села зубожіли 
внаслідок економічної політики Будапешта та експансії лих-
варського капіталу. Зарадити соціальній катастрофі мала на 
меті «Верховинська акція» міністерського уповноваженого 
Едмунда Еґана (1851 – 1901). На Закарпатті розгорнули про-
екти, пов’язані з доступом селянських господарств до при-
дбання високопродуктивних корів, овець, коней, поширен-
ням кролівництва, бджільництва, птахівництва, розвитком 
допоміжних домашніх промислів, кредитно-кооперативної 
справи.

Чиновника важко поранили 20 вересня 1901 р., коли він 
їхав у кареті з Ужгорода у село Великі Лази до приятеля, компо-
зитора і скрипаля Нандора Плотені. Еґан помер через два дні у 
лікарні. Похований у рідному селі, що нині в Австрії. Доречна 
тут паралель із долею прем’єра Петра Столипіна – натхненника 
селянської реформи в Російській імперії, у т. ч. у підросійській 
Україні. Противники суспільних змін так само позбавили його 
життя – у Києві 18 вересня 1911 р., через десятиліття після за-
гибелі Еґана.

Асиміляційні шкільні закони 1907 р., схвалені парламен-
том у Будапешті за ініціативою міністра освіти і культів графа 
Альберта Аппоні, були спрямовані на формування угорської 
політичної нації. Українців Закарпаття офіційно називали 
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«угро-руським народом», «греко-католиками-мадярами», які 
з причин конфесійної приналежності («руської віри») ще не 
розмовляли угорською. Аби швидше їх асимілювати, «руську 
мову» переводили на латиницю та угорську орфографію. Якщо 
1874 р. існувало 479 руськомовних початкових шкіл, то напере-
додні Першої світової війни – лише 34.

У 1896 р. гучно відзначили тисячоліття приходу давніх 
угорців у Тисо-Дунайську низовину. Навіть звели соляний обе-
ліск у шахті Куніґунда (нині смт Солотвино), де на глибині до 
167 м щорічно видобували 100 тис. т солі. Як не парадоксально, 
в 1906 р. частину шахту поглинуло провалля діаметром 60 м, а 
потім соляне озеро.

Перша світова війна зачепила безпосередньо Закарпаття. 
Восени 1914 ‒ навесні 1915 рр. край перетворився на бойови-
ще. Напередодні з розмахом велася пропаганда, що відбіляла 
своїх та очорняла ворога. Європу сколихнув «Марамороський 
процес» (грудень 1913 – березень 1914), спрямований проти 
москвофільського православного руху.

Протягом восьми місяців, у вересні 1914 – квітні 1915 рр.,  
Закарпаття опинилося в зоні боїв союзного австро-угорсько-
го і німецького війська з російським. Росіяни тимчасово за-
хоплювали загалом третину площі сучасної Закарпатської 
області – гірські та пригірські місцевості вздовж транспорт-
них артерій.

Із Галичини, що стала ареною затяжної битви, на Закарпат-
тя восени 1914 р. переселилося чимало біженців. Мукачівський 
замок став в’язницею для галицьких русофілів. Їх у межі Угор-
щини вивезли близько 3 тис. осіб. Протягом року (до липня 
1915) ціни на товари першої необхідності в Австро-Угорщині 
зросли на 60 %.

У Першій світовій війні загинуло понад 30 тис. закарпат-
ців. У краї розмістили трудові табори полонених. У 1916 р. в 
Середнянському окрузі працювали понад 2 тис. російських по-
лонених, у Свалявському – 1 тис. У Берегово привезли 200 по-

Стисла історія Закарпаття



40

лонених італійців. Для виноградарів с. Бене вони видовбали в 
скелях шість пивниць. Довжина найкоротшої – 17,5 м.

На Закарпатті воював легіон (полк) Українських січових 
стрільців – на Ужоцькому і Верецькому перевалах. Восени 1914 
– взимку 1915 рр. його штаб перебував у с. Горонда нині Му-
качівського району. Дві тисячі бійців легіону на чолі з поруч-
ником (старшим лейтенантом) Михайлом Галущинським при-
були до Горонди і сусіднього села Страбичово у вересні 1914 р. 
для завершення курсу бойової підготовки. Підрозділи січових 
стрільців квартирували також у Мукачеві та Хусті. У листопаді 
1914 – липні 1915 рр. в Мукачівському замку, а в квітні 1916 – 
квітні 1917 рр. в м. Мараморош-Сигіт знаходилися вишкільні 
табори і збірні пункти січових стрільців, які поверталися з від-
пустки, лікування, оточення.

Із Відня у Мукачево в той час приїжджало доволі україн-
ських політиків, лояльних до Австро-Угорщини. У замку 29 
квітня 1915 р. з участю поважних гостей та тисячі стрільців про-
йшло перше публічне Шевченківське свято на Закарпатті, яке 
завершилося виконанням національного гімну «Ще не вмерла 
України…». Діяла українська гімназія, де навчалися тридцять 
стрільців.

На Закарпатті воювали й польські добровольці. У жовтні 
1914 р. в комітат Мараморош передислокували 9 тис. бійців Ле-
гіонів польських. Бригада підполковника Юзефа Галлера взяла 
участь у контрнаступі проти росіян поблизу Сиготу, а легіоне-
ри, якими командував полковник Юзеф Пілсудський, стали на 
захист Сваляви.

Внаслідок війни демографічна динаміка на Закарпатті різко 
змінилася. Смертність перевищила народжуваність. Найвище 
– у 1918 р., коли прийшла ще й пандемія грипу-іспанки. Епі-
демії стали постійним явищем. У Березькому комітаті 1917 р. 
лютувала віспа, черевний тиф, дизентерія. Загрозливих розмі-
рів досягла дитяча смертність. Діти до 7 років склали 45% усіх 
померлих у краї 1916 р.
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Новітній період

Поразка у Першій світовій війні зруйнувала імперію Габ-
сбургів. Угорщина вийшла зі складу монархії. У листопаді  
1918 р. в Ужгороді народна рада підтримала цілісність Угор-
щини і крайову автономію. Старолюбовнянська (Пряшівська), 
Ясінянська, Хустська (Марамороська), Свалявська народні 
ради вирішили приєднати край до самостійної України. Аме-
риканська рада угро-русинів ухвалила резолюцію про входжен-
ня краю до Чехословаччини. За згодою держав Антанти чехо- 
словацькі війська в січні 1919 р. зайняли західну частину краю з 
Ужгородом, а східну окупувала Румунія.

Важливе місце в крайовій історії посіла Гуцульська Респу-
бліка – українське державне утворення листопада 1918 – червня 
1919 рр. з центром у селі Ясіня. Виникла після розпаду Австро-
Угорської держави в останні дні Першої світової війни одно-
часно з утворенням Західно-Української Народної Республіки, 
з якою була тісно пов’язана.

Вищим органом державної влади Гуцульської Республіки 
була Народна Рада – тимчасовий парламент у складі 42 членів. 
Виконавча влада належала Головній Управі (12 осіб). Військо-
ві та правоохоронні функції виконувала Народна Оборона чи-
сельністю від 80 до 500 осіб. Повноваження судді покладалися 
на сільського старосту, діяв військовий суд.

Юрисдикція Гуцульської Республіки поширювалась на те-
риторію близько 1 тис. кв. км і населення 20 тис. осіб. Центр 
(столиця) – Ясіня, тоді важливе прикордонне село з густо насе-
леними присілками. Офіційно використовувались українська 
національна символіка і військові відзнаки. Українська мова 
була державною, нею навчали у школах і вели діловодство. 
Сама ж назва «Гуцульська Республіка» утвердилася пізніше.  
У режимі реального часу міні-держава мала самоназву «Україн-
ська Народна Рада в Ясіню».
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Всенародні збори 21 січня 1919 р. в Хусті з участю 420 де-
легатів вирішили прилучити всіх русинів-українців з восьми 
комітатів (Мараморош, Уґоча, Берег, Унґ, Земплин, Шариш, 
Спіш, Абауй-Торна) до соборної України. Наступного дня,  
22 січня 1919 р., в Києві проголошено Акт злуки, в якому зазна-
чено злиття всіх земель єдиної України.

Закарпаття – єдиний регіон України, яким правив америка-
нець. Григорій Жаткович, русин-українець із Пітсбурга (США), 
призначений губернатором, коли край став частиною Чехосло-
ваччини. На Паризькій конференції, що розпочалася 18 січня 
1919 р., надано міжнародні гарантії щодо входження краю до 
Чехословачини. Таку перспективу схвалила і Центральна русь-
ка народна рада (голова Августин Волошин) 8 травня 1919 р. в 
Ужгороді.

Приєднання Закарпаття до Чехословаччини оформлено 
Сен-Жерменським договором з Австрією від 10 вересня 1919 р. 
Договір з Угорщиною підписано 4 червня 1920 р. До краю під 
назвою Підкарпатська Русь включили не все історичне Закар-
паття. Пряшівщина увійшла до Словаччини, а Марамороський 
комітат розділили між Чехословаччиною і Румунією по р. Тиса. 
На міжвоєнному Закарпатті проживало також близько 1,2 тис. 
вихідців з інших українських земель, до 1 тис. російських емі-
грантів.

У 1921 р. набув популярності бідняк Микола Шугай із села 
Колочава. У перестрілці з ним загинули чехословацькі жандар-
ми. Іменем колочавського опришка прикривалися грабіжники 
нинішніх Міжгірського, Хустського, Воловецького і Сваляв-
ського районів. У пошуках розбійника влітку 1921 р. взяло участь 
близько двохсот жандармів й авіаційний підрозділ. У підсумку 
23-річного Миколу Шугая з його рідним братом – 16-літнім під-
літком Юрієм убили троє односельців 15 серпня 1921 р.

Іван Фірцак (1899 – 1970), родом із с. Білки (Іршавський ра-
йон), відомий у галузі спорту і циркового мистецтва під при-
браними іменами Кротон та Іван Сила. Розквіт його таланту 
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припав на міжвоєнний період. Як борець, боксер, штангіст, ат-
лет, він побував у десятках країн. Американська преса називала 
Фірцака найсильнішою людиною ХХ ст.

Автономна Карпатська Україна (жовтень 1938 – березень 
1939), проголошена незалежною державою 15 березня 1939 р. 
– потужний спалах державотворчого ентузіазму місцевого на-
селення під проводом о. Августина Волошина. Після угоди у 
Мюнхені Чехословаччина стала федерацією. 7 жовтня 1938 р. 
центральна влада призначила автономний уряд Словаччини, а 
11 жовтня – Підкарпатської Русі в складі п’яти міністрів і дер-
жавних секретарів.

Оскільки А. Бродій потрапив у в’язницю за державну 
зраду, 26 жовтня призначено нового прем’єра А. Волошина.  
2 листопада у Відні відбувся міжнародний арбітраж щодо че-
хословацько-угорського кордону. Угорщина отримала части-
ну Закарпаття по лінії Ужгород – Дравці – Холмець – Баркасо-
во – Мукачево – Нове Село – Чорний Ардів, включно з цими 
поселеннями. Це землі площею 1,5 тис. кв. км, де проживало 
173 тис. осіб. Ішлося про 23% населення і 12% площі краю.

Крайовою столицею став Хуст. Оскільки посилилась угор-
ська й польська терористична діяльність, то в листопаді 1938 р.  
в Хусті утворено Організацію народної оборони «Карпатська 
Сiч». 22 листопада чехословацький парламент ухвалив за-
кон про автономію Підкарпатської Русі. Крайовий парламент 
(сойм) обрано 12 лютого 1939 р. в складі 32 депутатів. Україн-
ська мова стала офіційною, запроваджено паралельну назву ав-
тономії – Карпатська Україна.

14 березня німецька армія без спротиву ввійшла у Чехію та 
Моравію. На світанку того ж дня розпочалася угорська агресія 
в Карпатську Україну. Виникла незалежна Словаччина. Чехо- 
словацької держави не стало. Тому о 20-й годині прем’єр Во-
лошин по радіо проголосив автономію незалежною державою. 
Наступного дня, 15 березня, всупереч волі Берліна крайовий 
парламент утворив незалежну Карпатську Україну.
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Найбільшими противниками існування Карпатської Укра-
їни у будь-якій державно-правовій формі були Угорщина, 
Польща, Радянський Союз. Чехословацькі союзники Велико-
британія та Франція «умили руки» перед натиском Гітлера, а 
Румунія та Югославія (побратими Чехословаччини по «Малій 
Антанті») не мали ресурсів для впливу.

16 березня на Красному Полі під Хустом відбулася найбіль-
ша битва, пов’язана з агресією Угорщини. Загинуло 230 січо-
виків, чехословацьких солдатів і добровольців. Втрати угорців 
склали 160 вбитих. У ході наступу 40-тисячної угорської армії 
та терористичних дій місцевих угрофілів загинуло більше пів-
тори тисячі симпатиків Карпатської України. На карпатських 
перевалах угорські та польські солдати розстріляли близько 
шестисот полонених. Це злочини проти людяності, яким нема 
терміну давності.

Внаслідок окупації Карпатської України на її території за-
провадили військову адміністрацію на чолі з угорським генера-
лом. Вона складалася з тринадцяти полковників і підполковни-
ків угорської армії, що стали адміністраторами окремих окру-
гів. Через угорські тюрми і концентраційні табори пройшли 
10-12 тис. осіб. За кордон емігрувало щонайменше 40 тис. осіб, 
у т. ч. чехів і словаків. Протягом жовтня 1939 – червня 1941 рр. 
до Радянського Союзу втекло понад 10 тис. осіб.

Березневі події у Карпатській Україні є українською точ-
кою відліку Другої світової війни. 22 червня 1939 р. військову 
адміністрацію змінила цивільна – регентський комісаріат Під-
карпатської території (офіційна назва регіону). Регентський 
комісар підкорявся регенту країни і прем’єр-міністру. Офіцій-
ними мовами були угорська та угро-руська. У березні-жовтні 
1944 р. краєм знову управляла угорська військова адміністра-
ція.

На початку власне Другої світової війни Закарпаття запо-
лонила польська еміграція. 18 вересня 1939 р., на другий день 
вступу Червоної Армії у Західну Україну, регентський коміса- 
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ріат вирішив допомогти десяткам тисяч біженців. Їх перево-
зили вглиб країни. 21 вересня 1939 р. встановився радянсько-
угорський кордон.

На початку німецько-радянської війни, в липні-серпні  
1941 р., із Закарпаття депортували євреїв, які не мали угорсько-
го громадянства (18 тис. осіб). Їх вивезли на підконтрольні Ні-
меччині території та більшість знищили. Угорські спецслужби 
розгромили українське підпілля. 17-24 липня 1942 р. у Мукаче-
ві відбулися три трибунали, до яких притягнуто 149 осіб. 15-26 
липня 1942 р. в Ужгороді засідав трибунал у справі комуністич-
ного підпілля – близько двісті осіб.

Примітно, набережну Гната Рошковича в Ужгороді в жов-
тні 1942 р. перейменували на честь Іштвана Горті, загиблого 
сина регента. Пам’ятну дошку в людський зріст встановили 
на стіні державної дівочої школи (тепер Лінгвістична гімназія  
ім. Т. Шевченка) за участі прем’єра Міклоша Каллої. У радян-
ські часи це спершу Сталінградська набережна, потім Ленін-
градська. Нині – набережна Незалежності.

Масове виселення євреїв розпочалося 16 квітня 1944 р. в 
Мукачеві. У травні-червні 1944 р. з краю вивезли 85 тис. євреїв. 
70 тис. закарпатців стали примусовими робітниками.

Радянська авіація вперше бомбардувала край в серпні  
1944 р. 27 серпня постраждав Ужгород, загинуло від 30 до 55 
осіб, без даху над головою залишилися чотири родини. У цій 
темі трапляються інколи неточності. На будівлі залізничного 
вокзалу Берегова 2014 р. встановлено меморіальну дошку з на-
писом: «Пам’яті біля 250 військових та цивільних жертв напа-
ду радянської авіації 9 жовтня 1944 року». Насправді на вокзал 
тоді скинули три бомби, не завдавши жертв і руйнувань.

Радянізація. Офіційно вважається, що Україну очищено 
від військ нацистської Німеччини та її союзників взяттям стан-
ції Чоп 28 жовтня 1944 р. Це суперечить істині. Того дня радян-
ські війська підійшли до Чопа. Майже місяць тривала облога. 
Остаточно Чоп здобуто 23 листопада 1944 р. Уціліло не більше 

Стисла історія Закарпаття



46

30% будинків. Кінцеве здобуття Закарпаття датувати слід не ра-
ніше 26 листопада 1944 р.

Подолання Карпат радянським військам ускладнила Лінія 
Арпада. Це система оборонних укріплень, збудована Угорщи-
ною в 1940 – 1944 рр. Безпосередньо на Закарпатті (Карпатсько- 
Ужгородська операція) загинуло 10 тис. радянських бійців,  
1,8 тис. пропало безвісті, 41,4 тис. отримали поранення. Проти-
вник утратив 20 тис. осіб убитими і пораненими, 20 тис. осіб по-
лоненими.

26 листопада 1944 р. у Мукачеві відбувся Перший з’їзд на-
родних комітетів Закарпатської України, що схвалив Маніфест 
про возз’єднання з Радянською Україною. Масштабні акції кін-
ця 1944 – початку 1945 рр. – перший з’їзд народних комітетів, 
маніфест возз’єднання (300 тис. підписів), з’їзди і конференції 
комуністів, учителів, молоді, жінок, профспілок, масові мітин-
ги – агітаційно-пропагандистське оформлення факту превен-
тивної радянізації Закарпаття.

Представники СРСР обмежили діяльність чехословацької 
урядової місії у Хусті. Мобілізували у радянське військо 16 тис. 
добровольців. До чехословацької армії зголосилося 7 тис. за-
карпатців. Одночасно радянські спецслужби провели репре-
сивні заходи з «очищення тилу від ворожих елементів», інтер-
нували понад 30 тис. закарпатських угорців і німців.

Превентивна радянізація краю значно випередила фор-
мальну зміну його державно-правового статусу. Цей процес 
став початком визначального впливу СРСР на всю післявоєнну 
Центральну Європу. Перехідне державне утворення Закарпат-
ська Україна (26 листопада 1944 – 22 січня 1946) змінила типово 
радянська Закарпатська область. Після ратифікації радянсько-
чехословацького договору від 29 червня 1945 р. Чехословаччи-
на поступилася СРСР частиною території: 11 сіл (Батфа, Галоч, 
Малі Сельменці, Паладь-Комаровці, Палло, Ратовці, Соломо-
ново, Сюрте, Тисаашвань, Тийглаш, Чоп). У свою чергу 4 квіт-
ня 1946 р. Радянський Союз передав Чехословаччині зі складу 
Закарпатської області село Лєкаровці.
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Українські етнографічні межі виходили далі території За-
карпатської України. Радянський Союз, здобувши стратегічний 
плацдарм, вирішив прихилити до себе підконтрольні країни 
«народної демократії» щедрими поступками за рахунок укра-
їнського чинника. У місті Мараморош-Сигет (нині Сігету- 
Мармацієй, Румунія) 4 лютого 1945 р. Перший з’їзд народних 
комітетів Мараморош-Сигетського округу проголосив приєд-
нання Мараморощини до Закарпатської України і возз’єднання 
з Радянською Україною. З українських сіл надійшло 46 петицій 
про возз’єднання, на яких було 40 тис. підписів. У Москві про-
ігнорували цей рух.

У Східній Словаччині збереглося близько 250 українських 
сіл і міст (200 тис. мешканців). 1 березня 1945 р. в Пряшеві на 
з’їзді делеґатів від українських населених пунктів та округів 
утворили Українську народну раду Пряшівщини. Вона теж 
стала на шлях возз’єднання україномовних північно-східних 
районів Словаччини із Закарпатською Україною в складі Укра-
їнської РСР. За згодою СРСР цей рух теж паралізували.

У перший рік нової влади значна частина жителів покину-
ла Закарпаття і виїхала в Чехословаччину і Угорщину. Згідно 
з договором від 29 червня 1945 р., передбачався вільний вибір 
громадянства українцями і росіянами в Словаччині, словаками 
і чехами в Закарпатській Україні. Тому 12 тис. мешканців Пря-
шівщини стали громадянами СРСР (переселились у Волинську 
і Рівненську області), а 10 тис. закарпатців узяли чехословацьке 
громадянство.

У радянську пору Закарпатська область межувала з двома 
областями Української РСР – з Дрогобицькою (1959 р. приєд-
нали до Львівської), Станіславською (Івано-Франківською), а 
також із Соціалістичною Республікою Румунією, Угорською 
Народною Республікою, Чехословацькою Соціалістичною  
Республікою, Польською Народною Республікою. На площі 
12,8 тис. кв. км, яку мала область, фіксували щоразу більше жи-
телів: у 1946 р. – 776 тис. осіб, у 1959-му – 920 тис., у 1965-му –  
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1 022 тис., у 1990-му – 1 254 тис. Найвищий приріст населення 
припав на 1950 – 1960-ті роки.

В області перші адміністративні зміни провели в березні 
1946 р. Народні комітети перейменували на сільські ради. П’ять 
поселень повторно визнали містами: Ужгород, Мукачево, Хуст, 
Берегово, Виноградів. Свалява і Чоп стали містами у 1957 р., 
Рахів – у 1958-му, Тячів – у 1961-му, Іршава – аж у 1982-му. Ця 
«десятка» міських поселень залишалася незмінною на Закар-
патті до 2004 р., коли статус міста надано селищу Перечин.

Адміністративною реформою 1953 р. впорядкували статус 
і назви низки населених пунктів, вулиць, залізничних станцій, 
перейменовували округи на райони, уніфікували найменуван-
ня всіх адміністративних одиниць. Севлюш перейменували на 
Виноградів, з’явилися нові назви районів: Виноградівський, а 
не Севлюшський; Міжгірський, а не Волівський.

У 1965 р. Закарпатська область поділялася на 11 районів. 
Невдовзі відновили як самостійні Великоберезнянський та Во-
ловецький райони. Внаслідок адміністративної реформи Ми-
кити Хрущова, спрямованої на скорочення витрат на держав-
ний апарат, вони кілька років перебували у складі відповідно 
Перечинського і Свалявського районів. За винятком короткого 
часу, область мала сталий поділ на 13 районів, який зберігся.

У незалежній Українській державі. У серпні-грудні 1991 р. 
відбулися переломні події світової ваги. Радянський Союз пе-
рестав існувати. Україна здобула незалежність. Закарпаття роз-
вивається в руслі загальнодержавних процесів з локальними 
особливостями: виборчі та конфесійні вподобання, працевла-
штування, вплив природних катаклізмів й олігархічних кланів, 
революцій (Мирної 1989 – 1991 рр., Помаранчевої, Гідності) та  
сучасної російсько-української війни тощо.

У Закарпатській області нині проживає 1,25 млн осіб, з яких 
1,1 млн українців. Український характер краю має довготрива-
лу історичну перспективу.

Вступ



49

Рекомендована література

1. Балагури Э. Население Верхнего Потисья в эпоху бронзы. 
Ужгород, 2001. 391 с.

2. Баран О. Козаки пiд французьким прапором у куруцькiм 
повстаннi // Український iсторик. 1973. № 1-2. С. 107-111.

3. Ванат І. Нариси новітньої історії українців Східної Словаччи-
ни. Кн. 1. Братислава, 1990. 341 с.

4. Войтович Л. Карпатські хорвати в етнополітичному розвитку 
Центрально-Східної Європи раннього середньовіччя // Україна в 
Центрально-Східній Європі. 2004. № 4. С. 105-132.

5. Войтович Л. Прикарпаття в другій половині I тисячоліття н. е.: 
найдавніші князівства // Вісник Львівського національного універси-
тету ім. І. Франка. Серія: Історія. 2010. Вип. 45. С. 13-54.

6. Думнич Ю. «Волохи» Закарпатья по данным грамот XIV в. // 
Славяно-волошские связи. Кишинев, 1978. С. 148-162.

7. Копчак В., Копчак С. Население Закарпатья за 100 лет. Львов, 
1977. 199 с.

8. Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину. Ужгород, 2008.  
432 с.

9. Михайловський В. Васальні стосунки князів Коріатовичів із 
Казимиром III та Людовиком Угорським // Український історичний 
журнал. 2010. № 4. С. 4-15.

10. Місцями слави Ракоці /  Й. Духонь та ін. Мукачево, 2015. 144 с.
11. Німчук В. Віддаймо честь Федорові Корятовичу // Новини За-

карпаття. 2014. 6 вересня. С. 8.
12. Офіцинський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі 

Угорщини (1939 – 1944). Київ, 1997. 244 c.
13. Офіцинський Р. Новітня література Закарпаття. Ужгород, 

2015. 120 с.
14. Офіцинський Р. Народні перекази Закарпаття. Ужгород, 

2016. 176 с.
15. Павленко Г. Едвард Еган: міфи і реальності // Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія: Історія. 1998. Вип. 2. С. 180-182.

Стисла історія Закарпаття



50

16. Пеняк П. Чи було Закарпаття складовою частиною Русі-Укра-
їни на початках княжої доби? // Княжа доба: історія і культура. Львів, 
2012. Вип. 6. С. 9-17.

17. Пеняк С., Пеняк П. Археологія Закарпаття. Ужгород, 2013. 
256 с.

18. Попович І. Закарпаття за доби раннього заліза. Львів, 2006. 
121 с.

19. Потушняк Ф. Я і безконечність. Нариси історії філософії За-
карпаття. Ужгород, 2003. 130 с.

20. Прохненко І. Де починається Закарпаття // Український тиж-
день. 2011. 14 січня.

21. Ткаченко В. Пізній палеоліт Закарпаття. Київ, 2003. 199 с.
22. Федака С. «Ми, Федір Корятович, з ласки Божої князь із Мун-

кача...». Ужгород, 2017. 136 с.
23. Філіппов О. Кельти на берегах Латориці. Ужгород, 2013. 46 с.
24. Чучка П. Антропонімія Закарпаття. Ужгород, 2008. 671 с.

Вступ



51

Розділ І. 

Історичні віхи



52

1.1.  Стежками опришка Пинті

Маршрут екскурсії: 
с. Новоселиця Виноградівського району: Успенська церк-

ва – етнографічний музей – Пинтьова яма – гора Кобола 
(Кобила)1. Має продовження в межах Хустського району.

Легендарний, але маловідомий широкому загалу опришок 
Григір Пинтя – унікальна і неординарна постать. Його діяння 
прославлені в піснях й оповідках, а у Виноградівському районі 
розроблений туристичний маршрут.

1Світлини І. Буркала, мал. В. Костьо.
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Народився в румун-
ському селі Мегоаж 25 
лютого 1670 р. в сім’ї дріб-
ного шляхтича. Замолоду 
виступив проти австрій-
ського панування, став 
місцевим Робін Гудом. 
Був високого зросту, сма-
глявий, із чорними як ву-
гілля очима. Здобув добру 
освіту, знав кілька мов, 
поїздив Європою, служив 
австрійським вояком. Що 

саме спонукало його покинути військо і вдатися до розбою до-
стеменно невідомо, можливо, через конфлікт із місцевим пан-
ством.

Перший збройний напад Григора Пинті зафіксовано 1694 р.  
У листі баямарського намісника Міклоша Бетлена від 16 верес-
ня 1695 р. згадано розбій Пинті із 35 спільниками на купців у 
Марамороських горах. Його схопили 1700 р. Генерал фон Ло-
венбурґ випустив Пинтю з темниці в Сату-Маре, підписавши 
з ним «пакт про ненапад». За це розбійник обіцяв повернути 
награбоване. Слова не дотримав, знову вдавшись до грабежів. 
1701 р. вийшов указ цісаря Леопольда, згідно з яким той, хто 
полонить Григора Пинтю, одержить винагороду 500 талерів.

Невдовзі Пинтя потрапив у воєнний вир. Мукачівський 
володар Ференц ІІ Ракоці, спираючись на невдоволення тран-
сільванців, очолив 1703 р. повстання проти Габсбурґів. На те-
ренах Марамороської та Сатмарської жуп головним ватажком 
призначив Григора Пинтю, якого назвав «Хоробрим» і надав 
звання капітана.

14 серпня 1703 р. під час атаки на Бая-Маре капітана Пинтю 
Хороброго застрелили біля вежі М’ясників. Через кілька днів 
повстанці-куруци захопили Хустський замок. За іншими дани-
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ми 14 серпня Пинтю поранили й полонили, а розстріляли 22 
серпня 1703 р.

За романтичною версією, якась дівчина зрадила і видала 
ворогам слабке місце Пинті. Зв’язали його і привезли до села 
Королево на Виноградівщині. Пинтя побачив селянина, який 
копав свій город, і заспівав:

Ой, коби ти, чоловіче, пішов на Кобилу,
Та увидів дві смереки і березу білу,
Ой, коби ти придивився, яке в них коріння,
Не копав би ти в городці пустоє каміння.

Конвоїри нічого не зрозуміли, а копач залишив роботу і по-
біг на гору Коболу. Викопав яму між двома смереками і бере-
зою, знайшов гроші, причому так багато, що не зміг все вине-
сти. Тож і понині скарби там. Пинтю біля Королева стратили: 
від зашморгу його ніщо не врятувало.

У старовинній дерев’яній церкві в Будешті зберігають со-
рочку, кольчугу й шолом Пинті Хороброго, а в історичному 
музеї Бая-Маре – його зброю. 1997 р. в місті, під брамою якого 
опришок загинув, відкрили пам’ятник. Замість людських очей 
скульптор зробив Пинті яструбині.

1. Місце зупинки групи – Успенський храм, с. Новоселиця, 
вул. Шевченка, 73. За легендою, у Новоселиці Пинтя кинув в 
іконостас Успенської церкви свою сокиру, що невидима, але 
щороку потроху виходить. Як зовсім вийде, то Пинтя повер-
неться.

Це єдина дерев’яна церква готичного стилю у Виноградів-
ському районі та одна з найменших в Закарпатській області. 
Зведена без жодного цвяху 1669 р. майстром Кочаловичем, який 
вибрав надзвичайно вдале місце в самому центрі села. Вона ви-
сочить понад селом, обороняючи його від зла і напастей.

За переказами, церква значно старіша. Кажуть: «Колись біля 
церкви росла стара липа, всередині якої було велике дупло. 
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Коли проходили через село 
монголо-татари, то нищили 
і спалювали все на своєму 
шляху. Хотіли вони спалити і 
місцеву церкву. Зачувши про 
їх прихід, люди втeкли в ліс, 
залишивши все своє майно.  
І тільки один чоловік не встиг 
покинути село, тому і сховався 
в дуплі. Під стіни храму тата-
ри підклали солому й хотіли 
підпалити. Чоловік побачив 
і закричав люто. Татари зля-
кались голосу, що невідомо 
звідки линув, і втекли, не під-
паливши церкву».

Отак церква збереглась до-
нині, увійшовши до скарбни-
ці українського мистецтва. За 
стилем відноситься до групи дерев’яних храмів Потисся, в яких 
найбільше виразився дух готичної архітектури.

Храм – тридільний, складається в плані з однакової шири-
ни бабинця (тут молились тільки жінки), нави (молились тіль-
ки чоловіки) та меншої прямокутної вівтарної частини. Будівля 
покрита високим двосхилим дахом, що над бабинцем перехо-
дить у стрімку чотиригранну вежу, завершену гострим шпилем.

У церкві знаходиться настінний живопис XVII ст. Осно-
вною композицією є «Деісусний чин». Розміщений на східній 
стіні. Згідно з відкритим під час реставрації написом живопис 
виконав 1673 р. Іоак Шваньков. Його витвір нагадує Несебрські 
ікони XVI – XVII ст. (Румунія). Зображених він наділяє індиві-
дуальними рисами і внутрішньою силою. Для них характерні 
видовжені фігури, спокійний рух, яскравий живий колір, який 
контрастує з сивиною волосся.
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Живопис викона- 
но на білому каоліно-
вому ґрунті, а фарби 
наближені до олій-
них. Маючи прекрас-
не чуття монумен-
тального мистецтва, 
добре володіючи па-
літрою, де викорис-
товуються чорний, бі- 
лий, жовтий, черво-

ний кольори, отримані з місцевих глин і сажі, живописець в 
інтер’єрі створив святковість і величність.

Живопис останнього етапу настінного малювання нагадує 
старі книжкові гравюри. Орнаменти, овальне обрамлення сцен, 
декоративне зображення на білому фоні рослин і квітів, дуже 
схожих за оформленням українських стародруків XVII ст., які 
сюди привезені з Києва, Львова, Острога. Наявність різности-
льового живопису в маленькій церкві свідчить про те, що на 
Закарпатті XVII – XVIІI ст. існував ряд осередків, в яких працю-
вали талановиті художники.

2. Місце зупинки – музей етнографії, с. Новоселиця, вул. 
Шевченка, 71. Відкритий 1988 р. Має багаті колекції. Склада-
ється з чотирьох відділів: ткацтва і вишивки, знарядь праці, 
побутових речей, світлиці. Можна побачити ткацький верстат, 
прялки, веретено, вишивки, чоловічі, весільні та святкові кос-
тюми, прикраси, дерев’яний посуд.

Особливими орнаментами збагачений місцевий одяг, що 
пов’язано з близькістю до Румунії. Жіночий одяг складався з 
сорочки, спідниці-подолу, фартуха, безрукавки (лайбика). Ви-
шивка – у формі прямокутника, розміщена навколо квадрат-
ного вирізу спереду і ззаду. Орнамент геометричний або рос-
линний.
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Гуня (верхній одяг) білого кольору з ворсом («коцмовата») 
виткана на кроснах. Її купували на базарі в Хусті або в місті 
Турц (Румунія). Жінки заплітали волосся в дві коси, прикраша-
ючи стрічками (пантликами) червоного, синього, білого, зеле-
ного кольорів. Голову покривали хусткою (ширінкою), молоді 
– яскравого кольору, старші – темного. Дівчата ходили у вінках, 
які виготовляли з дроту, обвивали полотном і прикрашали різ-
ноколірним бісером і круглими дзеркальцями.

Чоловічу сорочку шили викроєну з двох пілок. Рукави 
цільнокроєні. На плечах із внутрішнього боку вшиті прямокут-
ні латки, комір стоячий («плиці»). Сорочки навколо коміра і в 
зап’ясті призібрані.

3. Місце зупинки – Пинтьова Яма. За межами села в на-
прямку до зупинки Пинтьова Яма маршрут продовжується в 
урочищі Купіль, де стара цілюща криниця. В давнину люди тут 
лікувались: викопані ями обкладали гарячим камінням і зали-
вали водою. Допомагало від ревматизму і хвороб опорно-рухо-
вого апарату.

1.1.  Стежками опришка Пинті
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Трохи далі знаходиться власне Пинтьова Яма. Переказу-
ють, що Пинтя тут заліковував рани. Зібравшись одного разу, 
опришки жалілись, що нема поряд криниці, аби втамувати 
спрагу. Пинтя крикнув:

– То буде! – Кинув сокиру, наказавши: – Ідіть і витягніть 
мою сокиру! Де вона упала – там є вода.

Опришки знайшли її на сусідній поляні. Сокира розколо-
ла землю, а з розколини витікала свіжа вода. Це місце відтоді 
зветься Пинтьова Криниця. Поруч знаходиться велика плита, 
де колись опришок написав своє ім’я. І зараз можна побачити 
сліди його перебування. Збереглися кам’яна плита, що слугува-
ла йому за стіл, печери, де жив. Із цієї поляни видно гору Кобо-
лу, з якої Пинтя ніби розбив Хустський замок.

4. Місце зупинки – гора Кобола. Григор Пинтя грабував па-
лаци і багачів. Якось він потрапив у руки панам, які посадили 
його у в’язницю Хустського замку. Пинті пощастило втекти і 
він помстився панам. Зібрав військо з двохсот чоловіків, нака-
зав змайструвати з в’яза дерев’яну гармату. На горі Кобола, що 
на березі Тиси навпроти Хустського замку, її націлив і вистре-
лив. Ядро зірвало замковий дах. Пани покрили замок насмо-
леним полотном, аби Пинтя думав, що замок лишився цілий. 
Пинтя розсердився і насипав ще більше пороху в гармату. Дру-
гим пострілом ущент розбив замок у Хусті.

Запитання для самоконтролю

1. Коли і де народився Григір Пинтя?
2. Назвіть рік, коли Пинтя вперше здійснив розбій.
3. В якому повстанні Пинтя взяв участь?
4. Хто наказав затримати Пинтю?
5. Де і коли Пинтю смертельно поранили?
6. Коли і ким збудований Успенський храм у с. Новоселиця Ви-

ноградівського району?
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7. Розкажіть про особливості Успенського храму і датування 
його розпису.

8. Відколи діє і що зберігається в етнографічному музеї с. Ново-
селиця?

9. Де Пинтя лікував свої рани?
10. Як за фольклорною версією зруйновано Хустський замок?
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1.2. Меморіали героям Карпатської України

Маршрут екскурсії (дводенної): м. Перечин – с. Верб’яж 
(Верецький перевал) – смт Міжгір’я – с. Білки – с. Рокосово 
(Красне Поле) – м. Хуст (ночівля; 3 локації) – смт Солотвино 
– с. Кваси – с. Лазещина (Яблуницький перевал).

Карпатська Україна ввійшла в історію як автономія в складі 
Чехословаччини від 11 жовтня 1938-го до 14 березня 1939 р. та 
як незалежна держава, проголошена 14 березня й узаконена 15 
березня 1939 р. Проте до 18 березня 1939 р. Карпатську Украї-
ну окупувала, а відтак анексувала Угорщина, союзниця нацист-
ської Німеччини.

Під час окупації Карпатської України відбулося понад 
два десятки боїв. Оборонці втратили від 1 до 1,5 тис. убити-
ми і зниклими безвісті. За офіційними (заниженими) даними, 
угорські втрати – 72 вбитих, 165 поранених, 4 зниклих безві-
сті, 2 полонених.
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Чисельні військові злочини і злочини проти людяності, 
здійснені агресором, ще належно не розслідувані. У сучасно-
му Закарпатті низка меморіальних місць, де увіковічено за-
хисників Карпатської України й українських патріотів, які 
загинули від ворога. Деякі з них пропонуються для тематич-
ної екскурсії.

1. Місце зупинки групи – м. Перечин, мікр. Яслище. 
Пам’ятне місце страти і братська могила карпатських січови-
ків справа від магістральної вулиці, в мікрорайоні Яслище, не-
подалік залізничної станції Ворочово. Коли угорські війська 
окупували Карпатську Україну, то 18 березня 1939 р. в урочищі 
Пудпасок на березі річки Уж без суду й слідства розстріляли 8 
січовиків, переважно родом із Перечина.

У серпні 1991 р. на їх- 
ній могилі встановили де- 
рев’яний хрест із розп’ят- 
тям висотою 4 м. Унизу 
прикріпили металеву та-
блицю з написом про тра-
гічну подію, що є воєнним 
злочином. Також у підва-
лі Перечинського лісохім-
заводу угорські окупанти 
в березні 1939 р. закату-
вали 26-річного вчителя, 
січовика із с. Ворочово 
Василя Опаленика, який 
спочиває на Ворочівському цвинтарі.

2. Місце зупинки – с. Верб’яж (Воловецький район), Ве-
рецький перевал. На межі Львівської та Закарпатської областей 
15 жовтня 2017 р. відкрито Меморіал героям Карпатської Укра-
їни. В його основі військове кладовище з білими мальтійськи-
ми хрестами (на пошану загиблих солдатів) обабіч брукованої 
доріжки, що піднімається вверх до центрального білого маль-
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тійського хреста і стилізованої каплички-ротонди на чотирьох 
колонах із напівсферичним дахом.

На кладовищі перепоховано 22 захисників Карпатської 
України, які належали до «Карпатської Січі», походили з га-
лицького краю та переважно були членами Організації укра-
їнських націоналістів. Їхні останки виявлені поблизу протягом 
2008 – 2015 рр.

Перший пам’ятний знак на місці поховань розстріляних сі-
човиків поставили 1990 р. в підніжжі г. Татаревиця (849 м) з 
ініціативи Верб’язької сільради. 18 березня 1939 р. полонених 
січовиків (7-8 колон по 70-80 українців – громадян Польщі) 
угорські військові пригнали до тодішнього кордону на Верець-
кому перевалі. Польські прикордонники розмістили полоне-
них у своїх казармах, а потім групами по 10-20 осіб виводили 
уздовж хребта і розстрілювали по обидва боки кордону. Тіла 
прикопували землею.

Цей знак висотою 4,5 м має прямокутний залізобетон-
ний постамент, пофарбований у білий колір, на якому стоїть 
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дерев’яний хрест. На постаменті вмонтована меморіальна та-
блиця із зображенням двох лаврових гілок, гербом України 
посередині та присвятним написом під ним: «Вічна пам’ять 
героям за волю України 1939». Пам’ятник огородили залізни-
ми стовпчиками з ланцюгом, а з тильного боку перепоховали в 
окремі могили останки знайдених січовиків.

Неподалік сучасного меморіалу в 2008 р. спорудили скуль-
птурну композицію у вигляді стилізованої каплиці з трьох 
стрімких пілонів, що з’єднані вгорі. Каплицю увінчує хрест, а 
всередині стоїть куб із чорного андезиту, на якому присвятний 
напис українською та англійською мовами. Знак розміщений 
на тлі імпровізованого муру. Справа камінь-валун із барельє-
фом обличчя солдата в касці.

3. Місце зупинки – смт Міжгір’я, урочище Тішня. Пам’ятне 
місце розстрілу українських патріотів. Під час окупації  
Карпатської України в ніч із 18 на 19 березня 1939 р. угорські 
військові тут розстріляли чотирьох українців – учителів міс-
цевих шкіл: 41-річного окружного коменданта «Карпатської 
Січі» Степана Фігуру (с. Волове, нині смт Міжгір’я), 53-річно-
го Якова Завальницького (присілок Кічера), 43-річного Марка 
(Олексія) Колесника (Волівська реміснича школа), 55-річного 
Михайла Виняра (раніше – горожанська школа у Воловім).

С. Фігура був родом із с. Лютовиська (нині Старосам-
бірський район Львівської області), Я. Завальницький –  
із с. Хом’яківка (нині частина сел. Нагірянка Чортківського 
району Тернопільської області), М. Колесник – із с. Іванків- 
ці (наймовірніше – Тиврівського району Вінницької області), 
М. Виняр – із с. Сулятичі (Жидачівський район Львівської об-
ласті).

Із здобуттям Україною незалежності на місці загибелі 
українських патріотів установили дерев’яний хрест із мемо-
ріальною таблицею. Традиційно тут у річницю Карпатської 
України проходять урочистості з молебнем за полеглими.
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4. Місце зупинки – с. Білки (Іршавський район), урочище 
Семихатки. Перед нами пам’ятне місце розстрілу захисників 
Карпатської України. Угорські солдати в околиці с. Білки по-
лонили чотирьох січовиків і 16 березня 1939 р. розстріляли в 
урочищі Семихатки.
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У 2009 р. тут встановлено пам’ятний знак (автор М. Ісак) 
із шліфованої прямокутної андезитової стели з рваними края-
ми вгорі. Посередині стели викарбувано хрест і строфа з вірша  
В. Ґренджі-Донського:

Хай бачить окупант, хай бачить світ,
Що добровільно ми не піддамося.
Ми не м’які рутени, а граніт.
І гордо українцями звемося!

Внизу стели викарбувані імена і прізвища розстріляних 
карпатських січовиків – Василь Бровді, Василь Галас, Петро 
Микитюк, Юрій Петраш.

5. Місце зупинки – с. Рокосово (Хустський район), меморі-
альний комплекс «Красне Поле». Належить до Закарпатського 
краєзнавчого музею. Знаходиться ліворуч шосе Виноградів – 
Хуст, навпроти с. Рокосово, за 9 км від межі Хуста, на правому 
березі Тиси, за півкілометра від її русла. Загальна площа мемо-
ріалу 2,8 тис. кв. м, зокрема 621 кв. м архітектурно-будівельних 
конструкцій.
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У центрі композиції – символічна могила-курган висо-
тою 1,5 м з мурованими фасадними сходами, увінчана хрестом 
висотою 9 м й оточена півколом цегляного валу, флагшток із 
державним прапором. Праворуч і ліворуч головного входу дві 
Г-подібні муровані стінки висотою 1 м. До них прикріплено на-
пис металічними літерами «КРАСНЕ ПОЛЕ» і дві пам’ятні до-
шки з чорного мармуру з висіченими написами «Тут на Крас-
ному Полі 15 березня 1939 року, коли в Хусті Сойм (парламент) 
Карпатської України проголосив державну незалежність, май-
же беззбройні вояки Карпатської Січі стримували навалу бага-
тократ переважаючих угорсько-гортіївських військ. І всі поля-
гли за свободу проголошеної держави. Вічна слава оборонцям 
Карпатської України!» (зі стилізованим гербом Закарпатської 
області зверху), «Вічна пам’ять усім полеглим за свободу і неза-
лежність України! Батьківщина гордиться своїми кращими си-
нами і дочками! Слава Україні! Героям слава!» (зі стилізованим 
державним гербом України зверху).

У 1990 р. спочатку тут встановили меморіальний хрест. 
Пам’ятний знак умонтували між двома рівновеликими брусами, 
що були з’єднані металічними кріпленнями й імітували шпа-
ли від залізничної колії, уздовж якої оборонялись українські 
патріоти. Його розмістили на курганоподібному підвищенні, 
оточеному кованою решіткою. Наверх вели сходи, а прилеглу 
ділянку вимостили плитами. Ця композиція збереглася в онов-
леному варіанті. У червні 2000 р. за участі представників уряду 
України відкрито меморіальний парк «Красне Поле». З наго-
ди 70-річчя проголошення незалежності Карпатської України 
президент України В. Ющенко із суспільними діячами висадив 
34 червоних дуби – «Алею перемоги». Відтоді в Хусті проходить 
щорічний фестиваль-конкурс стрілецької пісні «Красне поле».

На Красному Полі відбулася найбільша битва (Карпатські 
Крути) під час угорської агресії в Карпатську Україну. Трива-
ла від 10-ї до 14-ї години 16 березня 1939 р. Січовиків очолили  
І. Чучка та Я. Голота, їх відхід прикрили відділи О. Блестіва,  
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М. Єрфана, І. Бутовського. За угорськими даними, загинуло  
230 січовиків, чехословацьких солдатів і добровольців. У по-
лон потрапило 450 оборонців. Втрати нападників склали 160 
вбитих і близько 400 поранених. Угорські підрозділи ввійшли 
в Хуст 16 березня приблизно о 16.00.

6. Місце ночівлі – м. Хуст.
7. Місце зупинки – м. Хуст, вул. Карпатської України, 16. 

Перед нами триповерхова будівля колишньої реальної гімна-
зії, зведена 1932 – 1934 рр. в стилі конструктивізму, де відбувся 
Сойм Карпатської України 15 березня 1939 р. Нині тут Хустська 
загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 1. У 2003 р. їй 
присвоєно ім’я Августина Волошина – президента Карпатської 
України.

У спортивній залі тодішньої гімназії 15 березня 1939 р. між 
15.20 і 19.00 пройшли історичні засідання крайового парла-
менту (сойму). Депутати проголосили Карпатську Україну не-
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залежною республікою, ухвалили її конституційні засади і дер-
жавну символіку, обрали президента – о. А. Волошина. Вночі 
16 березня 1939 р. через повномасштабну угорську агресію уряд 
Карпатської України евакуювався через Румунію в м. Прага.  
У 1991 р. на фасадній стіні школи встановлено меморіальну та-
блицю з анотаційним написом.

8. Місце зупинки – м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 30. Ця 
триповерхова цегляна будівля споруджена на початку XX ст. 
під готель і ресторан «Коруна», з великою залою на першому по-
версі та готельними кімнатами на другому і третьому поверхах. 
Від січня 1939 р. тут, у «Січовій гостиниці», діяв штаб «Карпат-
ської Січі». На фасадній стіні цієї будівлі бачимо дві меморіаль-

ні дошки членам головної 
команди «Карпатської 
Січі» Олегу Ольжичу (ви-
значний археолог і поет) 
і Роману Шухевичу (піз-
ніше головнокомандувач 
УПА).

У ніч із 13 на 14 берез-
ня 1939 р. січовики спро-
бували відібрати зброю 
від чехословацької жан-
дармерії. Чехословацькі 
військові вжили контр-
заходів. У «Січовій гости-
ниці» полягло до 12 січо-
виків і 7 чехословацьких 
солдат. Під обстріл по-
трапили й казарми січо-
виків під Малою Гіркою 

навпроти залізничної станції (нині вул. Пирогова, 5а). Полеглих 
поховали за містом – в урочищі Діброва. 1991 р. на цій братській 
могилі встановили бронзовий хрест із меморіальною таблицею.
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9. Місце зупинки – м. Хуст, 
Замкова гора. Пам’ятний знак 
захисникам Карпатської Укра-
їни встановлено 2009 р. Коли 
Хуст, столицю Карпатської 
України, здобули окупанти, то 
вдалися до масових арештів і 
розстрілів. Відомі чотири брат-
ські могили, де поховано від-
повідно 92, 40, 30 і 27 вбитих. 
Угорський військовий комен-
дант полковник Голоді підпи-
сав тоді понад 170 смертних 
вироків.

Вершину пірамідального 
гранітного обеліска увінчує 
хрест із зображенням тризуба. 
Присвятний напис висічено 
золотими літерами. Обеліск 
стоїть на восьмигранному 
майданчику, що огородже-
ний кованою решіткою. Пра-
воруч від головної частини 
пам’ятного знаку встановлено 
горизонтальну стелу із сірого 
мармуру з написом: «Героям 
Карпатської України 1939».

10. Місце зупинки – смт Солотвино, меморіальний ка-
мінь. 19 березня 1939 р. угорські окупанти розстріляли провід-
них діячів «Карпатської Січі» й ОУН Зенона Коссака і Михайла 
Колодзінського. У «Карпатській Січі» Колодзінський очолював 
головний штаб, а Коссак був його помічником, ідеологічним 
референтом. На їхню честь 2012 р. встановлено меморіальний 
камінь.
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Після битви на Крас-
ному Полі М. Колодзін-
ський та З. Коссак із гру-
пою січовиків відходили 
в напрямку на Великий 
Бичків. Вранці 18 березня 
по дорозі до с. Апша вони 
потрапили до рук ворога. 
Після допитів у Солотвині 
19 березня угорські солда-
ти розстріляли 16 полоне-
них, а тіла кинули до соля-
ної шахти. Тоді ж в урочи-
щі Кузій, поблизу с. Луг на 

Рахівщині, окупанти розстріляли 51 карпатського січовика.
11. Місце зупинки – с. Кваси (Рахівський район), урочище 

Кокирчева Чопівка. Знаходимося біля братської могили закато-
ваних січовиків. Угорські окупанти зобов’язали вивісити угор-
ські прапори на церквах. Коли греко-католицький парох с. Ква- 
си Карло Купар цього не зробив, вранці 19 березня 1939 р. угор-
ські вояки оточила храм. Священику не дали завершити Служ-
бу Божу і вивели з церкви. Арештували і директора народної 
школи Василя Неболу. Обох вантажівкою вивезли в с. Ділове.
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Наступного дня, 20 березня, 7 арештантів погнали в ліс біля 
с. Кваси. Угорські вояки застрелили Федора Рознійчука, іншим 
викололи очі, відрізали губи, язики, розпороли животи. У на-
роді їх назвали «квасівськими мучениками». Це священик Кар-
ло Купар, учитель Василь Небола, громадський діяч Федір Роз-
нійчук, члени «Карпатської Січі» Василь Тимощук, Іван Годван, 
Іван Полянчук, робітник Василь Мендишора.

Угорська влада заборонила закатованих поховати на осно-
вному кладовищі біля церкви. Їх похоронили в братській моги-
лі трохи вище цвинтаря для самогубців. Це в нижньому кінці 
села біля джерела. Нині на місці поховання – ґрунтова братська 
могила розмірами 4 на 3 м. На сімох дерев’яних хрестах зазна-
чені прізвища закатованих.

12. Місце зупинки – с. Лазещина (Рахівський район), Яблу-
ницький перевал. Пам’ятний хрест на Яблуницькому (Татар-
ському) перевалі встановили й освятили восени 2016 р. Непо-
далік угорські й польські військові в другій половині березня 
1939 р. вбили 38 січовиків, останки яких місцеві жителі знесли 
сюди і поховали. Вшанування полеглих тут відбуваються тра-
диційно.

Трохи далі, на межі 
Закарпатської та Івано- 
Франківської областей, 
в червні 1996 р. пред-
ставники патріотичних  
організацій перепохо-
вали останки 14 карпат- 
ських січовиків, яких 
стратили угорські воя-
ки. Нині там символіч-
на капличка з куполь-
ним дахом на трьох бі- 
лих колонах, а саме по-
ховання огороджене.
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Запитання для самоконтролю

1. Коли існувала Карпатська Україна?
2. Кого увічнено на околиці м. Перечин?
3. На якому меморіалі перепоховали 22 захисників Карпатської 

України?
4. Як вшановано розстріляних на Верецькому перевалі карпат-

ських січовиків?
5. Розкажіть про пам’ятне місце поблизу Міжгір’я, де в річницю 

Карпатської України проходять урочистості.
6. Де на стелі на честь захисників Карпатської України викарбу-

вали строфу з вірша В. Ґренджі-Донського?
7. Охарактеризуйте меморіальний комплекс «Красне Поле».
8. Які наслідки битви на Красному Полі?
9. Де відбувся Сойм Карпатської України та в якій будівлі?
10. Внаслідок чого в «Січовій гостиниці» в Хусті полягли січови-

ки?
11. Де в Хусті братські могили захисників Карпатської України?
12. Хто такі Зенон Коссак і Михайло Колодзінський?
13. Через що загинув парох с. Кваси Карло Купар?
14. Що відомо про розстріли карпатських січовиків на Яблуниць-

кому перевалі?

Рекомендована література (з відеонарисами)
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1.3.  Лінія Арпада

Маршрут екскурсії: с. Верхня Грабівниця – с. Гукливий –  
с. Колочава.

Лінія Арпада 1940 – 1944 рр. – кількасоткілометрова си- 
стема фортифікаційних укріплень Угорщини в Східних Карпа- 
тах. Вона не була суцільною і складалася з понад тисячі вуз-
лів оборони: опорних пунктів, довготривалих вогневих точок, 
довготривалих залізобетонних вогневих точок, відкритих вог-
невих рубежів, траншей, стрілецьких окопів, противотанко- 
вих перепон. Мала десятки казарм і шпиталів. Поселення при-
кривали опорні вузли, а дороги – протитанкові рови, залізо-
бетонні тумби, лісові завали, мінні поля, колючий дріт під на-
пругою. Мости і тунелі підготували до підриву. Відступаючи, 
угорські війська руйнували укріплення, що досі вражають міц-
ністю.

Зауважимо, що подібні тематичні екскурсії можна здійсни-
ти в двох національних природних парках: «Синевир» пропонує 
туристичний маршрут «Лінія Арпада» (верхів’я р. Теребля, уро-
чище Остріки, с. Синевир Міжгірського району), Ужанський 
– екологічну стежку «Лінія Арпада» (урочище Жорнавський,  
с. Жорнава Великоберезнянського району). Наразі зосереди- 
мось на найкраще збережених фортифікаційних пам’ятках.

1. Місце зупинки групи – с. Верхня Грабівниця (Воловець-
кий район), військово-історичний комплекс «Бункер Лінії Ар-
пада». Як об’єкт військового туризму Лінія Арпада популярна 
на Закарпатті. У Воловецькому, Міжгірському, Рахівському ра-
йонах збереглися близько двохсот фортифікаційних споруд, що 
представляють історичну та інженерну цінність. Найпрезента-
бельніша зона – Верхня Грабівниця, де півторакілометровий 
тунель із боковими відгалуженнями, виходами, вентиляційни-
ми шахтами. Там зберігали амуніцію та зброю. Це найбільший 
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бункер в Україні часів Другої світової війни, унікальна історич- 
на пам’ятка.

Угорщина забезпечила секретність об’єктів, які будувала. 
Основною робочою силою були полонені румуни після оку-
пації Трансільванії в серпні 1940 р. У с. Келечин (Міжгірський 
район) їх селили по хатах. Вони збудували підземні багатофунк-
ціональні бункери у с. Велика Грабівниця. У с. Люта (Великобе-
резнянський район) звели через річку дерев’яний міст, що звав-
ся Романським, оскільки збудований румунами (романами).

На спорудження Лінії Арпада відправили також десят-
ки тисяч примусових робітників. 16 червня 1941 р. угорська  
контррозвідка перевірила єврейську робітничу роту в с. Ско-
тарський (Воловецький район). Відтак число тих, що трудили-
ся, зросло від 130-140 до 205 робітників при чисельності роти 
236 осіб. До 45% з них раніше пересиджували день у бараці.

Місцеві жителі виконували допоміжні роботи: заготівля 
деревини, каменю, провіанту тощо. У них брали тягловий ре-
манент, інколи за дрібну плату. Селянин віддавав свою возову 
упряжку на пропускному пункті, а ввечері забирав.

1.3.  Лінія Арпада
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Примусові робітники із с. Зарічево (Перечинський район) 
возили будматеріали кіньми від станції Сіль до с. Княгиня (Ве-
ликоберезнянський район). Поблизу с. Сіль будували військову 
інфраструктуру жителі с. Оріховиця (Ужгородський район), а 
мешканці с. Сімер (Перечинський район) зводили укріплення 
поблизу с. Люта.

Навесні 1944 р. угорська влада відправляла закарпатських 
українців у «мункосазод» (робочі батальйони) на важкі роботи 
з лопатою і киркою в лісових хащах. Один із збірних пунктів 
знаходився в с. Поляна (Свалявський район), звідки декілька 
сотень місцевих хлопців і дівчат прямували через Уклинський 
перевал у Верхню Грабівницю, що за 13 км. Вище села – на пів-
нічних схилах гори Рожок (569 м) будували довготривалі залі-
зобетонні вогневі точки. Примусові робітники жили в лісових 
колибах, у неділю їх відпускали додому.

У Верхній Грабівниці, крім головного бункера, звели ще 
кілька менших. У найбільшому нині музей «Бункер». Тут мож-
на було довго оборонятись. Повз проходила тоді єдина дорога 
від Нижніх Воріт до Мукачева. Підземний тунель із відгалужен-
нями проліг на глибині 30-50 м (товщина стін 1 м бетону) і здат-
ний витримати будь-яку повітряну атаку. Вважається, що об’єкт 
довжиною 1,5 км, але, можливо, тягнувся 15 км, з’єднаний під-
земними ходами з урочищем Майдан (шосе Київ – Чоп), горою 
Косяк (добре видно село), перевалом Уклин (вихід з тилу).

Будувався від жовтня 1939 р. майже п’ять років. Румунські 
військовополонені та угорські солдати-штрафники розкопува-
ли гірську породу по-шахтарськи, заливали бетон, працювали 
у дробарках, каменоломнях, кар’єрах. За прямим призначен-
ням бункер послужив зо два тижні, до 16 жовтня 1944 р. Від-
так його законсервували: входи і виходи підірвали. 1968 р. ра-
дянські прикордонники розмістили тут запасний командний 
пункт. 1991 р. споруду віддали сільській раді. Вандали виріза-
ли кабель, труби, ліжка, унітази, умивальники, душові, двері 
тощо. Бункер став сміттєзвалищем. 2012 р. молоді підприємці 
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його відновили. Збережено понад 800 м тунелів, але реставра-
ція триває.

2. Місце зупинки – с. Гукливий (Воловецький район), 261, 
мілітарі-садиба «Grün Hof» («Зелений двір»). Збудована на бун-
кері, обслуга якого мусіла підірвати залізничний міст-акведук 
після ворожого прориву через гори. Солдати не виконали за-
вдання. Натомість у сусідньому Воловці на початку жовтня 
1944 р. угорські вояки при відступі підірвали і спалили півсотні 
будинків, залізничну станцію, лісопильний завод.

У радянські часи бункер служив підвалом, над яким пізніше 
виріс приватний будинок. Кожна з дев’яти кімнат присвячена 
фортифікації: угорським лініям Арпада, Гуняді, Ласло, Стефа-
на, Євгена, чехословацьким – Бенеша, Масарика, радянським 
– Сталіна, Молотова, фінським – Салпа, Маннергейма, німець-
ким – Зігфріда, Гінденбурга, «Атлантичний вал», італійській – 
«Альпійські стіни». На стінах карти і зброя того часу.

У с. Гукливий знаходився командний пункт мукачівського 
напрямку. Укріплення складалися з двох потужних вузлів обо-
рони польового типу на перевалах і шести вузлів довгостроко-
вої оборони, що закривали долину р. Латориця.

3. Місце зупинки – с. Колочава (Міжгірський район), музей 
«Лінія Арпада». До нього входять чотири залізобетонні бунке-
ри (командний, оборонний, шпиталь, кухня) і смуга протитан- 
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кових пірамід. Наці-
ональний природний 
парк «Синевир» теж 
відновив деякі спору-
ди поблизу с. Синевир. 
Але найбільш прива-
бливі об’єкти – в Коло-
чаві, де відтворені бун-
кери і зібрано понад  
2 тис. автентичних екс-
понатів.

Всього в цій місце-
вості було три десятки 
бункерів, а в кількох 
місцях р. Теребля пе-
регородили рядами бе- 
тонних пірамід. Попри 
те 25 жовтня 1944 р. в 
Колочаву ввійшли ра-
дянські солдати. Все-

редині бункера «Командний» все, як колись, себто оригінальні 
зразки: кулемет, автомати, гвинтівки, патронташ, гранати, кас-
ки, пристрій дальнього бачення, вогнемет, вогнегасник, сило-
вий кабель тощо.

Поряд «Оборонний бункер». За кілька десятків метрів 
«Бункер-шпиталь»: ліжка в три яруси, комплекти обладнання, 
ліків і препаратів. Тут надавали допомогу пораненим і готува-
ли їх до евакуації. За сотню метрів – «Котлопункт». Увагу при-
вертає похідна кухня-шпор. Тут же встановлено довгий стіл, а 
на ньому тарілки і ложки з нержавійки, мідні горнята. Обабіч 
лавки. Продовольчі мішки датовано 1942 роком.

До музею входить найдовша в Європі відреставрована сто-
метрова оборонна смуга.
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Зазвичай ширину вузлів оборони обмежувала ширина до-
лини, а глибина коливалася від 1,5 до 2,5 км. Розміщувалися 
вони від 5 до 30 км один від одного залежно від ландшафту. 
Вузли оборони складалися з опорних пунктів, що були за 300-
500 м один від одного. У вузлах служили посилені роти (200-300 
бійців), а нерідко (в Ясіня) – із 500 осіб. До опорного пункту 
входили 2-3 довготривалі вогневі споруди, сховища для проти-
танкової артилерії та бійців, командні та спостережні пункти, 
склади, артилерійські та мінометні позиції, казематовані шпи-
талі та кухні.

Примітно, командувач 1-ї угорської армії генерал-полков-
ник Бейла Міклош дезертирував на радянський бік 16 жовтня 
1944 р. поблизу вузла оборони в с. Сойми (Міжгірський район). 
Здолавши Яблунівський вузол (Воловецький район) радянські 
війська захопили три сотні полонених, 12 гармат, 14 кулеметів, 
склади боєприпасів і харчів, 60 автомашин і до 200 візків.

1.3.  Лінія Арпада
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Загалом у кожному вузлі Лінії Арпада були залізобетонні 
та дерев’яно-земляні споруди для власне оборони, проживан-
ня, господарських потреб, які сполучали вириті ходи. Позиція 
складалася з вогневого майданчика з окопами, складом боєпри-
пасів, сховища для зброї та зв’язку. Залізобетонні споруди мали 
металеві двері, метрові стіни і перекриття, каземати довжиною 
4-6 м, завширшки 2,3-3 м і висотою 2,1 м. Глибина траншей до 
2 м, ширина по низу 0,6 м і верху до 1,2 м, де влаштовували ніші 
для стрільців.

Кожний оборонний вузол мав медпункт, електростанцію, 
кухню. Медпункт – залізобетонна споруда завдовжки 11 м, ши-
риною 5 м, висотою 3,5 м. Поділявся на три приміщення. Се-
реднє, освітлене двома вікнами, служило операційною. У край-
ніх з окремими виходами знаходилися нари для поранених.

Електростанції забезпечували струмом дротяні загороди й 
освітлювали сховища. Розміщувались у двох спорудах: в одній 
знаходився двигун і динамо-машина, а в другій на відстані 200-
300 м – трансформатор.

Бункер із кухнею розміщали біля дороги для підвозу про-
довольства. Із вхідного тамбура направо вели двері в продо-
вольчий склад; наліво – до кухні та кімнати кухаря. Вогни-
ще влаштовували на два або чотири котли. Віконні та дверні 
отвори герметично закривалися металевими дверима і за-
слонками.

Запитання для самоконтролю

1. Що таке Лінія Арпада?
2. Де на Закарпатті найпрезентабельніша зона Лінії Арпада?
3. Хто будував Лінію Арпада?
4. Розкрийте зміст терміну «мункосазод».
5. Зазначте оборонні споруди поблизу с. Верхня Грабівниця Во-

ловецього району.
6. Де над угорським бункером звели мілітарі-садибу?

Розділ І. Історичні віхи



81

7. Зауважте особливості Лінії Арпада поблизу с. Гукливий Воло-
вецького району.

8. Яка структура музею «Лінія Арпада» в с. Колочава Міжгір-
ського району?

9. Схарактеризуйте «Котлопункт» у с. Колочава Міжгірського ра-
йону.

10. Коли, куди і де дезертирував командувач 1-ї угорської армії 
генерал-полковник Бейла Міклош?
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2.1.  Закарпатські замки

Маршрут екскурсії: с. Невицьке – м. Ужгород – с. Середнє 
– м. Мукачево – м. Виноградів – м. Хуст.

На краєзнавчо-туристичному обліку нині 12 замків Закар-
паття: Боржавський, Броньківський, Виноградівський – Уґочан- 
ський («Канків»), Вишківський, Квасівський, Королівський 
(«Нелаб»), Мукачівський («Паланок»), Невицький, Середнян- 
ський, Ужгородський, Хустський, Чинадіївський («Сент-Мі- 
клош» – святого Миколи). Їх будували у Х – ХVІ ст. на домі-
нуючих висотах, здебільшого сопках вулканічного походження 
заввишки від підніжжя 174 (Хуст), 125 (Невицьке), 68 (Мукаче-
во), 30 (Ужгород) метрів. Унікальними є замкові колодязі. За-
вглибшки вони 160 (Хуст), 85 (Мукачево), понад 40 (Ужгород, 
Королево) метрів.
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Здебільшого нині це романтичні руїни. Ужгородський, Му- 
качівський, Чинадіївський замки збереглися. У них розмісти- 
лися музеї. «Паланок» є другим замком після Кам’янця-Поділь- 
ського за туристичною атракційністю в Україні. В Ужгород-
ській фортеці розміщено Закарпатський краєзнавчий музей. 
Чинадіївський замок реставрує приватний орендар.

Деякі замки охороняли Соляний шлях річкою Тиса (Ви-
шківський, Хустський, Королівський, Виноградівський, Бор-
жавський, Квасівський). За статусом одні були королівськими 
(Ужгородський, Мукачівський, Хустський, Королівський), інші 
– лицарськими (Бронецький, Квасівський, Чинадіївський, Не-
вицький) або чернечими (Середнянський, Виноградівський).

1. Місце зупинки групи ‒ с. Невицьке (Ужгородський ра-
йон). Неподалік Ужгорода височать руїни Невицького замку, 
своєрідного центру міжнародного волонтерства. Він зображе-
ний на гербі Ужгородського району. Це улюблене місце для ро-
мантичних прогулянок. Замок згадується на початку XIV ст. як 
база феодальної фронди проти королівської влади. Відтак став 
володінням графів Другетів, а 1644 р. його зруйнував трансіль-
ванський князь Юрій ІІ Ракоці.
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Невицький замок збудовано наприкінці ХІІ ст. в зв’язку з 
галицькою політикою угорських королів. У народі його бачать 
замком наречених. Появу приписують слов’янській княжні 
ще до приходу угорців. Начебто захищав багатих наречених, 
місцевою говіркою – невіст. Прикметник «невістський» ви-
мовляли як «невицький», оповідаючи й про боротьбу короля 
Матвія (Матяша) з власницею замку Поган-дівчам із турець-
кого роду. Також княжна часто покрикувала: «Не вискай!» 
(«Не верещи!»). Учені ж звернули увагу до праслов’янського 
слова neve (нове).

Із Невицького замку спостерігали за дорогою з Ужоцько-
го перевалу. Замкових захисників було з півтисячі. У 1241 р. 
тут учинили опір військам Батия. Ущент зруйнований мон-
голами замок відбудували заново до 1274 р., коли потрапив у 
писемні джерела. Із 1337 р. рід графів Другетів, який походив 
із Сицилії, безперервно володів замком протягом неповних 
чотирьохсот років – до кінця XVII cт. Це династично-замко-
вий рекорд України. Не обходилися без колізії всередині роду. 
У популярній версії вдова Юрія Другета, щоби зберегти право 
власності на замок, спадкоємця – померлого сина підмінила 
дитиною служниці.

Версію руйнування Невицького замку літератори звели 
до нещадної боротьби вигаданих мукачівського князя Гара 
і невицького володаря Упора за наречену. Щось подібне в 
уяві майстрів пера вкоротило віку Боржавському замку біля  
с. Вари Берегівського району. Це трагічні наслідки романтич-
ного кохання молодої дружини слов’янського князя Чорно-
гора Мілоти і Коломана, сина вождя міграційної мадярської 
ватаги Арпада.

Згідно з народним переказом, Невицький замок загинув 
через прокляття людей, котрі тяжко працювали на його будів-
ництві, їх усіляко оббирали, приміром, вапно між каменями 
мішали забраним у селян молоком, сметаною, яйцями. Влас-
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ники – пан Поган та його донька були паталогічно жорстоки-
ми. Їх виманили вночі, пустивши на замок зусібіч череди ко-
рів, кіз, баранів із запаленими на рогах жмутами сіна, й убили.

Сучасного вигляду замок набув на межі ХV – ХVІ ст. – 41 
приміщення загальною площею 1,5 тис. кв. м. Використовували 
водогін. Між другою й третьою захисними лініями розмістило-
ся поселення ремісників на 0,7 га. Для меншої уразливості від 
вогнепальної зброї зовнішню стіну зробили нижче. Висунута 
вперед триповерхова вежа, що збереглася і нависає над ровом, 
була сильною перепоною для ворога, що не міг пройти непо-
міченим.

У 1923 р. залишки Невицького замку перейшли до Ужго-
родського туристичного клубу, що встановив дерев’яну по-
крівлю на одній з башт. У березні 1939 р. замок востаннє став 
об’єктом бойових дій. Кілька годин тут оборонялися чехосло-
вацькі вояки, паралізуючи наступ угорців. У 1967 – 1968 рр. 
пам’ятку законсервували. Із 1989 р. сюди в археологічний табір 
щоліта з’їжджаються добровольці з усього світу. Вони знайшли 
понад півтисячі артефактів, зокрема унікальну колекцію серед-
ньовічних кахлів.

2. Місце зупинки ‒ м. Ужгород, вул. Капітульна, 33. Не- 
від’ємною від Ужгородського замку є легенда про привид – 
Білу Діву, яка блукає опівночі. Влада ж бо темного світу най-
сильніша від 12-ї до 2-ї години ночі. Із другої половини 1960-х 
до кінця 1980-х років свої зустрічі з примарою описали студент 
музичного училища (у замку тоді діяв гуртожиток), кочегар, 
двоє охоронців.

Очевидний зворотний зв’язок з оповідями про любовну ін-
тригу вродливої доньки графа Другета – капітана (командира) 
замку десь між роками 1653 і 1658, коли зводилися нові мури. 
Через пристрасне кохання до польського воєводи вона зрадила 
оборонців замку. За це її батько замурував живою у вежу. От і 
дає про себе знати.
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За народним переказом, Ужгородський замок спочатку 
належав князю Лаборцю. Коли напали кочівники-мадяри, він 
направився до іншої фортеці – Земплин, але вороги його на-
здогнали і над річкою Свіржава повісили. У бою за Ужгород за-
гинув мадярський вождь Алмош.

Рекордних 369 років замком володів рід Другетів (1322 – 
1691). На початку 1704 р. замок здався куруцам Ференца Рако-
ці, а 1711 р. перейшов австрійській короні. До Відня вивезли 
все цінне: картини, меблі, посуд, зброю. У 1775 р. правителька 
Австрії Марія Терезія передала його Мукачівській греко-като-
лицькій єпархії.

Ужгородський замок – найцінніша історико-архітектурна 
будова міста. Відомо про укріплення наприкінці ІХ ст. На по-
чатку ХІV ст. замок укріплюється, стає кам’яним. На подвір’ї 
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звели церкву, від якої залишився фундамент. 1646 р. у ній укла-
дено Ужгородську унію. Фортеця зазнала численних рекон-
струкцій. 1653 р. укріплені зовнішні оборонні стіни, 1658 р. 
– в’їзд, про що свідчить напис над вхідною аркою «А.D. 1658». 
Праворуч основи внутрішньої арки є великий камінь з висіче-
ною ямкою, де гасили смолоскипи. Над в’їзною брамою зам-
кового палацу є дата – 1598, коли завершено одну з перебудов. 
Зверху зображено шпаків – родовий герб Другетів.

Наприкінці ХVI ст. замок із трьох боків оточили вируба-
ним у скелі сухим ровом 15-20 м завширшки і 5-10 м глиби-
ною, а з північного сходу захищало круте урвище. Фортечний 
мур огородив площу 2,5 га.

Власне палац стоїть на краю крутого північного схи-
лу Замкової гори. Це масивна двоповерхова споруда в стилі 
ренесансу, що могла самостійно оборонятися. Як і зовнішні 
укріплення, палац оточували з трьох боків рови, через які зі 
сходу перекинуто міст, спершу підвісний, а нині дерев’яний 
на опорах. У палаці понад 40 приміщень. Найбільший зал – 
лицарський, що на другому поверсі, пізніше став каплицею.  
У 1857 р. її розписав Фердинанд Видра. Внутрішній дворик па-
лацу – розміром 25 на 25 м, тут є колодязь у скелі глибиною 
понад 40 м. Місткі підвали служили складськими приміщен-
нями і в’язницею.

Зовні замок виглядає трапецією, на кожному куті якої бас-
тіони висунуті у бік рову і з’єднані фортечною стіною. На ку-
тових баштах артилерія тримала під обстрілом усі підступи до 
замку. Поруч із північним бастіоном колись була брама, що 
з’єднувала із дерев’яним «гусарським замком».

3. Місце зупинки ‒ с. Середнє (Ужгородський район), вул. 
Замкова. Середнянський замок звели в ХІІІ ст. коштом, при-
пускають, найсильнішого католицького ордену – тамплієрів 
(храмовників). 1312 р. після розпуску тамплієрів замок пере-
дали ордену святого Антонія, а 1380 р. ‒ ордену святого Павла 
(паулінам). Релігійна символіка паулінів перейшла на печаті 
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та герби села Середнє – вівця, у передній нозі якої прапор із 
хрестом. Це уособлення Паски і воскресіння Христа. Потім за-
мок належав магнатам Другетам, Добо, Перені та ін. Під час вій- 
ни куруців і лабанців 1703 – 1711 рр. йому завдали смертельних 
ушкоджень. Відтоді в руїнах.

За однією з версій, орден тамплієрів створили друїди, по-
свячені в кельтську містику. Недалеко від Середнього знахо- 
диться кельтське городище Галіш-Ловачка. Це не пройшло 
мимо масового американського журналу «Плейбой», що 2006 р. 
розмістив статтю «Тамплієри, Грааль і Середнянський замок». 
Мовиться, що тамплієри заховали знаменитий Грааль, мож-
ливо, в Середньому, де Христова чаша й загубилася. Адже від 
їхнього храму нічого не залишилося. Донедавна в Середньому 
виготовляли десертне вино «Троянда Закарпаття». У символіці 
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Пріората Сіона (таємна верхівка тамплієрів) присутня троянда, 
синонімічна Граалю. Та це для довірливих туристів.

Розташований замок на рівнині, в оточенні двох оборон-
них ліній підквадратного плану. Рови шириною до 15-20 м тво-
рили потужну перешкоду для ворога, оскільки їх заповнювали 
водою з ріки, що протікала неподалік. Вежі спочатку були кру-
глими, пізніше – квадратні.

Посередині замкового двору знаходяться руїни донжону 
(18,6 на 16,5 м), стіни якого збереглись на висоті двох ярусів 
і частково третього. Стіни товщиною 2,5-3 м з ламаного каме-
ню на вапняному розчині. Наріжні кути донжону укріплені те-
саними білокамінними блоками. Вхід у вежу-донжон з метою 
безпеки був на рівні другого ярусу по центру східної стіни. До 
нього вели знадвору приставні дерев’яні сходи, які в разі небез-
пеки забирали або спалювали.

Головна роль відводилася західній та південній стінам, 
звідки спостерігали за входом. Там найбільше вікон-бійниць. 
Між ними захисники замку пересувались настилом, не сходячи 
на долівку.

У 1972 р. тут розпочали консерваційні роботи. У 1980-х рр. 
реставратори знищили частину двору, змінили зовнішній ви-
гляд валів і ровів. Замок мав штучну систему циркуляції води у 
ровах, та через її пошкодження виникло болото. 2008 р. архео-
логи провели розкопки у внутрішньому замковому дворику. На 
підставі знайденої бронзової монети 1543 р. зроблено висно-
вок, що кам’яні стіни зовнішньої лінії зведені не раніше ХVI ст.

4. Місце зупинки ‒ м. Мукачево, пров. Куруців, 65. Це 
пам’ятка архітектури національного значення. У ІХ ст. на Зам-
ковій горі в Мукачеві існувало слов’янське дерев’яне укріплен-
ня – паланка. У ХІ ст. фортецю зміцнили кам’яними стінами. Від 
кінця XIV до початку XV ст. замком володів литовсько-русь-
кий князь Федір Корятович, пізніше – знов угорський король. 
Тут у 1703 – 1711 рр. був оплот антиавстрійського повстання 
Ференца Ракоці.
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Споруджений на пагорбі 68 м, на перехресті торговельних 
і військових шляхів. 1086 р. замок витримав п’ятиденну облогу 
половців хана Кутеска, які спустошили край. Угорський король 
Карл Роберт 1301 – 1342 рр. значно укріпив оборонні споруди. 
Тоді переважав романський стиль, згідно з яким основним еле-
ментом замків була квадратна вежа-донжон. Подібну звели на 
найвищій терасі Замкової гори в Мукачеві.

За князювання Федора Корятовича 1395 – 1415 рр. неве-
ликий замок став потужною оборонною спорудою. Її обне-
сли сухим ровом і кам’яною стіною з чотирма круглими ба-
штами, три з яких збереглися. Викопали колодязь діаметром  
2,5 м, глибиною 85 м. Згодом фортеця мала вже чотири зо-
внішні лінії оборони. 1557 р. річка Латориця змінила русло і 
потекла під Замковою горою. Довкола гори викопали рів, що 
наповнювався водою.

Максимальне число веж (14) і гармат (164) було в XV ст. 
Нині замок складається з трьох укріплених споруд – на ниж-
ній, середній, верхній терасах. Передзамок (перша тераса) мав 
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башту, що не збереглася. Друга тераса розташована на 10 м 
вище першої. На ній Нижній замок 1670 р. На третій терасі 
(на 10 м вище другої) Середній замок із чотирма баштами. 
Вузький тунель під одною з башт з’єднував Середній замок із 
вищою на 6 м терасою, де Верхній (Старий) замок. Тут у дво- і 
триповерхових будівлях жили володарі.

Разом з усіма спорудами, ровами і кріпосними стінами за-
мок займає площу 14 тис. кв. м. Крім численних казематів під 
будинками і восьми бастіонів, у ньому понад 120 житлових і 
складських приміщень.

1688 р. австрійський цісар Леопольд І наказав перебудува-
ти замок за вимогами фортифікаційної науки. Знесли високі 
башти і донжон Корятовича, замок набув вигляду низького 
укріплення з витягнутими гострокутними бастіонами і кіль-
кома лініями польових укріплень. На місці заповненого рову 
з водою і частоколу (паланку) звели цегляні зіркоподібні укрі-
плення з бастіонами, редутами і ровом. Замок став найміцні-
шою оборонною спорудою на сході монархії Габсбургів.

У 1781 р. фортеця втратила військове значення, у ній про-
тягом 1789 – 1897 рр. діяла в’язниця, потім казарми, а в радян-
ський час – професійно-технічне училище. 1980 р. у приміщен-
нях Верхнього замку відкрили філіал обласного краєзнавчого 
музею. У дворі встановлено ряд пам’ятників, зокрема князю 
Корятовичу. У народі кажуть, що ключарі (воротарі) «Палан-
ку» спричинилися до виникнення сусіднього за 4 км села Клю-
чарки, куди добиралися підземним ходом до дівчат-любасок.

5. Місце зупинки ‒ м. Виноградів, вул. М. Коцюбинсько-
го. Уґочанський замок «Канків» розташований на скелястому 
виступі Чорної Гори, що здіймається над східною околицею 
м. Виноградів (первісно ‒ Уґоча, потім від 1242-го до 1946 р. – 
Севлюш) на 565 м вище від рівня моря. За однією з версій, на-
зва замку походить від угорського слова, що означає кам’яну 
брилу. За іншою – від аскетичного одягу монахів – жовтих або 
рудих плащів з овечої вовни – «канко».
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Ці руїни надихали кінематографістів, зокрема москов-
ської кіностудії «Мосфільм». Вони зробили їх декораціями для 
художніх фільмів «Над Тисою» (1958) і «Табір здіймається в 
небо» (1975), що стали лідерами радянського прокату відповід-
но у 1959-му (46 млн глядачів) та 1976-му (65 млн глядачів).

У IX ст. на Чорній Горі знаходилося слов’янське городище, 
на місці якого у XI ст. спорудили замок. У літературній обробці 
переказ про Виноградівський (Уґочанський, Севлюський) за-
мок доводить, що угорський король Стефан Святий подарував 
його дружині Гізелі, німкені, яка привела за собою сюди коло-
ністів ‒ сасів. Насправді 1329 р. король Карл Роберт Анжуй-
ський подарував відновлений замок своїй дружині ‒ королеві 
Марії.

У 1399 р. коронне місто Севлюш і замок «Канків» перейшли 
до родини Перені, яка впродовж майже чотирьох століть була 
найбільшим землевласникам у краї. Наприкінці XV ст. замок 
передали францисканцям під монастир. На початку XVI ст. тут 
виріс величавий костел і проведено з’їзд усього духовенства 
ордену. Під час реформації, у 1556 р., францисканців вигнали 
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протестанти за наказом барона Перені начебто тому, що ченці 
заманили туди його дочку-протестантку й ув’язнили на довгі 
роки. Звільнив її паломник, але вона незабаром померла.

«Канків» знищили австрійські війська як пристанище се-
паратистів у грудні 1557 ‒ січні 1558 рр. Ференц Перені з дру-
жиною і дітьми потрапив у полон. Перед тим, 1556 р., Перені 
знищив поховання італійського святого ‒ францисканця Івана 
Капістрана (1386 ‒ 1456), яке після вторгнення турків у Сірмій  
(м. Сремска-Мітровіца, Сербія) монахи перевезли до монастиря 
в Севлюші. Кістки Капістрана переламали і кинули у глибокий 
колодязь. Так перестав існувати францисканський монастир.

Укріплення зведені в формі чотирикутника розміром 44,5 
на 35 м. Внутрішню частину займав просторий дворик. Окрім 
замкових споруд, до архітектурного ансамблю входили каплич-
ка, церква з прибудовою, колодязь. Весь комплекс будівель ото-
чував зовнішній кам’яний мур, який нині простежується лише 
на окремих ділянках.

Це замок романо-готичного стилю, фортифікаційна систе-
ма формувалася на основі донжону. Нині від мурів із природ-
ного бутового каменю залишилися фрагменти. До наріжних 
стін усередині примикали житлові та службові приміщення. 
Через зручне географічне розташування, звідки чудовий крає-
вид на місто і Тисянську долину, залишки укріплень є улюбле-
ним об’єктом туристичних маршрутів.

6. Місце зупинки ‒ м. Хуст, Замкова гора. Хустський замок 
захищав солекопальні та лісосплав Тисою. Початок його зве-
дення відносять до 1090 р., а закінчення – до 1191 р. У народній 
пам’яті карбом лягли подробиці столітньої будівельної епопеї. 
Звернуто увагу на інженерно-технічні труднощі та нестерпні 
умови праці чорноробів, склад малтеру (розчину), систему під-
земних ходів («будувалися з Хуста до Королева 9 років»), під-
земний колодязь. Головне функціональне призначення замку 
вмістилося цілком в афоризм одного з його середньовічних ка-
пітанів: «Сіль без Хуста, а Хуст без солі не варті нічого».
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У 1378 р. угорський король подарував Хустський та Коро-
лівський замки волоським воєводам Драгу і Балку, а невдовзі 
– барону Перені. Через століття Хустський замок знову став 
власністю короля. Битва під Могачем 1526 р. призвела до роз-
паду Угорського королівства. Мараморош відійшов Трансіль-
ванському князівству, але перетворився на арену постійних 
конфліктів між Австрією та Туреччиною. Зокрема, в 1661 р. 
турки під проводом великого візира Алі-паші не змогли здо-
бути Хустський замок.

У 1683 р. під Віднем турецькі війська потерпіли поразку, 
Трансільванія опинилася під скіпетром Габсбургів. У Хусті роз-
містили австрійський гарнізон. Смерть замкові принесла гроза 
у ніч на 3 липня 1766 р. Блискавка вдарила в порохову вежу, 
пролунав потужний вибух. Сенсу відновити руїни не було. Гар-
нізон перевели до Мукачева.

Псевдофольклорна традиція торкається епізоду повстан-
ня куруців (1703 – 1711). Тоді полковник заколотників Росла-
вецький обхитрив лабанця Талоша, коменданта неприступної 
фортеці на Замковій Горі в Хусті. Загибель же Хустського зам-
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ку закарпатські українці звикли пов’язувати з надприродним 
пострілом дерев’яної гармати, обкутої залізними обручами. 
Із гори Чабрин (або Коболи) нібито стріляв опришок Григор 
Пинтя.

До замку вела серпантином неширока кам’яна дорога на 
південному схилі пагорба. Підступи з південного боку при-
кривала кілевидна вежа. Над зовнішніми воротами розміщався 
бастіон. Одна з веж була пороховим складом і виділялася ци-
ліндричною формою, частина її збереглася. До неї примикала 
велика зала зі склепистою стелею і наскрізними дверима. Пів-
нічну частину внутрішнього замку захищала квадратна Годин-
никова вежа, сферичне завершення якої увінчав позолочений 
хрест.

Перед воротами до внутрішнього замку викопали рів ши-
риною 8,5 м. Через рів перекидали дерев’яний міст, підняттям 
якого закривали вхід до внутрішнього замку. Під одною з веж, 
що захищали вхід до внутрішнього замку, видовбали у скелі ко-
лодязь глибиною 160 м. Зимові покої володарів і коменданта 
знаходилися на другому поверсі внутрішнього замку, поряд з 
Годинниковою вежею, а літні – з південного боку. Північно-
східну частину замку захищала Барабанна вежа, на першому 
поверсі якої розміщалася простора зала без вікон.

Усього налічувалося 4 вежі та 7 бастіонів, близько тисячі 
оборонців мали на озброєнні півсотні гармат. Біля підніжжя 
гори було кладовище. У сильну грозу 3 липня 1766 р. від блис-
кавки вибухнув пороховий погріб, завдавши значних руйну-
вань і жертв. Ці руїни є невід’ємною частиною панорами міста.

Загалом у народних переказах Закарпаття відзначено за-
тяжне замкове будівництво, що лягло на плечі місцевих селян: 
насипання землею і камінням гори протягом тисячі днів тися-
чами величезних возів, запряжених шістьма волами (Мукаче-
во, Хуст), транспортування здаля кам’яних брил для фортечних 
мурів, виготовлення преміцного розчину з молока та яєць (Не-
вицьке, Мукачево, Хуст, Чинадійово).
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Окремо наголошено на глибочезних колодязях: качка звід-
ти могла виплисти відповідно у Тисі (Хуст) та Латориці (Мука-
чево), три роки діставалися води у Хустському замку. Мовиться 
про таємні ходи у зовнішніх мурах і внутрішніх стінах, сигналь-
ну систему (червона хустка – знак небезпеки на щоглі Хустсько-
го замку), довжелезних підземних сполучень (Ужгород – Горя-
ни – Невицьке – Середнє – Мукачево; Хуст – Королево, рили 
дев’ять років) і підвісних полотняних мостів (Королево – Мала 
Копаня).

Запитання для самоконтролю

1. Скільки на Закарпатті замків?
2. Коли і де саме будували закарпатські замки?
3. Чим унікальні замкові колодязі?
4. В яких закарпатських замках нині діють музеї?
5. Який замок на Закарпатті є центром міжнародного волонтер-

ства?
6. Які замки охороняли Соляний шлях річкою Тиса?
7. Зазначте закарпатські замки за статусом: королівські (…), ли-

царські (…), чернечі (…).
8. З яким замком пов’язана легенда про Білу Діву?
9. Назвіть реальну і фольклорну причину руйнування Хустсько-

го замку.
10. Руїни якого замку потрапили до популярної кінострічки «Та-

бір здіймається в небо»?
11. Поясніть назви замків «Канків» і «Паланок».
12. Кому належав Середнянський замок?

Рекомендована література (з відеонарисами)

1. Дзембас О. Невицький замок. Ужгород: ТІМРАNI, 2013. 130 с.
2. Закарпатські замки у легендах, переказах та літературних тво-
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2.2. Виноградів. Австро-угорський спадок

Маршрут екскурсії: м. Виноградів: синагога – горожан-
ська школа – реформатський парафіяльний будинок – ін-
тернат – Боржавська вузькоколійна залізниця.

Значна частина Закарпаття вже від 1526 р. (від 1711 р. по-
вністю) входила до Австрії (монархії Габсбургів). Дуалістична 
Австро-Угорщина (1867 – 1918) проіснувала півстоліття. До неї 
належали й адміністративно-територіальні одиниці – комітати 
(жупи): Унґ (центр – Унґвар, сучасний Ужгород), Береґ (Береґ-
сас, сучасне Берегово), Уґоча (Севлюш, сучасний Виноградів), 
Мараморош (Хуст, пізніше – Сіґету-Мармацієй, нині Румунія). 
Уґоча, Уґочанський комітат – найменший, межував із коміта-
тами Марамарош на сході, Береґ на півночі та північному-захо-
ді, Сатмар на півдні. Адміністративний центр – місто Севлюш 
(Виноградів). 1910 р. площа Уґочі складала 1213 кв. км, де жило 
понад 83 тис. осіб.
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Севлюш був регіональним центром торгівлі, тривалість яр-
марків досягала 7 днів на рік. 1908 р. прокладено вузькоколійну 
залізницю Севлюш – Хмільник. Наразі ця Боржавська вузько-
колійка – єдина діюча на Закарпатті та одна з трьох, збережених 
в Україні. Слугує для пасажирських перевезень і надзвичайно 
цікава для туристів.

Першу електростанцію звели у Севлюші 1912 р. Згодом 
провели електричне вуличне освітлення, що доти було гасовим. 
Про це свідчить пам’ятна дошка і два пам’ятні ліхтарі при вході 
до Виноградівської загальноосвітньої школи № 3 ім. Ж. Перені. 
З’явились нові сакральні та громадські споруди. У 1904 р. збу-
дована синагога.

Із містом пов’язані відомі особистості. Бейла Барток (1881 – 
1945), композитор, фольклорист, піаніст, свій перший концерт 
дав у Севлюші одинадцятирічним. Ласло Оцил, інспектор осві-
ти, приїхав сюди 1880 р., коли створено освітянський округ. За 
його сприяння відкриті навчальні заклади у місті та селах, зо-
крема горожанська школа, окраса міста.

1. Місце зупинки групи – синагога, вул. Пушкіна. Рабин 
Клайн переїхав із Хуста в Севлюш із родиною 1860 р. Ініціював 
зведення синагоги, яку лише в 1904 р. завершили. Спершу побу-
дували допоміжні приміщення, а потім з’явилась велика сина-
гога. Родині рабина належав просторий двір і прилегла ділянка.

2.2.  Виноградів. Австро-угорський спадок
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Наприкінці квітня 1944 р. угорська окупаційна влада ство-
рила у Севлюші гетто, що займало площу, обмежену теперішні-
ми вулицями Шевченка, Франка, Української, Пушкіна. Гетто 
заповнили кілька тисяч євреїв – чоловіків і жінок, молодих і 
старих, дітей і немовлят, здорових і хворих.

У кожному єврейському будинку і квартирі з’явився упо-
вноважений міської влади у супроводі жандармів, які відбира-
ли золоті та срібні речі, гроші, а мешканців відправляли в гетто. 
Просто неба євреї перебували кілька днів, поки їх відвозили в 
табори смерті. Їхнє майно (меблі, одежу, взуття тощо) звезли 
в синагогу. Частину розпродали, а решту розграбували. В Уґо-
чанському комітаті проживало близько 11 тис. іудеїв. Із таборів 
додому повернулось лише 6%.

За радянських часів тут діяла дитячо-юнацька школа, зго-
дом склад, а сама будівля втратила первісний архітектурний 
вигляд. Фігурні вікна стали прямокутними, їх заґратували. Зни-
кли декоративні елементи фасаду, знищено фігурний дах. Від 
архітектурного стилю сецесії не залишилось і сліду.

2. Місце зупинки – горожанська школа (нині загально- 
освітня школа № 1), вул. Шевченка. За Австро-Угорщини  
всіма школами опікувалась держава. Щодо Уґочанського комі-
тату, то на початку ХХ ст. в с. Королево діяли три школи: дер-
жавна, римо-католицька, греко-католицька. 1897 р. відчинила 
двері школа для дівчат. Із будівництвом залізниці в Королеві 
зростає населення. 1880 р. в єврея Зісовича викупили буди-
нок, де розмістився клас і кімната вчителя. У школі навчалося  
30 учнів.

У с. Хижа відкрито школу 1867 р. в невеликому будинку на 
невисокому горбку з одним класним приміщенням і кімнатою 
для вчителя. Ось як її описав інспектор шкіл Уґочанської жупи 
Ласло Оцил: «Низький будинок із двох кімнат з невеличкими 
вікнами… В класі в одному кутку була бочка з капустою, а в 
других двох – розібраний віз, хомути і до оранки потрібний ін-
вентар. Біля пічки в закуті – купа попелу. Учнів у класі не було. 
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На партах була така пилюка, що можна на них було писати. Це 
означало, що школу ніхто не відвідує».

Ласло Оцил (1849 – 1906) одружився на баронесі Луїзі Пе-
рені. Призначений на посаду 1880 р. За 23-річну діяльність в 
Уґочі побудував 30 шкіл, метеорологічну станцію. 1883 р. орга-
нізував перший спортивний клуб. Похований на Чорній горі, 
де дружина спорудила родинний склеп із білого мармуру.

У самому Севлюші діти навчались у трьох школах: греко-
католицькій, римо-католицькій, реформатській. Один дяк- 
учитель навчав 6 класів. Крім того, працювала шестикласна 
державна початкова школа. Рішення про будівництво горо-
жанської школи ухвалили 9 березня 1880 р. Її звели протягом 
двох років. Добре обладнана школа утримувалася на кошти ді-
тей заможних батьків.

2.2.  Виноградів. Австро-угорський спадок
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У 2008 р. Виноградівська міська рада включила будівлі за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 (колишня горожанська 
школа) у перелік пам’яток архітектури місцевого значення.

3. Місце зупинки – парафіяльний будинок (нині житловий 
будинок по вул. Миру, 10). За кілька кілометрів від Виноградо-
ва розташовано Затиснянський музейний комплекс, де можна 
ознайомитися із сільським побутом кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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Тогочасні власники Фогораші збудували маєток – одноповер-
хову будівлю в неокласичному стилі, на противагу декоратив-
ним надмірностям і конструктивним невизначеностям модер-
ну. При парадному вході звели чотири колони.

Палацовий ансамбль формувався у 1890-ті роки. Нині там 
музей, де виставлено й народну кераміку, меблі віденського ба-
роко. Тут же діє картинна галерея. Зберігся також парк із плата-
нами і липами, сімейна каплиця (діюча греко-католицька).

Житловий будинок по вулиці Миру, 10 звели 1912 р. для 
керівного органу реформатської громади міста, поруч церкви. 
Планували будівництво двохповерхового будинку, з розміщен-
ням на верхньому поверсі школи. Перша світова війна цьому 
завадила. 1945 р. переданий міській раді. Є пам’яткою архітек-
тури місцевого значення.

Це одноповерхова будівля з підвалом площею 375 кв. м. 
Фундамент – бутобетонний, стрічковий, стіни – цегляні, оцин-
ковані, перекриття – дерев’яні балки з підшивкою, покрівля 
з етерніту, подекуди шифер по дерев’яним стропилам. Збере-
глись декоративні елементи в інтер’єрі.

2.2.  Виноградів. Австро-угорський спадок
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4. Місце зупинки – будинок-інтернат (нині Виноградів-
ський дитячий будинок-інтернат №3), вул. Станційна. У 1904 – 
1906 рр. у Севлюші побудовані корпуси нинішнього будинку для 
розумово відсталих дітей, що відкрився 1907 р. Приміщення по-
ділялись на: головний корпус – кімнати для дітей та канцелярії, 
другий корпус – квартира директора, третій – квартири обслуги.

До закладу перевели вихованців міського будинку дитини, 
приймали безпритульних і дітей з фізичними і розумовими 
вадами Уґочанської, Марамороської, Сатмарської жуп. Проіс-
нував лише до осені 1908 р. Вихованців передали в дитячі при-
тулки Мукачева, Дебрецена, Нодьварода, а будівлю – трудовій 
колонії для хлопців віком від 12 до 21 року. Також відкрили 
початкову чотирикласну школу (для 12-16-річних) і ремісниче 
училище, т. зв. промислову школу (для 16-21-річних).

Тут працювали директор і четверо вчителів, яких оплачу-
вала держава. Навчали угорською, налічувалось півтори сотні 
учнів. У школі були майстерні – столярна, взуттєво-кравецька, 
лозоплетіння, а також садово-городня ділянка, 1 га виноград-
ників. 1910 р. сюди переводили дітей з розумовими вадами.
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На початку Першої світової війни приміщення віддали вій-
ськовій управі. Вихованців відправили до родичів, сиріт зали-
шили, але в іншому корпусі. Навчання припинили. Сучасного 
статусу заклад набув 1956 р. Нині це Виноградівський дитячий 
будинок-інтернат.

5. Місце зупинки – Боржавська вузькоколійна залізниця, 
вул. Станційна. Перша вузькоколійка загального користування 
в Україні відкрита 1886 р. Рішення про будівництво місцевої 
вузькоколійки ухвалено 29 лютого 1904 р. на зборах акціонер-
ного товариства в Мукачеві. Передбачали прокласти колії від 
Берегова до Довгого і додаткові відгалуження Іршава – Осій, 
Довге – Кушниця, Шаланки – Виноградів. Будівництво стар-
тувало відповідно до розпорядження міністра торгівлі від 23 
травня 1907 р. Вузькоколійку ввели в експлуатацію 1908 р. на 
ділянках Виноградів – Хмільник (довжина 19 км), Берегово – 
Приборжавське (67 км), Довге – Кушниця (9 км).

Введення в експлуатацію основної лінії затрималось на 18 
днів, але 23 грудня 1908 р. залізниця таки почала діяти. У 1909 р. 
додались маршрути Іршава – Осій, у 1911 р. – Осій – Кам’янка. 
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Головна гілка пролягла вздовж р. Боржава, що й дало назву за-
лізниці. У верхів’ях річки колія розгалужувалась на кілька віток 
до лісорозробок. Нині регулярні пасажирські перевезення здій-
снюються на гілці Виноградів – Хмільник.

Запитання для самоконтролю

1. Коли існувала Австро-Угорська імперія?
2. Які закарпатські комітати входили до Австрії (Австро-Угор-

щини)?
3. До якого комітату (жупи) належав Севлюш (Виноградів)?
4. Вкажіть чисельність населення Уґочі 1900 р.
5. Коли збудована електростанція в Севлюші? 
6. Зазначте рік будівництва синагоги у Виноградові.
7. Охарактеризуйте стан освіти на Закарпатті за Австро-Угор- 

щини.
8. Хто найвідоміший інспектор освіти Угочанської жупи?
9. Коли відкрита горожанська школа в Севлюші?
10. Коли і для кого побудований інтернат у Севлюші?
11. Для чого й коли звели Боржавську вузькоколійку?

Рекомендована література

1. До історії національних меншин Австро-Угорщини (XIX – поч. 
XX ст.) / Упоряд. Й. Кобаль; передм. В. Худанич. Ужгород, 2001. 89 с.

2. Звід пам’яток історії та культури України. Закарпатська об-
ласть. Київ, 2017. 411 с.

3. Ком’яті В. Нариси історії міста Виноградова від найдавніших 
часів до 1945 р. Виноградів, 1994. 36 с.

4. Кривін Ф. З досвіду роботи Виноградівського дитячого будин-
ку №3. Ужгород, 1959. 11 с.

5. Нариси історії Закарпаття. Т. 1. Ужгород, 1993. 436 с.
6. Хроніка Закарпаття: 1867 – 2010. Ужгород, 2011. 310 с.
7. Щур В. Нариси історії Севлющини. Ужгород, 2003. 164 с.
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2.3. Винні підвали в Середньому

Маршрут екскурсії: с. Середнє Ужгородського району.

2.3.  Винні підвали в Середньому
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Споконвіку Закарпаття – край садів і виноградників. Нині 
проводяться щорічні винні фестивалі: «Червене вино» в січні в 
Мукачеві, «Біле вино» в березні в Берегові, «Сонячний напій» в 
травні та «Закарпатське Божоле» в листопаді в Ужгороді, «Уґо-
чанська лоза» в травні у Виноградові. Прокладено «Закарпат-
ський туристичний винний шлях», що об’єднав 12 винних під-
валів і дегустаційних залів.

Найбільшими виноробними заводами на Закарпатті є «Ле-
анка» (с. Середнє), «Котнар» (с. Мужієво), «Чизай» (м. Бере-
гово), Ужгородський коньячний завод. Так, в урочищі Чизай 
ростуть десятки сортів винограду, зокрема рислінг, ізабела, 
піно нуар, каберне, фурмінт, мерло. На 272 га доглядають 1 млн 
саджанців, однойменний завод виробляє 2 тис. т вина в рік.

Площі закарпатських виноградників (без присадибних) 
становили: 1914 р. – 3 тис. га, 1938 р. – 4,5 тис. га, 1960 р. –  
14,5 тис. га, 1992 р. – 6,1 тис. га, 2018 р. – 3,8 тис. га. У краї що-
року вирощують 25-27 тис. т винограду.
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1. Місце зупинки групи – с. Середнє, вул. Т. Шевченка, 6, 
агрофірма «Леанка», перед входом до винних підвалів. Сюди 
дуже часто приходять гості краю, тут найкращі вина витри- 
муються у величезних дубових бочках, їх можна продегустува-
ти і придбати.

Середнянські вина добре відомі, тутешні винниці – найста-
ріші в Україні, занесені ЮНЕСКО до десятки найкращих ви-
нних підвалів Європи. Закладені 1557 р. власниками Середнян-
ського замку Франциском, Стефаном і Домініком Добо, про що 
свідчить кам’яна табличка біля старого входу в підземелля, в 
галереї, що закінчується бійницею.

Стефан Добо (1502 – 1572) є угорським національним ге-
роєм. У вересні-жовтні 1552 р. 2 тис. воїнів під його команду-
ванням 38 днів обороняли місто Еґер від турецької армії. За до-
блесть імператор Фердинанд I Габсбург передав йому частину 
полонених турків, які видовбали Середнянські підвали вручну 
кирками до 1557 р. Невідомо скільки загинуло полонених на 
цих роботах і де поховані.

Загальна довжина підвалів 4,5 км. Спочатку вони служили 
підземним притулком при нападі ворогів, але поступово пере-
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творилися на виносховище. Розташовані неподалік від замку і, 
можливо, первісно слугували складськими приміщеннями для 
пороху, харчів тощо. Тунелі висічені в туфі – пористій поро-
ді вулканічного походження. Усередині постійна температура 
+12 °С, ідеальна для витримки вина.

До речі, кількома століттями пізніше, у 1916 р. в Берегово 
привезли близько двохсот військовополонених італійців (три-
вала Перша світова війна), переважно каменярів з Мілана й Ту-
рина. Для виноградарів с. Бене вони теж видовбали в скелях 
пивниці (усіх 6) із постійною температурою +12-13 °С. Довжи-
на найкоротшої – 17,5 м.

У радянські часи підвали націоналізували для радгоспу-за-
воду «Середнянський», що прославився марочними винами 
«Середнянське», «Перлина Карпат», «Троянда Закарпаття». 
Нині – державне підприємство «Агропромислова фірма «Ле-
анка», де виробляють 9 видів вин (столових, десертних, мароч-
них), що мають постійних шанувальників.

2. Місце зупинки – винне підземелля. До приходу радян-
ської влади підвалами володіли місцеві господарі. Кожну під-
земну вуличку з бочками закривали кованою брамою, а ворота 
замикали навісним замком. Заходили туди лише власники. Збе-
реглися назви приватних підземних вулиць – Крицканя, По-
тайка, Керичанинка, Пріцканя, Арвайка, Дикунка... Загалом їх 
близько тридцяти.

Мова йде про 8 куполоподібних горизонтальних коридорів 
площею 5,8 тис. кв. м. Їхня довжина 950 м, ширина 6 м, висота 
від 1,6 до 5 м. Вириті в стіні з туфового каменю, являють собою 
складну мережу розгалужень. У західній частині знаходить-
ся зала висотою 3 м, з якої догори ведуть сходи до головного 
виходу, що в нижньому ярусі споруди. Із зали відходять три 
головні галереї: дві на схід й одна на південь із поворотом на 
схід, довжиною від 40 до 50 м, висотою 2-2,5 м. Галереї укрі-
плені пристінними стовпами з того ж таки туфу, вхідні прорі- 
зи обрамлені арками. Від головних галерей ведуть численні  
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радіальні відгалуження, утворюючи лабіринт. Обабіч щільно 
стоять дубові діжки ємністю від 100 до 5000 л. У них витриму-
ють марочні вина.

Хоча турки збудували підвали довжиною 4,5 км, нині ви-
користовується лише 2,3 км. Тут є 12 замурованих стін, що за 
ними – невідомо, бо не вивчені. У підземеллі сухо. У подібних 
видовбаних у 1970-х рр. підвалах с. Бобовище долівка і стіни 
були вологі, обвалювалися. Їх укріпили бетонними стінами, що 
не «дихають» і збирають вологу. У Середньому ходи видовбані 
майстерно, не спричинили жодного обвалу і «дихають».

У тутешній винотеці близько тисячі закоркованих пляшок. 
Колекцію збирають уже півстоліття, зокрема вишукані зразки 
отримували за обміном з кримськими винарнями.

3. Місце зупинки – дегустаційна зала. У центрі лабіринту 
знаходиться невелика дегустаційна зала, з потрійними проріза-
ми бійниць, обрамлених колонами. Після прогулянки унікаль-
ним підземеллям варто подегустувати вина за столом, за яким 
пригощали чи не всіх українських президентів, а раніше таких 
лідерів соціалістичних держав, як Леонід Брежнєв (СРСР), 
Густав Гусак (Чехословаччина), Ніколае Чаушеску (Румунія), 
Янош Кадар (Угорщина), Мухаммед Наджибулла (Афганістан). 
Тепер куштують тут середнянські вина звичайні туристи.
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На овальному дубовому столі – пляшки з вином: червоним 
сухим, білим сухим, десертним, столовим, ординарним, мароч-
ним. Зазвичай дегустувати пропонують шість зразків. Відзна-
чимо три з них. Вино марочне столове сухе біле «Середнянське» 
вперше виготовлене 1949 р. Виробляється з винограду сорту 
«Леанка» (угорською «дівчинка»), витримується в дубових боч-
ках півтора року. Вирізняється світло-солом’яним до золотис-
того кольором, ніжним освіжаючим смаком і букетом із тонами 
польових квітів.

Вино столове сухе марочне біле «Променисте» теж уперше 
появилося 1949 р., але із сорту «Трамінер рожевий», витриму-
ється так само півтора року. У бокалі грає чистотою і свіжістю 
ранкових променів, тому й «Променисте». Марочне десертне 
біле вино «Троянда Закарпаття» вперше виробили 1960 р. з 
того ж «Трамінера рожевого», строк витримки два роки. Назву 
отримало за ніжний букет із тонами пелюсток чайної троянди.
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Запитання для самоконтролю

1. Назвіть відомі винні фестивалі Закарпаття.
2. Хто нині належить до найбільших виноробів Закарпаття?
3. Коли і ким створені винні підвали в Середньому?
4. Яка протяжність виносховищ у Середньому?
5. Зазначте назви підземних вулиць у винних підвалах Серед- 

нього.
6. Що означає слово «Леанка»?
7. Яке найвідоміше й найкоштовніше вино виробляли в Серед-

ньому?
8. Вкажіть ємність дубових діжок у винному підземеллі Серед-

нього.
9. Як оцінило ЮНЕСКО винні підвали в Середньому?
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3.1. Етнографічні експозиції Закарпаття

Маршрут екскурсії (дводенної): с. Зарічово – м. Ужгород 
– с. Великі Береги – с. Тисобикень – м. Хуст (ночівля) – с. Гру-
шово – с. Нижня Апша – с. Колочава – смт Воловець.

1. Місце зупинки групи – с. Зарічово Перечинського райо-
ну, музей «Лемківська садиба». Створено 1985 р. Розміщений 
в аутентичній лемківській оселі, що на пагорбі, звідки чудо-
вий краєвид Ужанської долини. Хата-музей відображає життя 
і побут лемків – однієї з етнографічних груп українців Закар-
паття.

Збудована з букових колод 1902 р., як свідчить напис на 
сволоці. До комплексу забудови входять: житлова частина 
(хижа, сіни, комора) і господарські приміщення (стодола, 
хлів, хлівець), що знаходяться в одному ряду під спільним да-
хом. Довжина комплексу 22 м, ширина – 7, висота – 4. Такий 
тип забудови, т. зв. «довга хижа» характерний для лемків.
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Відтворений інтер’єр типовий для лемківського житла по-
чатку ХХ ст. У сінях – дерев’яна ступа, жорна, великі дерев’яні 
миски, діжки для капусти із солом’яною кришкою, в комо-
рі – столярські інструменти, дерев’яні бочки, посуд, чоботи, у 
кімнаті – стіл, різьблене ліжко, шафа, дерев’яна колиска, що 
зроблені руками господаря. Отоплювалась хата великою гли-
нобитною напівкурною піччю, дим з якої виходи у сіни, а звідти 
на горище. Там висіли солонина, шовдарі, пікниці, що прохо-
дили процес холодного копчення. На горищі могли зберігати 
зерно в сусіках. Дим обкурював солом’яне покриття хати. За-
димлена солома ставала міцнішою, довше трималась на крівлі, 
по ній краще стікав дощ.

Напівкурними і курними у лемків хати були тому, що за 
дим потрібно було платити податок. Аби його не платити, бо 
не надто було з чого, люди придумали, як дим використовувати 
собі на благо. На стрісі все-таки був невеликий отвір: в одному 
місці виймали навхрест дві жупи соломи, цей хрест вважався 
оберегом, а заодно служив димарем.

У хаті все має своє місце і все для чогось облаштовано. Три 
вікна розміщені саме там, куди було господарям потрібно, аби 
падало світло. Одне вікно розташоване навпроти стола, за яким 
їла родина, друге – біля печі, де поралась ґаздиня, варила їсти, а 
третє – напроти маленького столика, за яким майстрував ґазда.
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Є у хаті спеціальна невеличка лавка для жебраків. У той час 
багато хто жебракував, і люди завжди приймали їх у хату, бо так 
велів звичай. Ця лавочка була спеціально для того, щоб бідняк 
міг перепочити з дороги, випити води, поїсти те, що йому дала 
ґаздиня. Його обігріли, нагодували, напоїли, ще щось зібрали в 
клуночок, а тоді випровадили з хати з Богом. За господарський 
стіл, де їла родина, жебрака ніколи не садили.

На хатах ніколи не було замків. Якщо ґаздиня йшла з дому, 
десь на потічок попрати, то брала віник і клала з одного кутка 
на одвірку до другого. Прийшла сусідка, побачила і знала, що 
ґаздиня недалеко, можна почекати чи «загойкати» (погукати). 
Якщо ґаздиня йшла надовго, наприклад, молоко продавати, то 
брала довгу тичку на квасолю, клала на одвірку в такий же спо-
сіб («з вугла до вугла»), і сусідка, прийшовши, знала, що можна 
не гукати й не чекати: ґаздиня далеко.

Метою діяльності «Лемківської садиби» є збереження спад-
щини лемків. Культурно-освітня робота музею базується на 
співпраці з істориками й етнографами з України і країн, де ком-
пактно проживають лемки: Польща, Словаччина, Чехія.

Духовну культуру лемків пропагує фольклорно-етногра-
фічний ансамбль «Лемківчанка». Його учасниці збираються в 
старій хаті на «прядки», передають молодим народну мудрість. 
Для туристів вони представляють фольклорну композицію із 
народними піснями, жартами, танцями. Цікавим є обряд пле-
тіння весільних вінків. У музеї проводяться тематичні екскур-
сії: «Вишивка в народному одязі Українських Карпат ХХ ст.», 
«Локальні особливості вишивки лемків Закарпаття», «Народна 
архітектура та побут лемків Закарпаття».

2. Місце зупинки – м. Ужгород, Закарпатський музей на-
родної архітектури та побуту. Це один із перших скансенів 
України, хоч і найменший – займає всього 2 га. Однак лише тут 
можна сповна побачити Закарпаття кінця XVIII – першої поло-
вини ХХ ст. Експозицію формують 13 житлово-побутових буді-
вель, 6 господарських споруд (хліви, кіш-комора, бджільник),  
3 громадські будівлі (церква, школа, корчма), 4 технічні спо-
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руди (млин, ступа-сукновальня, валило, кузня), 9 малих архі-
тектурних форм (колодязі, курники, гончарна піч, голуб’ятник, 
кіш, ворота, рупа, дзвіночок перед школою) різних етнографіч-
них груп українців й етнічних меншин Закарпаття.

Музей відкрили 27 червня 1970 р. Доти протягом п’яти ро-
ків тривали пошуково-збиральницькі роботи. Більша части-
на музейних об’єктів встановлена у 1969 – 1970 рр., але потім 
доповнювалась. Перенесення будівель було непростим: хату 
розбирали в селі, де знаходилася, нумерували всі елементи, а в 
Ужгороді збирали. Чимало об’єктів музею подаровані власни-
ками. Вони ж допомагали відтворити інтер’єр будинків.

Експозиція скансену є гармонійним поєднанням компози-
ційно-просторового розташування музейних об’єктів, рельєфу 
місцевості та мальовничої природи. Експозиційна площа об-
межується оборонною лінією замку й стрімкими схилами гори. 
У природному оточенні, серед фруктових і декоративних рос-
лин та дерев розміщено унікальні пам’ятки народного будів- 
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ництва з основних регіонів Закарпаття. Із заходу на схід, згід-
но з географічною картою краю, встановлені взірці народного 
житла і садиби українців низинних та передгірських районів – 
долинян, на пагорбі – горян: бойків і гуцулів, а також житлові 
споруди угорського і румунського населення. Уся експозиція 
з’єднана дорогою, від якої до кожного об’єкта ведуть стежки.

Селянська хата протягом віків зберегла традиції забудови, 
інтер’єр, де обов’язковими елементами були піч, грядка з одя-
гом, скриня, стіл, лави, мисник. Деякі з хат доповнені колодя-
зем, пасікою, кошем, надвірною піччю. У декількох садибах екс-
понуються хліви і стодоли.

Народна архітектура і побут українців низинних та перед-
гірних районів Закарпаття представлені садибами із сіл Оріхо-
виця Ужгородського, Ракошино Мукачівського, Довге Іршав-
ського, Стеблівка Хустського, Бедевля Тячівського і Тибава 
Свалявського районів.

У цих селах хати, як правило, розміщались рядами вздовж 
вулиць або скупчено окремими гніздами. Вздовж вулиць тяг-
нулась невисока плетена чи дощата огорожа, за якою ховались 
селянські двори. Хати стояли в глибині двору і найчастіше були 
звернені до вулиці переднім фронтоном. Господарські будівлі 
переважно розміщувались окремо від житла у глибині двору. 
Садибу доповнювали кіш-комори для зберігання і просушуван-
ня кукурудзи, колодязь-журавель, надвірна піч.

Майже в усіх долинянських хатах при відтворенні інтер’єрів 
показані ремесла, характерні для відповідної місцевості.  
У коморі хати з с. Оріховиця показано виноробство, у сінях хати 
з с. Довге – гончарство, у житловій кімнаті хати з с. Ракошино – 
шевство, у житловій кімнаті хати з с. Стеблівка Хустського райо-
ну – лозоплетіння. Хата із с. Бедевля привертає увагу яскравою 
вишивкою, а з с. Тибава – традиційними бондарними виробами.

Життя і побут гуцулів представлені садибою-граждою із  
с. Стебний та хатою з селища Ясіня (присілок Кевелів) Рахів-
ського району. Це унікальні пам’ятки традиційного гуцуль-
ського будівництва.

Розділ ІІІ. Музейні скарби



123

Ґражда являє собою двір замкнутого типу забудови. Жит-
лові та господарські будівлі утворюють єдину архітектурно-
конструктивну споруду. Увагу привертають просторий двір із 
сільськогосподарським реманентом (вози, борони, плуги, олій-
ниця, жорна та інші знаряддя праці), яскравий колорит житло-
вих приміщень.

Хата з присілка Кевелів є взірцем житлового будівництва 
і побутової культури гуцула-бідняка. Побудована в середині 
ХVІІІ ст. Унікальний стіл із довбанками, крім міцності, відзна-
чається вигадливістю: на масивній поверхні видовбано шість 
мисок, з яких їли, з отвором і дерев’яним клином у кожній.

Експонуються три варіанти житла бойків – хати з сіл Ре-
кіти Міжгірського, Гукливий Воловецького і садиба з с. Гус-
ний Великоберезнянського районів. Бойківські житла мають 
високий дах і трапецієподібні вхідні двері. Це курні хати. Із 
способом опалення пов’язані відмінності в облаштуванні 
інтер’єрів. В усіх хатах є комори, вхід до яких окремий з гале-
реї. Там зберігали одяг, тканини, оскільки туди не потрапляв 
дим з курної печі.

Представлені хати етнічних меншин – румунів й угорців 
– із сіл Середнє Водяне Рахівського і Вишково Хустського ра-
йонів. Румунська хата привертає увагу синім кольором вікон, 
дверей та меблів, яскравим колоритом житлових приміщень, 
вовняними виробами і бондарним посудом, а угорська – пла-
нуванням інтер’єру, димоходом, окремою кухнею, наскрізними 
дверима з однієї кімнати в іншу, дзеркалом, годинником, лю-
строю-абажурем, шафою для одягу.

Із громадських споруд є церква з с. Шелестово Мукачів-
ського, школа з с. Синевирська Поляна Міжгірського, корчма 
з с. Верхній Бистрий Міжгірського районів. Представлені тех-
нічні споруди: водяний млин з с. Колочава Міжгірського, сту-
па-сукновальна з с. Монастирець Хустського, валило з с. Пили-
пець Міжгірського, кузня з с. Дубове Тячівського районів.

Народна архітектура вимагає догляду: зруби будівель щоріч-
но проходять антисептичну обробку, окремі елементи реставру- 
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ються, зокрема солом’яне і дерев’яне перекриття. Якщо раніше 
солома витримувала на хаті 50-60 років, то в музеї доводиться 
замінювати її кожні 10 років. На Закарпатті є селяни, які для 
скансену вирощують жито, збираючи вручну, як робили предки.

3. Місце зупинки – с. Великі Береги Берегівського району, 
музей ткацтва. У будь-якому селі знайдуться предмети з ми-
нулих епох. У Великих Берегах вирішили, що таким речам не 
місце на горищах, а на виставці. Учнів просили приносити ста-
ровинні речі, якими користувалися предки. Число експонатів 
поступово збільшувалося.

Представлені різноманітні праски, що працюють на вугіллі, 
глиняні горщики, речі, які застосовуються в ткацтві. Є колек-
ція вишивки на полотні, вік якого понад століття. Найбільша 
гордість – старі веретена і ткацькі верстати. Роботи школярок, 
виконані на цих верстатах, експонуються на виставках в Угор-
щині, Словаччині, Польщі.

Розділ ІІІ. Музейні скарби
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Музей та шкільний гурток відіграють важливу роль у збе-
реженні слави села. Колись без домотканого рушника з вишив-
кою не обходилося жодне свято – релігійне, весілля чи ювілей. 
Тому в Великих Берегах щороку проводять фестиваль «Березь-
ке ткацтво».

Найновішим музейним станкам понад 30 років. Виготови-
ли їх 1979 р., коли у Великих Берегах при колгоспі ввели ткаць-
ку справу. У шкільному музеї є раритетний станок, якому 120 
років.

Щороку в ткацькому гуртку займається 10-15 дітей. Не всі 
стають ткачами. Якщо саму техніку може освоїти кожен, то не 
всі мають належне терпіння, не всім це мистецтво до душі. Аби 
зробити якісну річ, потрібно докласти дуже багато зусиль.

Спочатку дівчата займаються бахромою, потім переходять 
до вишивки і лише тоді беруться ткати. Виготовляють рушники, 
наволочки, скатертини. Максимальна ширина кросен – 60 см. 
Сорочки-вишиванки на станках не роблять. Для цього потрібна 
натуральна нитка – з бавовни, коноплі, льону. Сировина нині 
дуже дорога. Треба близько 40 м ниток лише на один станок.

Можна побачити, як трудяться ткалі та купити їхні вироби, 
самому спробувати ткати. Керівник гуртка Маріанна Профус 
якось зауважила: «Не можу сказати, що мої учениці у дорос-
лому житті зароблятимуть ткацтвом великі гроші. Це швидше 
захоплення у вільний від роботи час. З іншого боку, замовлень 
мають удосталь. Бо кожен у селі хоче мати такий подарунок – 
особливо на свята, скажімо, на весілля. В угорському селі домот-
каний рушник чи скатертина – обов’язковий елемент побуту».

4. Місце зупинки – с. Тисобикень Виноградівського райо-
ну, Затисянський краєзнавчий музей. Тисобикень у радянський 
час називали Бобове. 1890 р. родина місцевого землевласника 
Фогораші звела типовий панський маєток, одноповерхову бу-
дівлю в класичному стилі, з колонами при парадному вході. 
Наприкінці 1970 р. тут зусиллями голови колгоспу Антоні-
на (Андора) Бірова відкрито Музей трудової слави. Першими 
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експонатами стали вироби місцевих підприємств і фотографії 
передовиків. Дружина голови колгоспу Юліанна Біров почала 
збирати матеріали з народної культури угорців Затисся і стала 
першим директором музею. За кілька років заклад став за зна-
чимістю другим в області після ужгородського скансена, буду-
чи значно менших розмірів.

1974 р. у сусіди до панського маєтку «переїхав» будинок 
заможного селянина 1882 р. Житлова кімната, кухня, комора 
– все з саману, під дерев´яним дахом, підлога, крім передньої 
кімнати, глинобитна. Інтер’єр хати скромний.

Привертають увагу дерев’яні різьблені меблі, яким поза-
здрив би власник сучасного палацу. Є чимало речей, про які су-
часне покоління не має уявлення. Наприклад, скляна мухолов-
ка, розкладний стілець на одній ніжці для пастухів, пристрій 
для топтання картоплі, схожий на дитячого коника.

Поруч із хатою є господарські приміщення – хлів для коро-
ви і возарня з дровітнею.

Розділ ІІІ. Музейні скарби
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За два роки по сусідству із хатою середняка з’явилася школа 
– перший навчальний заклад у Петрові, 1920-х років. У темно-
му приміщенні за партами в два ряди під низькою стелею на-
вчалися діти з 1-го по 6-й клас. Обов’язковим для кожного учня 
було принести на заняття поліно. Ними топили грубку в класі. 
Поруч кімнатка і робочий кабінет вчителя, який жив при шко-
лі, а годувався тим, що принесуть батьки учнів.

Завершує колекцію будинок бідняка 1918 р. Біднота про-
живала на землях, які заливалися паводками, тому помешкан-
ня робили так, аби легко відновити. Гілки обмазували глиною, 
стріх конструювали з очерету і соломи. Підлога утрамбована з 
глини. В одній кімнатці могли мешкати декілька поколінь.

Поруч із скасеном, у палаці графів Фогороші неокласично-
го стилю розміщено історичний музей. Палацовий ансамбль 
формувався у 1890-ті роки, зберігся парк із платанами і липами, 
каплиця (нині греко-католицька). Особливо цікавою є вистав-
ка народної кераміки, меблів віденського бароко, зал сувенірів. 
У музеї є конференц-зал на 50 місць для семінарів і навчань, 
фольклорних вечорів.

5. Місце зупинки – м. Хуст, ночівля.
6. Місце зупинки – с. Грушово Тячівського району, істо-

рико-краєзнавчий музей «Сріберна земля» імені Василя Тегзи. 
Оригінальний за своєю тематикою і змістом, надзвичайно ціка-
вий, але маловідомий музей «Сріберна земля» розташований у 
приватному будинку закарпатського художника Василя Тегзи  
(1951 – 2006). Це один із кращих музеїв України такого напрямку.

Усі експонати збирав багато років фундатор, чиє ім’я но-
сить музей. Зібрано багатющу колекцію старожитностей, зраз-
ків прикладного народного мистецтва. Продовжують справу 
засновника музею дружина Людмила і син Василь.

У колекції понад 5 тис. експонатів. Її б вистачило на десяток 
виставкових залів. Це 65 фоліантів релігійного змісту XVIII –  
XX ст., давня церковна чаша, ікона закарпатської школи жи-
вопису, перші українські гривні, рідкісні марки багатьох країн. 
Зібрано понад 200 зразків одягу з різних районів краю, 250 до-
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мотканих рушників, прядильні верстати з мотовилами, велике 
число предметів домашнього вжитку (діжки, маслобійки, глечи-
ки, бербениці). Орнаменти й вишиті мотиви не повторюються.

Експонати згруповані в 12 тематичних відділів. Можна по-
милуватися виставкою полотен Василя Тегзи – професійного 
митця. На його картинах – натюрморти із зображенням давніх 
речей домашнього вжитку, культові споруди (дерев’яні церк-
ви), пейзажі рідного краю.

7. Місце зупинки – с. Нижня Апша Тячівського району, му-
зей історії та етнографії румун Закарпаття. Відкрито 27 вересня 
2014 р. Належить голові Закарпатської обласної спілки руму-
нів «Дачія» Івану Ботошу. Перший експонат він купив 1984 р. – 
давню лампу. З часом предметів старовини стало більше і мрія 
про створення приватного музею здійснилася.

Розділ ІІІ. Музейні скарби
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Найбільшим є селянський відділ, що у дворі, під навісом. 
Надвірна споруда з кам’яною підлогою, прикрашена домотка-
ними ковдрами і джергами, чудово передає атмосферу минув-
шини. У вузенькому проході від одного поштовху починає ру-
хатись підвісна дерев’яна колиска.

Експонати зібрані в населених пунктах Закарпаття, де про-
живали і проживають румуни (Рахівський, Виноградівський, 
Іршавський, Перечинський райони). Зібрані речі повсякдення, 
починаючи від кухонного інвентаря і закінчуючи знаряддями 
праці. Є експонати, яким понад сто років.

Колекції інструментів відображають види ремесел, якими 
займалися жінки, – верстати, котушки, мотовила, мотальне ко-
лесо. Чоловічі знаряддя – інструменти столяра, колісника, тес-
ляра, коваля. Частину останньої діючої кузні в Нижній Апші 
Іван Ботош купив недавно. Важить понад 160 кг. А прилад для 
сушіння насіння соняшника в кінці 1980-х років відіграв ваго-
му роль для нижньоапшанців.

Раніше експонати люди з радістю дарували для музею, те-
пер – за гроші. Але є речі, що зараз би не придбав. Наприклад, 
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костюм з натуральної шерсті із с. Середнє Водяне (Рахівський 
район). Цікавими є колекції скляних пляшок на дерев’яних по-
лицях, ряд друкарських машинок, якими користувалися до по-
яви комп’ютерів. Переважно вони придбані у сільських радах.

У кількох кімнатах розташовані етнографічний, докумен-
тальний, нумізматичний відділи, бібліотека старих книг. На 
полицях викладені медалі, якими нагороджували визначних ді-
ячів. Є чимало історичних документів країн, до яких належав 
регіон, пожовклі газети, починаючи від періоду Карпатської 
України, старі фотознімки, грошові банкноти і монети, печатки 
і штампи, листування і родинні документи.

Етнографічна колекція включає народні костюми, прита-
манні різним зонам і румуномовним населеним пунктам Закар-
паття. Оригінальний одяг, скатертини, рушники і простирадла 
мають неабияку художню цінність.

У музеї небагато відвідувачів, найчастіше – гості з Румунї, 
Німеччини, Австрії. Загалом побували представники понад 
півсотні країн. Іван Ботош є автором ілюстрованих книг «Ви-
датні особистості румунської культури Закарпаття» і «70 років 
від депортації румун із с. Нижня Апша» румунською мовою.  
У них подано чимало документів.

8. Місце зупинки – с. Колочава Міжгірського району, музей 
«Старе село». Це приватний сільський скансен, створений Ста-
ніславом Аржевітіним. Розташований між річкою Колочавка і 
вічнозеленим масивом Чертежик. Відтворено село давньої Вер-
ховини, що ознайомлюють із 300-річною історією місцевості. 
Представлені пам’ятки культури різних верств як за соціальним 
статусом (бідняки, середняки), так і за видом діяльності (вівча-
рі, лісоруби, мірошники, швеці). Нині музей налічує майже два 
десятки будівель.

У хатині селянина-бідняка відтворено нелегкі умови про-
живання колочавців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. В ма-
ленькій кімнаті без підлоги, з одним ліжком, малими вікнами і 
без світла проживала численна сім’я та домашні тварини. Хата 
збудована 1856 р. і перенесена до скансену у первісному вигляді.

Розділ ІІІ. Музейні скарби
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Церковно-прихідська школа передає атмосферу навчання 
дітей від середини ХІХ до середини ХХ ст. Читати школярі вчи-
лися із церковних книжок, а писали на невеличких дощечках 
грифликами. Учні різного віку вчилися в одному класі, а дяк-
учитель за непослух добряче карав різками.

У 1920-х роках кожний десятий житель Колочави був євре-
єм. В єврейський комплекс у скансені входить «Корчма у Воль-
фа», де раніше пили «децу» (сто грам) горілки і закусували. Коли 
ж у селянина закінчувалися гроші, то міг брати «на віру» (у борг). 
Боржники записані у книжці на прилавку. Кімната корчмаря 
свідчить про те, що він належав до найбагатшої верстви сіль-
ського населення. Гостинну кімнату здавав для приїжджих. До 
бужні (молитовного дому) євреї-чоловіки щосуботи сходилися 
на молитву. Тут вони запалювали свічки у семисвічнику – мі-
норі та взявши молитовники на івриті приступали до молитви.

Хатинка лісоруба містить численні знаряддя праці та від-
творює умови його проживання. Робота по заготівлі деревини 
була однією з наймасовіших і найважчих у краї. Представлені 
колекції сокир, плескачів, ножівок, цапін, пил-драчовок, бар-
тів, дзьобачок.

Перебуваючи на полонині з вівцями, вівчар не мав можли-
вості добре доглядати своє житло. Хатина вівчаря приземку-
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вата і з маленьким вікнами. Проте тут є все, що потрібно для 
роботи з молоком: путина, батала, дерев’яні відра, гелети, мі-
шалка, котел для приготування вурди тощо. Під стріхою при-
чеплена трембіта, без якої досі не обходиться жодний вівчар. 
Недалеко розміщений салаш (колиба), в якій на полонині ві-
вчар літував.

Слово «шустер» для туристів незрозуміле, проте у Колочаві 
всі знали, що цей чоловік «морщить» постоли (взуття). У бу-
динку шустера представлено зібрання різноманітних постолів, 
в яких століття тому ходили жителі села. Робив шустер і чере-
си – ремені, якими підперізувались чоловіки. Черес добре грів 
спину і вберігав від грижі, у ньому ховали гроші.

Сабов – закрійник і швець в одній особі. У його хатині зі-
брана колекція швейних машинок і ножиць різних видів і роз-
мірів. Ця будівля належала колочавському швецю Митрові 
Дацю. У скансені представлена угорська жандармська станція, 
звідки стежили за порядком у селі. Винних кидали до в’язниці, 
що прямо під жандармерією.

Колочавська кузня готова працювати у будь-який момент. 
Величезні міхи подають повітря до горна з обох сторін, а мо-
лотки і молоточки допоможуть викувати будь-яку залізну річ.

Асортимент столярних виробів був широким, для їх виго-
товлення використовували різні види пилок, рубанки, фуган-
ки, циркулі, молотки тощо. Вони є у хаті та майстерні столяра. 
Найбільше привертає увагу столітній деревообробний станок, 
що працює досі. Виготовленням тканини займалися у кожній 
сільській хаті жінки і дівчата. Кросна обов’язково були у верхо-
винській хаті. Ознайомитись із виготовленням тканин і спро-
бувати попрацювати на кроснах можна у будівлі ткача.

Бирів (сільський голова) – перша людина у селі. Його бу-
динок значно відрізняється від інших. Просторий та світлий, 
з великих колод, всередині має підлогу й багатшу обстановку.

9. Місце зупинки – смт Воловець, народний історико-крає- 
знавчий музей при центральній районній бібліотеці. Відкритий 
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28 листопада 1998 р. Його появу ініціювала Вікторія Могіш, то-
дішня завідувачка районним відділом культури. Творцями му-
зею стали бібліотечні працівники Воловеччини, благодійники, 
які дарували домашні реліквії.

Нині музей займає дві кімнати і нараховує 42 картини са-
модіяльних художників району, 13 давніх ікон, 18 рідкісних 
книг 1904 – 1944 рр., 195 предметів домашнього вжитку, 129 
одиниць одягу, взуття, понад 4 тис. фотографій, 749 докумен-
тів та інших предметів. Є вироби писанкарок, ткаль, ковалів, 
різьбярів, гончарів, майстрів лозоплетіння, вишивки, народної 
ляльки та ін.

3.1.  Етнографічні експозиції Закарпаття



134

Головний інтер’єр музею складає житлова кімната верхо-
винської хати, в якій значну частину займає піч, буденне на-
чиння. На припічку розміщено дерев’яний посуд (двійнята, ко-
нувець, маслобійка), у печі – чавунна ринка і горниць. Тут же 
знаходяться меблі та побутові речі, переважно дерев’яні.

У музейній кімнаті представлено куточок комори з гряд-
кою жіночого і чоловічого святкового одягу: вишивані сороч-
ки, верхній суконний одяг – уйоші, гуні, чоловічі штани-хо-
лошні. Взуття – жіночі закачувані чоботи, дерев’яники, постоли 
з овечої шкіри чи гуми. Представлено весільний одяг молодят, 
дружби і дружки.

Велику цінність представляють 35 рукописних альбомів до-
кументів і фотографій. Окремі з них присвячені історії сіл Ки-
чірного, Буківця, Лазів, Латірки, Нової Розтоки, Скотарського, 
Щербівця та ін.

В експозиції «Воловеччина в історичних портретах» ідеть-
ся про таких діячів, як Володимир Сливка – колишній ректор 
Ужгородського національного університету; Іван Курах – хі-
рург, головний лікар Ужгородської міської клінічної лікарні; 
Іван Лявинець – екзарх греко-католицької церкви Чехії та ін.

Привертають увагу світлини посла сойму Карпатської Ук- 
раїни Івана Григи, учасника голодних походів, делегата І з’їзду 
народних комітетів у Мукачеві Івана Шімона, депутата чехо- 
словацького парламенту, першого голови районної ради Васи-
ля Шерецького та ін. Велика виставка документальних матері-
алів «Стіна скорботи» присвячена учасникам Другої світової 
війни, афганської війни (1978 – 1989), ліквідаторам Чорнобиль-
ської аварії.

При музеї діє фольклорно-етнографічний колектив «Верхо-
винка», який упродовж років повертає до життя давні обряди – 
сватанки, весілля, вечорниці, пущання, святкування Різдвяного 
вечора, Богоявлення та ін.
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Запитання для самоконтролю

1. Коли і де відкрито Музей «Лемківська садиба»?
2. У якій частині хати зазвичай приймали жебраків?
3. Скільки будівель в експозиції Закарпатського музею народної 

архітектури та побуту?
4. Як представлено традиційне будівництво гуцулів в ужгород-

ському скансені?
5. Які громадські та технічні споруди представлено в ужгород-

ському скансені?
6. Де в Берегівському районі знаходиться Музей ткацтва?
7. Вкажіть вік найдавнішого верстата в Музеї ткацтва на Бере-

гівщині.
8. Коли відкрито Затисянський краєзнавчий музей?
9. Які об’єкти розташовані в Затисянському краєзнавчому музеї?
10. Скільки експонатів у музеї «Сріберна земля» в Грушові?
11. Як згруповані експонати музею «Сріберна земля»?
12. Коли відкрито і кому належить Музей історії та етнографії 

румун Закарпаття?
13. Назвіть об’єкти музею «Старе село» в Колочаві.
14. Поясніть терміни «шустер», «сабов», «бирів», «бужня».
15. Що зберігається в музеї при Воловецькій районній бібліотеці?
24. Де діє фольклорно-етнографічний колектив «Верховинка»?
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3.2. Гамора – ковальська перлина

Маршрут екскурсії: с. Лисичово Іршавського району.

1. Місце зупинки групи – перед входом до Гамори. Це єдина 
в Україні діюча водяна кузня, історична пам’ятка XVIII ст. Роз-
ташована на р. Лисичанка. Лисичово вперше письмово згадано 
на початку ХV ст. Перша печатка сільської церковної громади 
датована 1418 р.

Це пам’ятка ковальства й осередок культурного життя вер-
ховинського краю. Тут виготовляють реманент, необхідний для 
обробітку землі. Відвідувачі можуть покувати як два століття 
тому. У 1760-х роках на цьому місці діяла папірня (паперова 
фабрика) графа Ласла Телекі, де вода обертала дерев’яні колеса. 
Папірня мала 3 вали і 3 корита. Водяне колесо приводило в рух 
8 вальців. У 1772 р. тут виготовили 164 в’язки паперу різних 
сортів, зокрема для письма.
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У 1780 – 1825 рр. на папір наносили водяні знаки з родин-
ним гербом власника та літерами «G» і «T» (Grof Teleki). 1795 р. 
засвідчено у Лисичові паперовий млин. Пізніше папірню вику-
пили і 1873 р. переобладнали на кузню для виробництва мотик, 
лопат, багрів. Виготовляли і коси, що вважалося вершиною ко-
вальської майстерності.

У другій половині XIX ст. збудували купольну піч, вальцю-
вальний стан, встановили цвяховолочильні та інші верстати, 
досконаліше устаткування. У першій половині XX ст. щороку 
виробляли сто вагонів литва, 120 тис. лопат і мотик.

На початку XX ст. діяло п’ять водяних коліс, кожне потуж-
ністю 8 кінських сил. Працювало 15 ковалів, стільки ж поміч-
ників, інженер, управитель, обліковець, комірник. Продукцію 
також експортували в європейські країни.

За Чехословаччини 
(1918 – 1939) Гамора була 
вже не мануфактурою, а  
заводським виробницт- 
вом: існував поділ праці, 
деякі операції виконували 
механізми (молоти). Си-
ровиною служили місцеві 
поклади залізної руди у 
вулканічних туфах.

Розквіту Гамора до-
сягла в 1949 – 1952 рр.  
У 1945 р. її перетворили на 
Лисичівський ковальський 
завод «Сила», що працював 
у три зміни, робочий день 
починався о 4-й годині 
ранку, а число робітників 
досягло сорока. У 1947 – 
1963 рр. тут діяла мала гід-
роелектростанція.

Розділ ІІІ. Музейні скарби



139

Щодо назви «Гамора». Дехто виводить її від прізвища сло-
вака-засновника кузні, хоча спочатку діяла паперова ману-
фактура. Найвірогідніше назва походить від німецького слова 
«Hammer» (молоток, молот), а дали її німецькі поселенці.

2. Місце зупинки – перед каналом. Гамора розташована 
біля р. Лисичанка, води якої приводять у рух механізм кузні. 
Щоб рухались величезні молоти, викопали касню (канал) до-
вжиною 1 км. Вода з Лисичанки каналом потрапляє в лотоки 
(дерев’яну споруду для збереження води). Лотоки тримаються 
на цванглях (дерев’яних стовпах). Вода з лотоків потрапляє на 
колесо, що приводить у рух молот усередині кузні. Залишки 
води витікають з лотоків й утворюють водопад.

Основний будинок довжиною 31 м, шириною 8,5 м, висо-
тою 7,8 м на кам’яному фундаменті. Стіни західного, північного 
і південного фасадів викладені з природного каменю неправиль-
ної форми, нетиньковані. Стіна східного фасаду – дерев’яна, 
каркасна, тинькована. Стіна, що розділяє внутрішній простір на 
дві половини, викладена з цегли. Перекриття балочне, на нього 
покладено настил з дощок. Дах двосхилий, зараз покритий аз-
бестом. Вздовж східної стіни йде дерев’яний жолоб.
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3. Місце зупинки – всередині кузні. Цех, у якому знаходить-
ся кузня, – одноповерхова будівля без підвалу загальною пло-
щею 205 кв. м, матеріал кладки – природний камінь на склад-
ному вапняному розчині. У цеху знаходяться два молоти, що 
тримаються на брусі та дубових стояках.

Молот вагою 150 кг приводиться в рух колесом, що оберта-
ється під тиском води, яка стікає дерев’яними жолобами. Один 
оберт колеса – 16 ударів молота. Майстри регулюють кількість 
ударів спеціальним регулятором-конусом.

Великі печі кузні називаються «коха». Нині їх дві, де міхами 
роздмухується вогонь до температури +1200 оС. Спочатку ме-
талева заготовка (флек) розжарюється. Під великим молотом 
флек розплющують до певної товщини, а потім за допомогою 

молота і ковальських інстру-
ментів перетворюють на кінце-
вий продукт – мотику, лопату, 
сокирянку (кирку) тощо.

4. Місце зупинки – у дво-
рі кузні. 2007 р. Всеукраїнська 
асоціація ковалів започаткува-
ла тут щорічний міжнародний 
фестиваль ковальської май-
стерності. Тоді ж встановили 
символічне дерево Відроджен-
ня у вигляді залізної скульпту-
ри, до творення котрої долу-
чився кожен із присутніх ху-
дожників-ковалів.

У 2008 р. темою фестивалю  
став «Звук металу», в 2009-му –  
«Вода». У 2011 р. майстри ви-
кували борону, що стала ви-
твором мистецтва. Предмети, 
виготовлені під час фестивалів, 
зберігаються у дворі кузні.
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Символічне металічне дерево «Світло» створено в знак 
пам’яті про ковалів Григорія Матяша і Петра Федоряка, які 
загинули в сучасній російсько-українській війні. Виріб відо-
бражає прагнення українців до 
миру і кращого майбуття.

Гамора є родзинкою турис-
тичних маршрутів. Щороку куз-
ню відвідують тисячі людей з 
усього світу. Це засвідчує «Кни-
га відвідувачів», що ведеться від 
2000 р. У ній вміщено схвальні 
відгуки про розум і майстер-
ність предків і сучасників.

Діюча кузня, якій понад два 
століття, є гордістю всієї Украї-
ни. Саме тому тризуб, який ви-
кували в Гаморі, встановлено 
на найвищій точці Іршавського 
району – полонині Кук (1361 м).
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Запитання для самоконтролю

1. Зазначте статус Гамори як історичної пам’ятки.
2. Поблизу якої річки розташована Гамора?
3. Розкажіть про проходження назви «Гамора».
4. Що раніше знаходилося на місці нині діючої кузні?
5. З якого часу веде відлік власне Гамора як кузня?
6. Скільки важить головний робочий молот Гамори?
7. Що таке «коха» і «флек»?
8. Де встановлено виготовлений у Гаморі оригінальний тризуб?
9. З якого часу в Гаморі проводять фестиваль ковальської май-

стерності?

Рекомендована література (з відеонарисами)
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3.3. Колочава – село опришків і музеїв

Маршрут екскурсії: с. Колочава Міжгірського району.

1. Місце зупинки групи – при вʹїзді в історичну Колочаву, 
нині окреме село Горб. Колочава – село в долині річки Теребля 
між горами Стримба, Дарвайка, Барвінок, Ружа. Тут живе по-
над 5 тис. осіб. За протяжністю понад 15 км Колочава є другим 
селом в області після Нижнього Студеного того ж Міжгірсько-
го району – близько 18 км. 1989 р. Колочава ввійшла до складу 
Національного природного парку «Синевир».

Вперше письмово село згадано 1463 р. Місцевих жителів 
чеський письменник Іван Ольбрахт у романі «Микола Шугай, 
розбійник» схарактеризував так: «Це нащадки пастухів, які 
втекли у ці неприступні гори перед наїздами татарських ханів 
на українську рівнину, праправнуки збунтованих невільників, 
які втекли від канчука і шибениць підстарост і отаманів пана 
Йосифа Потоцького, правнуки повстанців проти здирства ру-
мунських бояр, турецьких пашів і мадярських магнатів, батьки, 
брати і сини вбитих у воєнних бойнях австрійських цісарів, а 
вони самі жертви єврейських лихварів і нового чеського пан-
ства, а всі разом, якби ти глянув у глибінь їхньої душі, – розбій-
ники, бо це єдиний засіб оборони, який вони знають. Оборони, 
що допомагає – на тиждень, на місяць, на рік, на два роки, як у 
Миколи Шугая, на сім років, як у Олекси Довбуша. Нічого, що 
вона дуже дорога і коштує не менше, ніж життя! Але чи життя 
вічне? Лише раз тебе мати родила: раз треба і вмирати. В їхньо-
му кожному нерві живе несамовитий порив до волі. Це Довбу-
ша порив. Це порив Шугая. Саме за це їх і люблять».

Колочава історично поділяється на пʹять частин – Лази 
(центр), Горб, Брадолець, Сухар, Мерешор, які перетинають 
Теребля та її притока Колочавка. Найвірогідніше назва села по-
роджена тим, що узбережжя цих річок у давнину були боло-
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тистими. Постоли (взуття) першопоселенців намокали і «чав-
кали». Тому й річку назвали Чавка, а на запитання, де живуть, 
відповідали: «Коло Чавки». Із часом вона стала Колочавкою, а 
село – Колочавою.

2. Місце зупинки – церква Святого Духа. Нині в Колоча-
ві 6 діючих храмів: 2 греко-католицькі, 4 православні, а також 
православний чоловічий монастир ікони Божої Матері «Не-
сподівана радість». Є 10 музеїв і понад 20 скульптур. Має Коло-
чава і свій памʹятник Тарасу Шевченку, національному генію, 
встановлений у День незалежності України 2010 р. на подвірʹї 
загальноосвітньої школи № 1.

У с. Горб (раніше куток Колочава-Горб) на пагорбі є 
деревʹяна церква Святого Духа. На одвірку вирізьблено: «Создан  

храм сей 1795 [року] 
при парохові Іоані По-
пович при царі Фран-
цишкі II майстрові 
Ференц Текка. Тоді 
був великий голод».

Зведена без жод-
ного цвяха у стилі 
бароко. У ній зберіга-
ється унікальна ікона 
XVIII ст. «Ісус Христос 
– виноградар». Радян-
ська влада перетво-
рила церкву на музей 
атеїзму. У січні 1953 р.  
її зняли з реєстрації, 
ікони розмістили в 
іконостасі Шелестів-
ської церкви у скансе-
ні в Ужгороді. Поста-
новою уряду України 
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в травні 2018 р. церкву знову включили до Переліку об᾽єктів 
культурної спадщини національного значення Державного ре-
єстру нерухомих пам᾽яток України.

Біля храму поховано чеських жандармів, угорського пош-
таря, місцевого мецената Секереша. Поруч памʹятник «Перло 
дорогоцінноє», присвячений рукопису колочавського дяка Іва-
на Лугоша 1747 р. Переписував Лугош гусячим пером і горіхо-
вим чорнилом, що зберігає стійкість і чіткість донині. Це Єван-
геліє читали для простих людей. У церковнослов᾽янський текст 
увійшли місцеві слова і вирази. Книга не має початку і кінця, 
налічує 418 сторінок.

У скульптурній композиції відображено робоче місце пис-
ця: на столоподібному камені розкрита солідна бронзова книга, 
біля неї чорнильниця і перо. Поряд – камінь-стілець. У церкві 
є копії окремих сторінок рукопису, бо оригінал у краєзнавчому 
музеї в Ужгороді.
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3. Місце зупинки – центр Колочави, біля школи. 1982 р. 
в Колочаві відкрили музей Івана Ольбрахта (1882 – 1952), ав-
тора роману «Микола Шугай, розбійник» (1933). Твір пере-
кладений майже всіма європейським мовами, зокрема 1934 р. 
українською. Прообразом літературного героя є Микола Сюгай 
(1898 – 1921). У 1917 р. мобілізований в австро-угорську армію, 
звідки втік і до кінця Першої світової війни переховувався у лі-
сах поблизу Колочави. Одружився на Ержіці Драч, але не по-
лишив розбійництва. 16 серпня 1921 р. в урочищі Сухар його і 
молодшого брата Юрія вбили троє товаришів. Ержіка вийшла 
заміж за сусіда. Могили Миколи й Ержіки на старому сільсько-
му цвинтарі неподалік.

І. Ольбрахт, В. Ванчура і К. Новий 1933 р. зняли у селі слав-
нозвісну «Марійку-невірницю» з підзаголовком «З життя краян 

Миколи Шугая». У фільмі не 
знімався жоден професійний 
актор, місцеві жителі грали 
самих себе й розмовляли рід-
ною мовою. У 1947 р. чесь-
кий режисер Й. Крнянський 
відзняв за сюжетом рома- 
ну «Микола Шугай, розбій-
ник» однойменний фільм.  
У 1970-ті на основі цього ро-
ману створено мюзикл «Ба-
лада про бандитів», що поло-
нив чеську публіку.

1982 р. опубліковано ро-
ман Івана Долгоша «Коло-
чава», де відображено пере-
бування І. Ольбрахта в Ко-
лочаві 1931 – 1936 рр. Тоді ж 
закладено гранітну плиту з 
написом «Тут буде встанов-
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лено памʹятний знак Івану Ольбрахту». Нині подвірʹя школи в 
центрі села прикрашає погруддя Ольбрахта скульптора Михай-
ла Беленя 2000 р.

Неподалік у 2010 р. відкрито памʹятник жертвам Першої 
світової війни, вихідцям із Колочави. Їх загинуло близько со-
тні, а близько тридцяти 
повернулися додому ін-
валідами. Поряд стоїть 
найстаріший памʹятник 
села – вівчарю, на згад-
ку про виставку в Пра-
зі 1937 р. Колочаву тоді 
гідно представили вівча-
рі Дмитро Малета та Іван 
Іваниш з десятком овець. 
Вони отримали нагоро-
ди – малу скульптуру 
вівчаря роботи І. Вітка 
і грамоту міністерства 
землеробства Чехосло-
ваччини за перше місце. 
Дарунок послужив про-
образом памʹятника по-
чатку 1950-х років.

У центрі села при-
вертає увагу й памʹятник 
«Заробітчанам» 2011 р. 
авторства Петра Штаєра. Це своєрідний символ Закарпат-
тя – прощання чоловіка з сімʹєю. Господар із торбою виру-
шає у далекі краї, його обнімає донечка. Поруч сумна вагітна 
дружина з дитинкою на руках. Збоку викарбувані майже сто 
прізвищ колочавців, які загинули на заробітках за останнє 
півстоліття.
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Неподалік монумент 
«Примирення», що рекон- 
струйований 2009 р. 
Памʹятник радянського часу 
воїнам Червоної армії та Че-
хословацького корпусу до- 
повнено меморіальною до-
шкою з прізвищами 39 од-
носельців, які загинули во-
яками угорської армії.

4. Місце зупинки – ме-
моріал «Блокпост». Спо- 
руджений на честь воїнів- 
інтернаціоналістів 2011 р.  
Уродженці Колочави взяли  
участь у двох світових вій- 
нах, девʹяти міждержавних  
військових конфліктах.  
24 колочавців воювали в 
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Афганістані, стільки ж – в інших збройних конфліктах СРСР. 
На згадку про них відкрито цей музей. Над ним височіє бойова 
розвідувальна машина, що ніби оглядає розлогу долину. На та-
кій же туристи можуть проїхатися. Поруч постать воїна-афган-
ця, який схилив голову над загиблими побратимами.

В експозиції «Блокпоста» кулемет, гранатомет, автомати 
різних модифікацій, перископ, бінокль, кілька протитанкових 
мін, польовий телефон, солдатські фляги і горнятка, медичні 
інструменти та інше спорядження періоду афганської війни. 
Вище цього музею знаходиться старий сільський цвинтар, де  
впорядкована могила опришка Миколи Шугая.

5. Місце зупинки – музеї «Радянська школа» і «Чеська 
школа». Музей радянського шкільництва відкритий 2006 р.,  
передає атмосферу 1950 – 
1980-х рр. Включає великий 
клас, піонерську кімнату, 
клас фізики й хімії, учи-
тельську і кабінет директо-
ра. Представлено шкільну 
атрибутику від парт, чор-
нильниць, ручок до агітацій- 
но-пропагандистських уна-
очнень і кінопроектора.

Окрасою служать пор-
трети вчителів сільської шко-
ли 1950-х рр. На шкільному 
подвірʹї чи не єдиний в Укра-
їні памʹятник «Вчительці з 
Вкрайіни» 2009 р. – на шану 
педагогам, направленим на 
Закарпаття після 1945 р. Ви-
карбувано 15 прізвищ учите-
лів, які назавжди залишилися 
працювати в Колочаві.
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У музеї «Чеська школа» відтворено умови навчання ді-
тей у чехословацький період історії краю (1919 – 1939). Му-
зей складається з двох приміщень: учнівського класу і кімнати 
для проживання учителя. В експозиції сторічне фортепіано, 
парти, дошка, підручники, карти, унаочнення для уроків з іс-
торії, географії, ботаніки, математики, музики тощо. На стіні 
– вислів першого президента Чехословацької Республіки То-
маша Масарика: «Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу тобі, 
хто ти є». На шкільних полицях твори чеських письменників, 
оригінальні класні журнали з оцінками колочавських учнів.

Третій освітній музей «Церковно-приходська школа» роз-
міщений у скансені «Старе село Колочава». Там є витяг з акту 
перевірки шкіл Колочави в березні 1881 р. Дерев᾽яна школа 
Колочава-Лаз тоді була в доброму стані, покрита дранкою. 
Вчитель мав дві житлові кімнати і кухню, хлів для худоби, 
одну служницю. Із 71 записаних учнів у день перевірки було 
лише восьмеро: порівну хлопців і дівчат.

6. Місце зупинки – «Старе село Колочава». Це перший 
приватний сільський музей архітектури й побуту в Закарпат-
ській області. Його творець Станіслав Аржевітін, громадський 
та державний діяч родом з Колочави. При вході від 2011 р. 
стоїть монумент Миколі Шугаю.

Тут зібрано три десятки автентичних колочавських 
деревʹяних будівель – хата бідняка з хлівами для худоби, хати 
вівчаря, ткача, шустера, сабова, столяра, колиба, лазня, бу-
динок бирова (голови села), споруда радянського часу. Екс-
понати характеризують цикли діяльності вівчаря, лісоруба, 
хлібороба, рукодільниць. Так, у хаті вівчаря є все необхідне 
для обробки молока і виготовлення сирів: гелети, відра, котел, 
путина.

Давнє село представлено будівлями жандармерії з 
вʹязницею, церковно-парафіяльної та єврейської шкіл, млина, 
кузні, корчми, бужні (синагоги), кавʹярнею тощо. У скансені 
реалістично відбито побут місцевих жителів протягом трьох 
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століть. Усього у скансені майже 60 екскурсійних обʹєктів і 20 
атракцій.

У 2009 р. скансен на Всеукраїнському конкурсі виборов 
перше місце серед громадських музеїв. 2010 р. переміг у кон-
курсі «10 цінностей Закарпаття туристичного».

7. Місце зупинки – «Колочавська вузькоколійка». У музей-
ному комплексі «Старе село Колочава» виділяються тематично 
цілісні складові «Колочавська вузькоколійка», «Колочавський 
бокораш», «Карпатська Україна», «Колочава мистецька», «Бун-
кер Штаєра». «Колочавська вузькоколійка» відкрита 2009 р.  
Представлено раритетний діючий паровоз і 10 вагонів, напо-
внених експонатами: три чеські пасажирські, радянський то-
варний, угорський для худоби і для деревини. Найдавніший, 
виготовлений 1851 р. в Німеччині. Бажаючі можуть покататися  
на дрезині переможця Всесвітніх змагань лісорубів 1967 р. в 
Монреалі Івана Чуси або у вагоні-конторі.
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На підвищенні, під лісом, розміщені музей-автобус «Кар-
патська Україна», «Бункер Штаєра», памʹятник втікачам до Ра-
дянського Союзу, а внизу алея памʹятників Колочави.

«Бункер Штаєра» замаскований, його можна знайти лише 
з екскурсоводом. Далеко в горах таку схованку викопували 
довжиною 2,5 м і шириною 1,5 м. Димарем служила смерека, 
через дупло якої розвіювався дим. Власне бункер відтворено у 
скансені в хаті, де народився ватажок антирадянських повстан-
ців Штаєр. Його група із шести осіб близько восьми років пере-
ховувалася у навколишніх лісах. У музеї демонструється зброя 
радянського й німецького виробництва, військовий одяг, фото 
повстанців.

У центрі єврейського сектору «Старого села Колочави» у 
серпні 2010 р. появилася скульптурна композиція «Шабатні 
гуси». Неподалік корчми «У Вольфа» впадає в око витончена 
паркова скульптура «Колочавка» («Боркотаня»), що раніше 
була за 2 км від центра села біля джерела «Буркут». Вона симво-
лізує життєрадісність, здоровʹя, красу.

8. Місце зупинки – на околиці Колочави. Самостійним му-
зеєм є відновлена частина угорської оборонної системи Другої 
світової війни «Лінія Арпада» 1943 – 1944 рр. Її довжина по-
близу Колочави – близько 2 км. Це окремі опорні вузли, зокре-
ма понад три десятки бункерів, чотири з яких відреставровані. 
Бункер «Командний» наповнений різновидом зброї: кулемет, 
автомати, рушниці, гранати, патронташ, прилади для спостере-
ження, каски, вогнемет, вогнегасник, патрони.
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Неподалік «Оборонний бункер» і «Медичний пункт», все-
редині якого розміщені триярусні металеві ліжка, комплекти 
обладнання і препарати. За кілька сотень метрів «Котлопункт», 
де центральне місце займає похідна кухня, а посередині довгий 
стіл із розставленими алюмінієвими ложками і виделками, мід-
ними горнятами. Обабіч стола довгі лавиці. Провіант зберігав-
ся у мішках, на яких зазначено рік – 1942. Всього в бункерах 
понад тисяча експонатів.

У роки війни р. Теребля поблизу Колочави в трьох місцях 
перегородили рядами протитанкових залізобетонних пірамід, 
що збереглися.

9. Місце зупинки – музей-колиба «Флора і фауна Закар-
паття». Ми побачили далеко не все про минуле і сьогодення 
Колочави. На полонині Стримба (1719 м) діє «Школа вівчаря». 
Туристи можуть випасати овець, доїти, виготовляти сири (вур-
ду, бринзу) і токан, вчитися грати на трембіті, сопілці, дрим- 
бі. Є в Колочаві своя мінеральна вода «Боркут», газета «Нова 
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Колочава». Захоплення викликає колекція Василя Макара – 
близько 2 тис. папуг і голубів.

Щороку в третю неділю червня проводиться гастрономіч-
ний «Фестиваль ріплянки». Колочавська ріплянка – картопля-
не пюре з кукурудзяним борошном, приправлена на різний 
смак – грибами, сметаною, шкварками, бринзою, вурдою тощо. 
Впродовж двох днів гостей фестивалю розважають театралізо-
вані дійства.

Колочава – єдине в Україні село, в якому 20 памʹятників, 
зокрема Т. Шевченку, І. Ольбрахту, І. Франку, О. Духновичу,  
М. Шугаю, Р. Шухевичу та ін. Автор більшості з них митець Пе-
тро Штаєр. Про Колочаву знято з півтора десятка фільмів, опу-
бліковано десятки книг.

На завершення слід у музеї-колибі «Флора і фауна Закар-
паття» покуштувати страви колочавської, української та угор-
ської кухонь. Дивовижну атмосферу створюють у ній не тільки 
експонати, а й троїсті музики, які грають традиційні мелодії 
Карпатських гір, зокрема коломийки.

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть рік першої писемної згадки про Колочаву.
2. Як місцевих жителів охарактеризував чеський письменник 

Іван Ольбрахт?
3. Яка з колочавських церков зведена без жодного цвяха?
4. Охарактеризуйте памʹятник «Перло дорогоцінноє».
5. Хто такий Микола Шугай?
6. Як увічнено загиблих на заробітках жителів Колочави?
7. Кому присвячено музей-меморіал «Блокпост» у Колочаві?
8. Які музеї Колочави відображають історію освіти?
9. Чим унікальний скансен у Колочаві?
10. Що знаєте про «Колочавську вузькоколійку»?
11. Чим особливий «Бункер Штаєра» у Колочаві?
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12. Якою була «Лінія Арпада» поблизу Колочави?
13. Коли в Колочаві проходить «Фестиваль ріплянки»?
14. Скільки в Колочаві памʹятників?
15. Розкажіть про «Школу вівчаря», що поблизу Колочави.
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ський. За романом І. Ольбрахта.
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4.1. Визначні закарпатські святині

Маршрут екскурсії: с. Малий Березний – м. Мукачево – 
с. Нижнє Болотне – с. Грушово.

Пізнавати духовні релігійні пам’ятки Закарпаття можна 
декількома екскурсійними маршрутами, зокрема дерев’яними 
церквами включно з найдавнішою – св. Миколи Чудотворця в 
с. Колодне Тячівського району, 1470 р. Базовими матеріалами 
для цього є, зосібна, ілюстрований нарис «Топ-10 дерев’яних 
церков Закарпаття» журналістки Тетяни Когутич на сайті ін-
формаційного агентства «Укрінформ» від 20 лютого 2018 р. 
(див. ілюстр. далі), довідкові статті на сайті «Дерев’яні храми 
України» (derev.org.ua) Олени Крушинської.
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Наразі привертаємо увагу до знакових місць масового па-
ломництва. Зауважимо, що найвідоміша святиня історичного 
Закарпаття – Марія Повч – раніше руське (українське) село, а 
від 1993 р. місто на сході Угорщини, за 100 км південніше Ужго-
рода і за 70 км західніше Берегова. У відпустовому греко-като-
лицькому василіянському монастирі св. Михаїла є чудотворна 
ікона Матері Божої Повчанської ХVІІ ст. Коли 1696 р. ікона за-
сльозила, її забрали до собору св. Стефана у Відні. У селі зали-
шили копію, що сльозила ще тричі – 1715, 1905, 1917 рр. Нині 
тут паломницький центр європейського значення.

У сучасному Закарпатті чимало давніх чернечих осередків, 
здебільшого XVII – XVIII ст. Діє з півсотні чоловічих і жіночих 
монастирів провідних у краї конфесій. Примітно, що греко‐ 
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католики відновили історичні обителі, а в православних до- 
мінують новозасновані.

1. Місце зупинки групи – с. Малий Березний (Великоберез-
нянський район), вул. Центральна, 156. Перед нами заснований 
XVII ст. монастир. Василіянський від 1742 р., відпустовий – на 
свято Зіслання Святого Духа.

У дорадянський час у краї було п’ять василіянських монас-
тирів. Три відновлені: в Бороняві, Імстичові, Малому Берез-
ному. Позаяк Мукачівський залишився православним, тому 
василіяни звели новий в тому ж місті. Ужгородський (1912 –  
1947 рр.) не відновлено. У його чотириповерховій будівлі фі-
зичний факультет Ужгородського національного університету.

Протягом століть головним осередком монашого життя 
на Закарпатті був Свято‐Миколаївський греко‐католицький 
монастир на Чернечій горі біля Мукачева. У 1947 р. комуністи 
його передали православній єпархії, а монахів переселили до 
Імстичова. Того ж року влада закрила монастирі в Малому Бе-
резному (заснований 1656 р.) і Бороняві (1716). Імстичівський 
(1661) перетворили на концтабір василіян. Звідти їх виселили 
до Сибіру і Казахстану, обитель ліквідували 1950 р.
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На відміну від православних, греко‐католицькі монастирі 
не підпорядковані єпископу, а складають провінцію. У сучас-
ному Василіянському чині святого Йосафа відновлено Провін-
цію святого Миколая на Закарпатті, що об’єднує чотири монас-
тирі: Благовіщення Пресвятої Богородиці в Бороняві, святого 
Миколая в Малому Березному, святого Михаїла в Імстичові, 
святого Миколая в Мукачеві. Провінційним осідком є Малий 
Березний, де в чернечій спільноті 11 отців і братів на чолі з про-
тоігуменом.

Святомиколаївський монастир і церква Святої Трійці в 
Малому Березному належать до кращих зразків сакральної ар-
хітектури Закарпаття. Зведені на схилі г. Ділок, що височить 
над долиною р. Уж. Дві стрімкі вежі однонавного храму з двома 
бічними апсидами-крилосами гармонійно поєднані з довкіл-
лям. Келії творять у плані літеру «Г». Біля них у 1970-х споруди-
ли триповерхову школу для неповносправних дітей.

Згідно з переказом, під час копання рову для фундаменту 
монастиря виявили добре збережене тіло дівчини в дорогому 
вбранні. Це сприйняли за диво і граф Друґет звів каплицю. Не-
вдовзі чернець із Галичини збудував тут собі келію, служив у 
каплиці, вчив грамоти. Сюди переселилося кілька мукачівських 
ченців. Наприкінці XVII ст. розпочато будівництво корпусу з 
18-ма келіями і кам’яної церкви, яку завершили 1742 р.

1764 р. в церкві встановили різьблений іконостас. У 1782 р.  
ігуменом монастиря був Іоаникій Базилович, відомий церков-
ний історик. У 1911 р. капітально відремонтували храм. Ґонтову 
покрівлю замінили металевою, а монастир огородили кам’яним 
муром. У 1933 р. видатний художник Йосип Бокшай розписав 
інтер’єр храму.

У 1948 р. приміщення монастиря віддали Ужгородському 
університету для літньої практики студентів. Церкву перетво-
рили на спортивний зал. У 1958 р. в монастирських приміщен-
нях відкрили школу-інтернат для розумово відсталих дітей. 
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Церкву переробили на господарський склад. Настінні розписи 
забілили, іконостас передали до церкви с. Перехресний Воло-
вецького району.

Протягом 1991 – 1997 рр. церкву і монастир повернули 
василіянам, які їх добротно відремонтували. Цінні розписи не 
вдалося відреставрувати, церкву наново розмалював Михайло 
Приймич. Із робіт Й. Бокшая збереглися кілька образів. 2004 р. 
встановлено іконостас Йосипа Волосянського, що належить до 
кращих творів сучасного різьбярства краю. Вишуканій мере-
живній орнаментиці характерна барокова насиченість.

1998 р. в монастир перевезли ікону Божої Матері 1453 р., 
яку василіяни раніше переховували. Папа Пій ХІ 1926 р. пода-
рував її для монастиря в Мукачеві. У липні 2009 р. чудотворну 
ікону врочисто перенесли до нового Мукачівського монастиря, 
а в Малоберезнянському залишилася копія.

2. Місце зупинки – м. Мукачево, вул. В. Проніна, 2. Стоїмо 
на підніжжі Чернечої гори на правому березі р. Латориці. Пе-
ред нами Святомиколаївський жіночий православний монас-
тир. Припускають появу обителі тут уже в XI ст. У писемних 
джерелах монастир уперше згаданий 1360 р., від 1394 р. ним 
опікувався литовсько-руський князь Федір Корятович, якого 
за традицією вважають фундатором (у честь урятування і пере-
моги над змієм).

Первісно монастир складався з дерев’яної церкви і неве-
ликих келій з малими приміщеннями, вузькими коридорами. 
У 1657 р. його зруйнувало польське військо. 1661 р. зведена 
перша мурована споруда – церква-ротонда з прибудованими 
вежею на заході і вівтарем на сході. Про це свідчать збереже-
ні фортифікаційні вежі при дорозі до сучасного монастиря.  
1690 р. православний монастир став греко-католицьким, слугу-
вав резиденцією єпископів. При ньому заснували 1744 р. три-
річну духовну семінарію для підготовки священиків і дияконів, 
яку перевели в Ужгородський замок 1776 р.
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У 1766 – 1772 рр. збудовані муровані келії за проектом і під 
керівництвом Дмитра Раца. У 1798 – 1804 рр. поруч зведена му-
рована Свято-Миколаївська церква в стилі класицизму. У пла-
ні утворює витягнутий прямокутник з напівкруглою апсидою 
(виступом) і квадратною вежею-дзвіницею.

Будинок келій збудований з каменю і цегли в стилі бароко 
і зберігся майже без перебудов. «П»-подібна в плані, двоповер-
хова мурована споруда розташовавана на схилі гори. Завдяки 
високій підпірній стіні утворено внутрішнє подвір’я, в якому 
до головного корпусу прибудовано чотириярусну дзвіницю. 
Внутрішнє планування келій коридорне з одностороннім роз-
ташуванням приміщень.

У 1862 р. пожежа знищила дерев’яне перекриття монасти-
ря. Ремонтні роботи завершили 1865 р. У 1922 р. монастир ре-
формували, перевели сюди василіян з українських земель, що 
перебували в складі Польщі.

1947 р. Мукачівський монастир, з якого монахів-василіян 
виселили до Імстичова, став православною жіночою обителю. 
Сюди перевели монашок із с. Липча Хустського району. Монас-
тирську бібліотеку (понад 6 тис. книг і рукописів) й архів пере-
дали в Ужгородський університет й обласний архів. У 1960 –  
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1970-х роках провели зовнішню реставрацію храму і келій, во-
допровід, газопровід, звели котельню, встановили парове опа-
лення, відновили господарські споруди. Від 1950 р. майже пів-
століття духовником монастиря служив архімандрит Василій 
– Володимир Пронін (1914 – 1997).

Збереглася огорожа з вежами XVII ст. і давня винокурня. 
Площа монастиря 3,5 га. Крім забудов, є невеликий цвинтар і 
фруктовий сад. У монастирі зберігається рака з мощами препо-
добного Мойсея Угрина.

3. Місце зупинки – с. Нижнє Болотне (Іршавський район), 
вул. Джублик, 1. Це місце паломництв і прощ Мукачівської гре-
ко-католицької єпархії. Зведено літню відпустову церкву Непо-
рочного Зачаття Пречистої Діви Марії, два монастирі Собору 
Пресвятої Богородиці – чоловічий з каплицею Серця Хрис-
тового і жіночий з каплицею Пресвятої Родини, будинок для 
паломників, у якому є каплиця Івана Хрестителя. Чоловічий 
монастир веде відлік від 2002 р., а канонічно заснований 2010 р.
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Над джерелом, де з’явилася Богородиця, стоїть дерев’яна 
каплиця Матері Божої, а довкола Хресна Дорога. Окремо зі 
Львова до Джублика прокладено найбільшу в світі (300 км) 
Хресну Дорогу Єдності. Щомісяця 26-27 числа проходять від-
пусти, проща, а 24-27 серпня відзначається річниця об’явлення, 
на яку з’їжджаються тисячі паломників з усього світу, прово-
диться з’їзд християнської молоді.

Все розпочалося 27 серпня 2002 р., коли біля джерела в уро-
чищі Джублик об’явилась Мати Божа двом дівчатам – 10-річній 
Олені Куруц і 9-річній Мар’яні Кобаль. Набираючи воду, вони 
побачили зображення Діви Марії, котра промовила: «Я при-
йшла, щоб допомогти. Я хочу допомогти відновити авторитет 
священиків у народі, об’єднати цей поділений народ і об’єднати 
Церкву». І попросила на місці її з’яви молитися.

30 серпня 2002 р. першу Службу Божу відправив єпископ 
Іван Маргітич. Відтоді розповідають про ряд оздоровлень на 
цьому місці. Папа Іван Павло II в грудні 2002 р. прийняв деле-
гацію з Джублика на чолі з єпископом Маргітичем і благосло-
вив дівчаток-візіонерок. Минуле й сьогодення святині відбито 
на тематичних сайтах «Об’явлення Богородиці у Джублику» 
(djublyk.at.ua) й «Остання дорога Ісуса» (golgofa.at.ua).

4. Місце зупинки – с. Грушово (Тячівський район), вул. 
Монастирська, 11. Це пам’ятне місце розташування монастиря 
святого архістратига Михаїла. Збереглися його залишки. Нале-
жить до найстаріших у краї. Заснований до 1242 р., тобто на-
вали монголів. У другій половині ХІV ст. волоські воєводи Драг 
і Балиця наділили монастир маєтками. На їхнє клопотання 
1391 р. константинопольський патріарх Антоній IV надав мо-
настиреві ставропігію, що була чинною до 1551 р. Ігумен став 
екзархом, наділеним єпископськими правами, за винятком ви-
свячення священиків.

Грушівський монастир слугував резиденцією мукачівських 
єпископів 1556 – 1568, 1607 рр. Припускають, що тут існувала 
школа і слов’яномовна кирилична друкарня, де коштом тран-
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сільванського князя Юрія І Ракоці видали вперше перекладені 
румунською «Псалтир», «Євангеліє», «Діяння Апостолів» (1631 
– 1638). 1690 р. монастир зруйнували угорські кальвіністи. Його 
символічно відновили аж через три століття.

На згадку про давній Грушівський монастир біля сусід-
нього села Сепинца (нині Румунія), що навпроти на лівому 
березі Тиси, 2003 р. звели найвищу в Європі дерев’яну церк-
ву висотою 75 м, а 2005 р. заснували жіночий православний 
монастир. Неподалік залишків давньої обителі в Грушеві  
2004 р. теж відкрили жіночий православний монастир, який 
2006 р. перетворили на чоловічий Михайлівський. Звели му-
ровану церкву.

Влітку 1970 р. тут археологи виявили цвинтарну церкву ХV 
– ХVІІ ст. шириною 8 м, довжиною із заходу на схід 10 м. 1997 р. 
вони повторно дослідили залишки храму, знайшли фундамент 
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висотою 2,5 м, кам’яні стіни завтовшки 1 м, фрагменти фресок, 
9 захоронень монахів на глибині 2,3 м. 2008 р. ченці виявили 
уламки стін, залишки кераміки і нетлінні останки, що зберіга-
ються у діючому монастирі.

Про закарпатські святині побутує чимало переказів – і що 
через р. Тересва перевізник Тарас переправляв богомольців у 
Грушівський монастир, який потім спалили татари. У народі 
переконують, що на місці сучасного села Імстичово Іршавсько-
го району первісно ченці виганяли з людських душ бісів і мсти-
лися на них. Звідси й назва Імстичово. У тому ж районі назву 
села Арданово та його урочища Богослав виводять від монас-
тиря. Криницю та ігумена, який брав звідти воду для хрещення, 
назвали однаково – Йорданом. Відтак на монастирській землі 
виникло село Йорданове (Арданово).

Село Бедевля Тячівського району раніше називали Монас-
тирське. Люди жили на землях монастиря і платили десятину. 
Промовиста й назва Монастирець, села Хустського району. Це 
лишень дещиця із сакральної топоніміки Закарпаття.

Запитання для самоконтролю

1. З якого часу ведуть відлік діючі монастирі Закарпаття?
2. Розкажіть про конфесійну належність сучасних монастирів За-

карпаття.
3. Що знаєте про василіянські монастирі на Закарпатті?
4. Де, згідно з переказом, виявили поховання з добре збереженим 

тілом дівчини у дорогому вбранні?
5. Який монастирський храм розписав основоположник закар-

патської школи живопису Йосип Бокшай?
6. Хто автор іконостасу церкви Святої Трійці в Малому Берез-

ному, що належить до кращих творів сучасного закарпатського різь-
бярства?

7. Що відомо про чудотворну Мукачівську ікону?
8. Кого вважають фундатором монастиря в Мукачеві?
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9. Схарактеризуйте архітектурні стилі нині Святомиколаївсько-
го жіночого православного монастиря в Мукачеві.

10. Кому й коли біля джерела в урочищі Джублик об’явилась 
Мати Божа?

11. Який монастир 1391 р. отримав ставропігію?
12. Назви яких поселень Закарпаття сакрального походження?
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4.2. Середньовічні церкви Ужгородщини

Маршрут екскурсії: м. Ужгород – с. Сюрте – с. Паладь-
Комарівці – с. Батфа.

Закарпатська область славиться архітектурними пам’ятка- 
ми, серед яких найбільш популярними є замки і палаци. Ціка-
вими об’єктами також є середньовічні сакральні споруди, що 
мають не меншу історико-архітектурну цінність. Їх в області де-
кілька десятків. Одні через бурхливі події лежать у руїнах, інші 
діють і належать різним конфесіям. З огляду на це пропонуєть-
ся екскурсія середньовічними церквами Ужгородщини, які досі 
функціонують.

І. Ужгород, мікрорайон Горяни, пров. Музейний
1. Місце зупинки групи – із східного боку церкви. Знаходи-

мось на східній околиці Ужгорода у мікрорайоні Горяни біля 
церкви-ротонди, що нині відома як церква Покрови Пресвятої 
Богородиці. Саме вона і навколишня місцевість є одним з клю-
чових пунктів для вирішення кардинальних питань середньо-
вічної історії Закарпаття і Карпатського регіону в цілому.

4.2.  Середньовічні церкви Ужгородщини
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Ця місцевість визначається як одне з можливих місць лока-
лізації слов’янського городища Унґ, захопленого угорцями на 
межі ІХ – Х ст., що знайшло відображення в анонімного хроніс-
та угорського короля Бейли ІІІ (1172 – 1196). Питання про час 
і місце побудови фортеці Унґ належить до найбільш дискусій-
них проблем середньовіччя Закарпаття. Висунуті різні гіпотези. 
Перша – замок Унґ розташовувся на Замковій горі в Ужгоро-
ді (вул. Капітульна). Друга – знаходився на території сучасної 
Словаччини, поблизу села Драгньов, на місці злиття річок Уж і 
Лаборець. Третя – розміщувався в Горянах.

Останнє припущення опирається на присутність тут ро-
тонди, у датуванні якої дослідники теж не одностайні – від Х до 
ХІV ст. Адже нема безпосередніх писемних джерел. Найбільш 
рання згадка про церкву є в документах папської десятини за 
1334 і 1335 рр. Горяни ж уперше згадуються під 1310 р. У цьому 
випадку археологічні матеріали служать основою для визна-
чення часу будівництва ротонди і заселення Горян.

Перші археологічні роботи біля ротонди відбулись 1926 р. 
Їх провів Міклош Антал. Вивчено залишки мурів палацу, що 
за 80 м на північний схід від ротонди. Значні дослідження уро-
чища проводились Закарпатською археологічною експедицією 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України у 
1988 – 1991 рр. Вивчались і згадані руїни палацу.

За результатами цих розкопок з’явилось повідомлення, що 
тут було городище, закладене в епоху гальштату (VIII – VII ст. 
до н. е.), а відновлення життєдіяльності відноситься до першої 
половини І тис. н. е. і середньовіччя: VI – VII і IX – XIII ст. Ці 
матеріали підтвердили раніше висунуті припущення про раннє 
заселення Горян слов’янами.

Для уточнення хронології та стратиграфії пам’ятки архео-
логічна експедиція Ужгородського національного університету 
теж провела розкопки навколо ротонди. Упродовж семи років 
(2007 – 2009, 2012 – 2014, 2016) у різних частинах урочища за-
кладено розкопи площею 700 кв. м, зокрема біля самої церкви.
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Отримані матеріали дали змогу чіткіше виділити етапи за-
селення місцевості. Підтверджено існування багатошарової 
пам’ятки декількох культурно-хронологічних горизонтів – не-
оліту, гальштату, пізньоримської доби, середньовіччя, ранньо-
модерного часу. Відсутні шари ІХ – X ст. н. е. унеможливили 
пов’язати територію навколо ротонди із згаданим Анонімом 
замком Унґ. Будівництво ротонди – однієї з найбільш ранніх 
кам’яних церков Закарпаття – може датуватись не раніше кінця 
ХІІІ ст. У цей час Ужанщиною володів рід Аба (1279 – 1317).

Імовірно в середині ХV ст. до ротонди прибудували прямо-
кутний готичний неф і вона стала вівтарем. Одночасно навколо 
церкви зводяться кам’яні стіни і невелика прямокутна споруда 
(дзвіниця?), фундамент якої виявлено зі східного боку церкви.

Ці архітектурні зміни пов’язані з діяльністю роду Друге-
тів, які тоді володіли значною частиною Ужанського комітату, 
а поряд з ротондою стояв їхній укріплений палац. Наприкінці  
XVII ст. стіни, що оточували церкву, розібрали. Згідно з пере-
писом майна 1691 р. в зв’язку зі смертю останнього представни-
ка роду Другетів, згаданий палац, що теж оточувався стінами, 
вже був зруйнований.

Наприкінці XVII – початку XVIII ст. до церкви прибудува-
ли секрестію. Це найбільш пізня частина церковної споруди.  
У 1912 р. під час реставраційних робіт її східну стіну знесли і 
звели нову, ближче до нефу. У результаті цих робіт церква на-
була сучасного вигляду.

Із початком функціонування храму навколо його стін за-
кладається кладовище, поховання на якому проводились що-
найменше до кінця XVII ст.

2. Місце зупинки – всередині церкви. Знаходимося в при-
міщенні церкви Покрови Пресвятої Богородиці, що склада-
ється з трьох частин: ротонди, нефу, секрестії. Ротонда у плані 
округла («rotunda» з італійської – кругла будова) із зовнішнім 
діаметром 9,5 м. Побудована в романському стилі з цегли, яка 
близька за формою до візантійської плінфи (35 х 17,5 х 4,5 см). 
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Її внутрішню композицію складає кільце радіально розміщених 
шести (збереглося п’ять) півкруглих ніш апсидної форми, на 
яких стоїть шестикутний надбанник, накритий сферичним ку-
полом. На їхньому стику зовні ротонди простягається цегель-
ний зубчастий виступ.

Стінки ротонди пронизані трьома, а надбанника шістьма 
вузькими вікнами, що увінчуються напівкруглим склепінням. 
Вхід у ротонду знаходився з південно-західної сторони. Товщи-
на стін досягає 2 м. Горянська ротонда за своїми архітектурни-
ми особливостями входить до трійки унікальних храмів такої 
форми на півночі Карпатського регіону.

Варті уваги й середньовічні фрески, виявлені під час ре-
монтних робіт 1879 р. У тому ж році на засіданні Угорської 
тимчасової комісії з охорони пам’яток культури повідомлено 
про відкриття унікального розпису. Відтак церква на околиці 
Ужгорода стала відомою в усій Європі. Розчистка забілених 
стін закінчилася 1900 р. Проте залишилися невеликі нерозчи-
щені фрагменти, розкриті при роботах у 1960-х роках.
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Вважається, що фресковий хрестоматійний цикл розпису 
стін виконали італійські майстри ранньоренесансної школи 
Джотто ді Бондоне в другій половині XIV ст. Пов’язують їх по-
яву з Миколою І Другетом, який повернувся з Італії у 1354 р. і 
замовив розпис стін. Відмічається і наявність фрагментів фре-
сок, що зроблені раніше.

На стінах храму зображено сцени з Нового Завіту. Централь-
не місце займають епізоди з життя Ісуса Христа. Сцени, що зобра-
жені на стінах абсид, йдуть двома смугами, не порушуючи ціліс-
ності інтер’єру і створюючи відчуття неперервної розповіді.

У прибудованому готичному нефі стрілчата тріумфальна 
арка з двох боків оздоблена фресками, які є незалежними одна 
від одної. Вони можуть тлумачитися як ретабули бокових вів- 
тарів. Зокрема, на південній пілястрі зображене «Розп’яття», а 
на північній – «Покрова», що є унікальним зображенням Свя-
тої Діви Марії в мантії, яку підіймають доверху два янголи. Злі-
ва під розкритою мантією зображені церковні, а з правого боку 
світські особи. Це фрески пізнішого походження, зовсім іншо-
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го характеру, ніж зображення у ротонді, та споріднені з готич-
ним живописом Німеччини, Австрії, Чехії.

Настінні розписи церкви виконані щонайменше у три ета-
пи, але їхній стан практично не дає можливості їх досліджува-
ти. Навпроти арки, у західній частині нефу розміщуються від-
новлені дерев’яні хори (балкон всередині церкви).

3. Місце зупинки – з південного боку церкви. Виходячи з 
церкви, ще раз її оглянемо. Західний фасад увінчаний бароко-
вою сигнатуркою (малою храмовою дзвіницею). Вона надбудо-
вана у ХVІІІ ст. Зараз бокові її стінки покриті ґонтом, а дах із 
бляшаним покриттям. До північної сторони церкви прибудо-
вана секрестія. 

Сучасний вигляд церкви (окрім відновлення облицювання 
1990 р., яке супроводжувалось замуруванням південно-західно-
го вікна й уніфікацією вікон тамбура) визначається реставра- 
цією 1912 р.

З огляду на особливе значення фресок, Національний ко-
мітет архітектурних пам’яток Угорщини, починаючи з 1894 р. 
систематично займався питаннями збереження ротонди, але 
відновлювальні роботи проведено тільки 1912 р.

Тоді відокремили дах ротонди від даху нефу. Адже раніше 
дах нефу виступав за його східну фронтову стіну, умістивши в 
собі цілий тамбур і купол ротонди, прикривав її вікна. Замість 
шатрового даху, яким планувалося прикрити ротонду, споруди-
ли шоломоподібну покрівлю. Реставрація торкнулась і зубчас-
того орнаменту карнизу ротонди. Його збудували з нової цегли. 
Тоді ж укріпили фундаменти ротонди і підмурували тріщини.

Відновлювальні роботи проводились 1990 р. Львівські рес-
тавратори «реконструювали» фрески готичного нефу, перефар-
бувавши всю поверхню. Унаслідок цього практично неможли-
во їх оцінити науковцями.

Реставраційні роботи проводились у 2016 – 2017 рр. Ділян-
ку навколо ротонди розчистили до рівня верхівки її фундамен-
ту і зробили дренажну систему для відводу ґрунтових вод, які 
негативно впливали на стіни і фрески. Замінили штукатурне 
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покриття зовнішніх стін і частково відкрили портал ротонди 
і віконце над ним. З північного боку нефу залишили розчище-
ний від штукатурки портал. Наявність його тут також є уні-
кальнім явищем для церковної архітектури. Він міг служити як 
особистий вхід до церкви для місцевих володарів або входом до 
каплички, що колись тут існувала.

Довгий час храм належав римо-католицькій громаді, а піс-
ля 1949 р. перейшов до православних. 1959 р. в дзвіницю влучи- 
ла блискавка, після чого храм зачинили через аварійний стан.  
У 1966 р. церква стала філіалом Закарпатського краєзнавчого 
музею. 1991 р. ротонду передали Мукачівській греко-католиць-
кій єпархії. Відтоді тут регулярні богослужіння, а 2011 р. на свя-
то Покрови Пресвятої Богородиці владика Мілан оголосив міс-
цем відпусту.

ІІ. Сюрте, вул. Ш. Петефі, 80
1. Місце зупинки – з південного боку церкви. Розташова-

на церква на невисокому пагорбі серед житлової забудови. На-
лежить римо-католицькій конфесії. Це костел Воздвиження 
Святого Хреста. Відомо, що церква зведена на початку XIV ст. 
в готичному стилі. 1322 р. згадується в документах папської де-
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сятини. Під час Реформації католики її втрачають і повертають 
тільки 1718 р.

В архітектурному сенсі це кам’яна однонефова споруда з 
вужчою квадратною в плані апсидою і прибудованою з північ-
ного боку секрестією. Неф і апсида накриті двосхилими дахами. 
У ХІХ ст. із західного боку церкви зведена квадратна в плані 
вежа-дзвіниця. Вона триярусна і членована горизонтально кар-
низами. Увінчана вежа чотиригранним шпилем з трикутними 
фронтонами на кожній грані. Перший її поверх є сучасним при-
твором. Суттєві ремонтні роботи в церкві відбувалися у 1730 і 
1761 рр.

2. Місце зупинки – всередині церкви. З підвежжя до нефу 
веде арковий готичний портал. Біля західної стіни нефу, на двох 
кам’яних стовпах і хрестових склепіннях, влаштовані хори, які 
пізніше були розширені і з’єднані із дзвіницею. Сходи до хорів 
знаходяться з правого (південного) боку. У підлозі біля сходів 
до хорів вмурована надгробна плита XVI ст. із червоного мар-
муру з родинним гербом, яка належить Крістіні Маріяшші, дру-
жині Міклоша ІІІ Сюртеї.

Розділ ІV. Сакральна архітектура



177

На північній стіні біля апсиди присутня табличка яка свід-
чить, що всередині церкви похований граф Шандор Феште-
тич († 9.12.1862), який за життя обіймав посаду королівського 
скарбника, та його дружина Констанція Вейчаї († 5.08.1879). 
Сама апсида перекрита парусним склепінням.

3. Місце зупинки – з північного боку церкви. У фасад пів-
нічної стіни нефу вмурований ще один надгробок, який вша-
новував пам’ять представника 
родини Сюртеї. Ймовірно його 
виготовили для могили Ошва-
та, одного з чотирьох синів Мі-
клоша Сюртеї. Спочатку над-
гробок міг знаходитись у серед-
ині церкви, де лежав на рівні 
підлоги. Встановити причину і 
час монтування його у стіну на-
разі неможливо.

Вироблений надгробок із 
трахіту. Ширина 0,99 см, а висо-
та 2,16 см. На ньому зображено 
лицаря, що в правій руці стис-
кає руків’я меча, опущеного ві-
стрям донизу, а лівою, зігнутою 
в лікті, тримається за древко 
списа. На поясі висить кин- 
джал. Під ногами розташова-
ний лев, що повернутий впра-
во й озирається назад. Мода на 
такі фігуральні надгробні ка-
мені лицарів стрімко пошири-
лась в Угорському королівстві в 
останній третині XV ст.

У верхній частині надгробка присутні два герби. На право-
му в полі геральдичного щита зображений лев, що повернутий 
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вліво і стоїть на задніх лапах зі стрілою у пащі. На лівому – сим-
вол схожий на державу, на якому сидить птах, що повернутий 
вправо. Перед птахом корона із трьох геральдичних лілій. По 
периметру надгробка напис готичним шрифтом, який почина-
ється з правого верхнього кута і читається зі сторони внутріш-
нього поля. Повністю встановити напис через пошкодження не 
вдається. Надгробок може датуватися 1500 р.

ІІІ. Паладь-Комарівці, вул. Кошута, 59
1. Місце зупинки – з південного боку церкви. Розташована 

в центрі села на піщаному пагорбі. У 1334 р. згадується в доку-
ментах папської десятини. Зводився храм у романському сти-
лі, але зазнав декілька перебудов і ремонтів. Сучасний вигляд 
отримав наприкінці XIX ст., коли 1895 р. внаслідок реставра-
ційних робіт проведені значні зміни.
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Найбільш ранньою частиною церкви є західна половина – 
неф із хорами і дзвіниця, яка стоїть прямо над центром хорів. 
Вона увінчана витягнутим шпилем, що покритий ґонтом, а під 
ним знаходиться галерея. В південній стіні нефу простежують-
ся контури замурованого порталу, що має стрілчату форму і був 
початковим входом до церкви.

Стіни товщиною близько 0,8 м, вимурувані з цегли, а фун-
дамент, глибина якого 0,8-0,85 м, – з ломаного каменю. Вну-
трішнє приміщення церкви має довжину 16 м, ширину 6 м, що 
однакова для нефу й апсиди. Перед західним фасадом церкви 
розташований притвор розміром 3 х 3,5 м. Апсида, що побудо-
вана у XV ст. з метою розширення церкви, закінчується трьома 
гранями. Її готичне склепіння обвалилось у 1650 р. Зовні стіни 
церкви опираються на контрфорси різного виду.

2. Місце зупинки – біля входу. Церква з другої половини 
XVI ст. належить реформатській конфесії. Від 1564 р. відома 
перша згадка про реформатського священика. У 1575 р. в крип-
ті похований Ференц Салаї – березький жупан і капітан форте-
ці в Кішварді, який сповідував реформатство.

На контрфорсі з правого боку від сучасного входу до церк-
ви прикріплена надгробна плита. Вона винесена з церкви на-
прикінці XIX ст. На ній зображений герб Ференца Салаї – в полі 
щита зображена рука, що стискає в ліктьовому суглобі череп. 
Над щитом – рука з мечем, навколо рослинний орнамент. Під 
гербом присутня епітафія, нині угорською мовою (латинський 
текст через пошкодження закритий):

Мандрівник, що, замислившись, дивишся на цей камінь,
Можеш побачити: його породила не доблесть славетних 

предків.
Це його заслуга, чиї благословенні останки
Вкриті тут: Ференц родове ім’я Салаї…
У боях його супроводжувала велика сила, хоробрість, 
Та героїчна вдача – подивись на його відзнаки!
Та отримав він достойну винагороду за заслуги:
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Був на чолі комітату, керував військом,
Про його заслуги розповідають прихильники.
Такі досягнення ніколи не вкриє темрява.
3. Місце зупинки – всередині церкви. Тут у 2006 р. виявле-

ні настінні розписи. Датуються першим десятиліттям XIV ст. 
Нанесені на товстий шар вапна, що покриває цегляну кладку. 
Зображення присутні на балюстраді хорів, де представлений 
фрагмент сцени з легенди про святого Ласло. Знизу він обрам-
лений широкою багровою смугою. З правого боку намальова-
ний святий Ласло в латах, що бореться з половцем, п’яту якого 
сокирою ранить Діва Марія.

На південній стіні нефу, на рівні хорів, зображено сцену 
зішестя Христа до пекла. Христос повернутий вправо, тримає 
лівицею корогву, а правицею торкається до лівої руки боро-

датого чоловіка, поряд 
з яким стоїть жінка в 
короні. Позаду них на 
темному фоні присутній 
напис – Люцифер, а зни-
зу проглядаються ще де-
кілька облич.

Навпроти, на пів-
нічній стіні нефу, також 
є фрагменти розписів, 
простежуються голова з 
німбом і фрагмент кри-
латого ангела.

У 2017 р. проведені 
археологічні роботи екс-
педицією Ужгородсько-
го національного універ-
ситету (керівник В. Мой-
жес). Досліджено примі-
щення церкви і прилегла 
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ділянка. Усередині церкви 
зафіксовані дві крипти. Сті-
ни їх зведені з каменю, що 
скріплений розчином, а скле-
піння з цегли. Перша крипта 
виявлена в правій половині 
нефу (південній). В ній зна-
ходяться декілька поховань, 
зокрема графа Яноша Бутле-
ра. Його образ завдяки рома-
ну Калмана Міксата «Дивний 
шлюб» став загальновідомим, 
а зовнішність відобразив ху-
дожник Міклош Барабаш на 
портреті 1836 р.

Граф помер 1845 р. у с. До- 
боруска (нині с. Руська, Сло-
ваччина), де володів палацом. 
Похований у Паладі (у 1943 р.  
села Паладь і Комарівці об’єднали), про що свідчить запис у ме-
триці: «7 травня. Вельмишановний граф Янош Бутлер Бардані.  
Помер у с. Доборуска. Покладений у склеп під Паладською ре-
форматською церквою, де спочиває у віці 73 р., відспівали єпис-
коп Мігаль Ясаї та деренівський і есеньський священик Янош 
Ковач». У 1908 р. тіло графа ексгумували і переклали в цинкову 
труну.

За наявним матеріалом зведено крипту в XVIII ст., можли-
во, у 1729 р., коли відбулась велика реконструкція церкви, про 
що написано на східній стіні апсиди.

Друга крипта виявлена в лівій половині нефу (північна). 
Вона значно меншого розміру. Поховання всередині відсутнє, 
а її розміри вказують на те, що була розрахована на одну труну. 
Ця крипта найбільш рання, другої половини XVI ст. Вважають, 
що саме тут поховали Ференца Салаї.
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Всередині церкви виявлено фундамент ранньої прямокут-
ної апсиди. Її внутрішня ширина 3,6 м, а довжина 2,3 м. Загаль-
на внутрішня довжина початкової церкви становила 10,5 м.

4. Місце зупинки – з північного боку церкви. Дослідниць-
кі роботи навколо церкви проводились на декількох ділянках. 
Уваги заслуговує розкоп, закладений безпосередньо біля пів-
нічної стіни апсиди. Виявлена кутова частина фундаменту се-
крестії XV ст. За стратиграфією встановлено, що фундамент 
доходив до центрального контрфорсу північної стіни нефа. 
Площа початкової секрестії у XV ст. в зв’язку з розширенням 
церкви була збільшена, а її східна стіна відсунута в бік новозбу-
дованої апсиди.

Виявлені залишки ранньої церкви і сліди пізніх перебудов, 
вивчені крипти. Зібраний речовий матеріал XIII – XVIII ст.  
Його аналіз дає можливість стверджувати існування церкви 
вже на межі XIII – XIV ст. Для встановлення точнішої дати по-
трібні додаткові дослідження, зокрема прилеглої площі та на-
явних поховань.

ІV. Батфа, вул. Головна, 16
1. Місце зупинки – із західного боку храму. Знаходимося біля 

реформаторської церкви с. Батфа. Найбільш рання згадка в пись-
мових джерелах про цей населений пункт датована 1271 р., як 
Batua. У документах папської десятини за 1332 та 1337 рр., які 
вже свідчать про існування тут церкви, село згадується відпо-
відно як Bacba та Patwa, а з 1427 р. фігурує назва Bathfa.

Спочатку село належало роду Батфаї, але на початку XV ст. 
шляхом обміну його отримали Другети. У середині XVI ст. се-
лом володіли Балаж Пошаї, Янош Дече (Дачо), Андраш Неметі. 
Наприкінці XVII ст. частину села отримав рід Палоці Горват, 
який у подальшому відіграв велику роль в організації та діяль-
ності церковної громади. Зокрема, Марія Палоці Горват була 
патроном церкви, на її утримання і ремонти передала значні 
пожертви.
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У XVI ст. храм відійшов до реформатської громади. Перша 
згадка про місцевого реформатського священика відноситься 
до 1572 р. У 1616 р. церква вже материнська, а її філії розташо-
вувались у сусідніх селах Палло і Шишлівцях. Під час Контр-
реформації церкву закрили, а відкрили для богослужіння після 
1760 р. Відомий перелік імен реформатських священиків, що 
діяли в с. Батфа у XVII – XVIII ст.

2. Місце зупинки – з південного боку церкви. За свою іс-
торію храм зазнав декілька перебудов і реконструкцій. У XV ст. 
в зв’язку з її розширенням побудували готичну апсиду. Закін-
чується вона трьома гранями і відокремлена від нефу стрілча-
тою аркою. Внутрішня ширина апсиди складає 5,15 м, а довжи-
на становить 5,3 м. Всередині збереглось оригінальне готичне 
склепіння. Із зовнішньої сторони її стіни опираються на контр- 
форси.
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Сам неф реставрували і розширили у 1667 і 1762 рр. Він 
прямокутної форми і сучасні внутрішні розміри становлять 
10,25 х 5,3 м. Біля західної стіни знаходяться хори. Зовні неф  
по кутам укріплений контрфорсами, а до південної стіни при- 
будований вхід до крипти, приміщення якої під церквою.  
У 1867 р. тут похована Марія Палоці Горват та її брат Шімон 
Палоці Горват (1860 р.). Крипту пограбували у середині ХХ ст., 
тому там лише залишки від понищених поховань.

У 1858 р. завдяки пожертві Марії Палоці Горват перед за-
хідним фасадом зведена чотиригранна дзвіниця. Вона має три 
рівні. Перший її поверх являється сучасним притвором. Увін-
чана дзвіниця дахом у стилі бароко.

Остання суттєва ре-
конструкція церкви відбу-
лась 1910 р., яка привела 
до втрати художньої цін-
ності середньовічної спо-
руди. У нефі перебудоване 
склепіння і замінені го-
строконечні вікна на пря-
мокутні більшого розміру, 
а настінні фрески частко-
во зшкрябані, а частково 
зафарбовані.

3. Місце зупинки – з 
північного боку церкви. 
Тут у 2017 р. проведені 
археологічні досліджен-
ня експедицією Ужгород-
ського університету (ке-
рівник В. Мойжес). Дослі-
джено ділянку з північної 
сторони апсиди. Виявле- 
но фундаменти двох се-
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крестій. Один виявився рештками ранньої, початкової секрес-
тії, а другий зведений пізніше, у XV ст., коли розширили церк-
ву. На площі розкопу зафіксовано декілька поховань і зібраний 
чисельний речовий матеріал XIII – XVIIІ ст. Він представлений 
керамікою, побутовими предметами, знаряддями праці, дета-
лями одягу, металевими елементами обкладинок книг, а також 
монетами XIII – XVIII ст. – номіналами Угорського королів-
ства, Речі Посполитої, Австрії.

Вважається, що церкву звели на межі XIII – XIV ст., однак 
науковці відзначають необхідність у додаткових дослідженнях, 
зокрема внутрішніх приміщень.

Запитання для самоконтролю

1. Коли звели Горянську ротонду?
2. В якому році та за яких обставин виявили фрески Горянської 

ротонди?
3. Що знайшли археологи навколо ротонди в Горянах?
4. Назвіть етапи виконання фресок у церкві в Горянах.
5. Коли і в яких документах уперше згадується римо-католицька 

церква в Сюрте?
6. У якому столітті звели вежу римо-католицької церкви в Сюр-

те?
7. Охарактеризуйте зображення на надгробному камені в стіні 

костелу в Сюрте.
8. У якому архітектурному стилі зводилась церква в Паладь-Ко-

марівцях?
9. Що зображено на настінних розписах реформатської церкви в 

Паладь-Комарівцях?
10. Хто похований у криптах церкви в Паладь-Комарівцях?
11. Коли реформатська церква в Батфі стала материнською і де 

розташовувались її філії?
12. Який рід відіграв велику роль у житті реформатської громади 

Батфи?
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4.3. Мужіївська церква XV – XVII століть

Маршрут екскурсії: с. Мужієво Берегівського району.

1. Місце зупинки групи – із західного боку церкви. Знахо-
димось біля руїн середньовічного храму, що посеред поля за-
хідної околиці с. Мужієво, за 300 м від правого боку дороги при 
в’їзді до цього населеного пункту з боку м. Берегово.

Церква зведена з ломаного каменю, кути армовані, кон-
структивні елементи викладені з тесаного каменю. Товщина 
стін нефу й апсиди близько 1 м. Її загальна внутрішня довжина 
17,3 м, а ширина 8,2 м. Будівля складається з трьох частин – 
нефу, апсиди (вівтаря) і ризниці.

Стіни нефу й апсиди збереглися приблизно до середини ві-
кон, а східна і західна стіни нефу майже повністю. Прикрасою 
нефу є вхід, т. зв. портал, що трохи виступає з площі західної 
стіни. Двері відчинялися досередини. Ширина дверного прохо-
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ду 1,4 м. При необхідності 
їх зачиняли засувом, про 
що свідчить пророблені 
з внутрішнього боку пор-
талу заглиблені в стіну 
отвори. В одному з них за-
сув і зберігався. Є припу-
щення, що у виготовленні 
порталу взяли участь ті ж 
самі майстри, які будува-
ли храм у Берегові.

Трохи вище порталу 
видніється невеличке ві-
конце – розетка, яке ви-
тесане з цільного каменю. 
Воно має чотири аркові 
прорізи, що рівномірно 
розміщуються по колу, 
створюючи хрестоподіб-
ний отвір. 

2. Місце зупинки групи – всередині церкви. У південній сті-
ні нефу теж присутній дверний отвір, а до східної частини пря-
мокутного в плані нефу примикає апсида. Відокремлена вона 
від нефу високою тріумфальною аркою з півциркульним завер-
шенням. Стіни апсиди, які щодо нефу трохи скошені на північ, 
складають п’ять граней. Зовні кути апсиди укріплені чотирма 
контрфорсами, що зараз частково зруйновані.

До північної стіни апсиди примикає ризниця, що виступає 
найменшим церковним приміщенням. Вона прямокутної фор-
ми. Її стіни у порівнянні з іншими збереглись найгірше.

На фасадах церкви в багатьох місцях присутні отвори для 
балок риштувань, а з внутрішнього боку стін видніються за-
лишки штукатурки. За свідченнями дослідників ще в першій 

4.3.  Мужіївська церква XV – XVII століть



190

половині ХХ ст. на стінах церкви були фрагменти фресок, але 
донині вони не збереглись.

Щодо часу зведення цієї церкви існують розбіжності, адже 
відсутні безпосередні джерела. З огляду на окремі архітектурні 
деталі одні науковці відносять будівництво до XIV ст., а інші 
датують XV ст. Достеменно відомий рік припинення її функ-
ціонування. Вона зруйнована 1657 р. під час карального набігу 
польських військ під командуванням князя Любомирського. 
Це відповідь на похід Юрія ІІ Ракоці в Польщу, який мав на 
меті заволодіти польським престолом.

У такому випадку лише археологічні матеріали служать 
основою для визначення часу забудови. У 2016 – 2017 рр. ар-
хеологічна експедиція Ужгородського університету дослідила 
руїни. Першочергово проведено візуальний огляд приміщень 
і прилеглої ділянки. На сучасній поверхні виявлено кам’яні де-
талі інтер’єру й екстер’єру церкви.
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У самій церкві, відповідно до структурних частин, закла-
дено три розкопи. Зібрано необхідний матеріал і встановлено 
стратиграфію пам’ятки. Чітко засвідчено присутність пере-
копів. Серед них виділялись сучасні (другої половини XX ст. 
і початку 2000-х рр.), що зроблені в протилежних кутах апси-
ди основ арки, а також у центрі та кутах південної стіни нефу. 
Окремі з перекопів пошкодили поховання, які тут знаходились, 
містили побутове сміття.

Загалом на розкопаній всередині церкви площі виявлено 
близько п’ятдесяти повністю або частково збережених похо-
вань. Залягали вони на глибині від 0,85 м до 2,1 м від рівня під-
логи церкви. Судячи з кількості зафіксованих контурів похо-
вальних ям, їх було значно більше, адже частина пошкоджена 
або зруйнована пізніми захороненнями, сучасними перекопа-
ми, під час пограбування в апсиді в другій половині XVII ст.

Згідно з антропологічним аналізом, рештки характеризу-
ються внутрішньогруповою однорідністю, одноманітним набо-
ром епігенетичних рис і набором рис фізіологічного стресу, що 
характерні для однакового органічного раціону й однотипного 
способу життя.

Зібраний значний керамічний матеріал – фрагменти посуду 
і кахлів. Більша частина відноситься до XVII ст., окремі зразки 
можуть датуватися XIII – XIV ст., але не факт, що потрапили 
сюди в період зведення і функціонування церкви. Ймовірніше, 
ці уламки відносяться до культурного шару середньовічного 
поселення – Мале Мужієво, що існувало тут від початку ХІІІ ст.

Відмітимо присутність тут ліпної та кружальної кераміки, 
зокрема сіроглиняної із штампованим орнаментом, що свід-
чить про заселення місцевості вже у кінці ІІ – ІІІ ст. н.е.

Датуванню зведення і функціонування споруди служать ін-
дивідуальні знахідки, що виявлені в самій церкві. Знайдені де-
талі одягу і прикраси (ґудзики, підковки від чобіт, намистини, 
колечка, шпильки), понад сорок монет XV – початку XVII ст., 
фрагменти від двох спеціально зламаних шабель.

4.3.  Мужіївська церква XV – XVII століть
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Присутність останніх може свідчити про поховання шлях-
тичів, на яких обірвався рід за чоловічою лінією. Виявлені вони 
при дослідженні апсиди. Наявність значної кількості монет 
скоріше за все теж пов’язано з певними поховальними тради-
ціями.

3. Місце зупинки групи – з південно-західного боку церк-
ви. Паралельно з дослідженням внутрішніх приміщень прово-
дились роботи на прилеглій ділянці: розкопувались пагорби, 
що вздовж стін церкви. Ці насипи утворені від руйнації стін 
церкви, а також від людської діяльності в середині та навколо 
церкви упродовж ХХ ст. (споруда розміщена на сільськогоспо-
дарських землях, неподалік житлових будинків). На це безпо-
середньо вказувало нагромадження побутового сміття (уламки 
скляних пляшок, різноманітні залізні побутові предмети, виро-
би з пластмаси, поліетилену та ін.).

Під час робіт уздовж зовнішнього боку стін виявлено де-
кілька десятків уламків обробленого каменю, що виступають 
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деталями екстер’єру церкви, а також зібрано значну кількість 
каміння від самих стін. Із північно-західного боку (що ближче 
до села) виявлено декілька невеликих фрагментів від кам’яного 
оздоблення (і бутового каміння), що пояснюється людською ді-
яльністю – використання каміння для будівельних потреб.

Зібрано керамічний матеріал (фрагменти посуду і кахлів), 
декілька індивідуальних знахідок, зокрема залізна шпора  
XVII ст., що прикрашена кільцем позолоти в основі її шипа.

Наявний археологічний матеріал, який можна віднести до 
періоду зведення і функціонування церкви, датується початком 
XV – серединою XVII ст.

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть місцерозташування середньовічної церкви с. Мужієво.
2. Коли і за яких обставин церкву в с. Мужієво зруйнували?
3. Що знайшли археологи під час дослідження руїн церкви в  

с. Мужієво?
4. Як можна датувати зруйновану Мужіївську церкву?

4.3.  Мужіївська церква XV – XVII століть
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Однією з основних принад Закарпаття є привабливе до-
вкілля і дозвілля. Різноманітні ландшафти, від гірських і до рів-
нинних, створюють неповторність вигляду краю, особливу ат-
мосферу для подорожей чи відпочинку. В області близько 400 
об’єктів природно-заповідного фонду: як загальнодержавного, 
так і місцевого значення. Список цих об’єктів щороку розши-
рюється.

До уваги передусім пропонуються туристичні маршрути, 
які охоплюють декілька об’єктів природно-заповідного фонду, 
що розташовані неподалік обласного центру – м. Ужгород, тоб-
то є доступними протягом одного дня і не потребують значного 
туристичного спорядження.

5.1. Анталовецька поляна
 

Маршрут екскурсії: с. Невицьке Ужгородського району – 
Анталовецька (Анталівська) поляна – с. Невицьке.
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1. Місце зупинки групи – с. Невицьке, підвісний міст. 
Маршрут розпочинається в Невицькому. Прибути сюди мож-
на з Ужгорода і Перечина приміським електропоїздом (стан-
ція Невицьке-Підзамок), автобусом чи автомобілем. Орієнти-
ром слугує підвісний міст через р. Уж (координати: 48.685245, 
22.404064). З моста відкривається чудовий вид на греблю  
1930-х років – чехословацького періоду Закарпаття.

Тут же ж починається дериваційний канал, який живить 
водою правосторонню частину Ужгорода. Місце загати на Ужі 
служить улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів й 
ужгородців. Вище за течією річки на 2,5 км розташована геоло-
гічна пам’ятка природи місцевого значення Ворочовські скелі 
висотою до 10 м. Вони є відслоненням лави андезитів, що ви-
вержені Анталовським палеовулканом. Скелі є лівим берегом 
Ужа, що вкритий густим буковим лісом.

Перейшовши містком ріку доходимо доріжкою до дороги, 
що піднімається вгору вздовж струмка. З другого боку струмка 
на крутому схилі розташований Невицький замок, що вперше 
згадується у XIV ст. Із замком пов’язана велика кількість легенд 
та історій. Наразі це напівзруйнована історична пам’ятка, що 
потребує серйозної реставрації чи хоча б укріплення. Неподалік 
замку, біля його підніжжя примостився десятиметровий стовп з 
вулканічного туфу (геологічна пам’ятка природи місцевого зна-
чення), що свідчить про багате вулканічне минуле цих місць.

На півдорозі до замку дорога робить крутий віраж із міст-
ком, під яким пробігає струмок. Це наш наступний орієнтир. 
Тут ми прощаємось з асфальтом і продовжуємо шлях уздовж 
струмка, насолоджуючись плюскотінням води і гарним до-
вкіллям.

2. Місце зупинки – Salamander street. Дорога кілька разів 
перетинає струмок і нарешті підходить до початку стежки на 
саму поляну (48.675731 22.441485). Ця стежка впорядкована і 
підтримується групою ентузіастів та, як не дивно, має власну 
назву Salamander street і маркер у вигляді оранжевої саламан-
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дри на зеленому фоні. Початок стежки викладений бортиками 
з каменю для зручності при підйомі.

Стежка є найбільш коротким і зручним підйомом на поля-
ну, але ніщо не заважає його ускладнити, якщо зійти на пер-
шу кращу дорогу чи стежку, які зустрічаються на шляху. Треба 
сказати, що околиці Анталовецької поляни перетинає величез-
на кількість доріг і стежок, оскільки місцевість популярна як у 
військових (в цілому це межі військового лісництва), лісників, 
мисливців, так і в туристів, велосипедистів, грибників. До по-
яви цієї добре маркованої стежки виникали складнощі із швид-
ким і точним потраплянням на поляну.

3. Місце зупинки – Андезитова чаша. Стежка плавно пі-
діймається вгору і наступною цікавинкою є чаша, витесана з 
цільної андезитової брили (48.673770 22.454270). Раніше в неї 
впадав потужний струмінь джерела, а тепер вода знайшла іншу 
дорогу і потічок тихенько витікає знизу. Чашу хтось називає 
Масариковою, але це більше данина моді, ніж історична прав-
да. Неподалік є могилка лісничого і дерев’яна бесідка, де можна 
відпочити і перекусити.

Розділ V.  Унікальні пам’ятки природи



199

Стежка набирає висоту далі, навпростець пересікаючи до-
роги, вирубки і буреломи, заходить у старий буковий ліс. Це 
останній відрізок перед Анталовецькою поляною. Неподалік 
поляни стежка проходить повз джерело смачної холодної води 
під назвою Циганка, яке повноводне навіть у спекотні літні мі-
сяці (48.670661 22.481233).

4. Місце зупинки – Анталовецька поляна. Ось і сама Анта-
ловецька поляна (968 м над рівнем моря) – кратер згаслого вул-
кану, що оточений валом із північно-західної сторони. З при-
родоохоронної точки зору, це лісовий заказник місцевого зна-
чення, де зростає буково-яворовий праліс віком 120-200 років.

5.1.  Анталовецька поляна
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На самій поляні цвітуть червонокнижні види рослин: біло-
цвіт весняний, підсніжник білоцвітний, лілія лісова, лунарія 
оживаюча, скополія карніолійська, беладонна звичайна, ци-
буля ведмежа та ін. У східній частині, як залишок вулканічної 
пробки, розташовані Анталовські скелі (геологічна пам’ятка 
природи місцевого значення). Вони є найвищою точкою поля-
ни (48.669740 22.492289).

Для цієї місцевості дуже важливим є дотримання природо-
охоронного режиму. Легкодоступність і близькість до населе-
них пунктів робить поляну беззахисною перед мототранспор-
том, квадроциклами, важкою лісовозною чи військовою техні-
кою, випалюванням сухої трави тощо.

Анталовецька поляна є воротами на хребет Синаторія, де 
розташовуються багато цікавих природних об’єктів: Ворочов-
ські озера, печери Ур і Синаторія, скеля Соколець та ін. Але 
пропонований маршрут завершується саме на Анталовецькій 
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поляні. Отож, збагатившись враженнями повертаємось додому 
тим самим шляхом, що й підіймалися на поляну.

Запитання для самоконтролю

1. Скільки в Закарпатській області об’єктів природно-заповідно-
го фонду?

2. Де знаходиться пам’ятка природи Ворочовські скелі?
3. Який маркер у стежки Salamander street?
4. Чим приваблива Андезитова чаша?
5. Охарактеризуйте Анталовецьку поляну як пам’ятку природи.
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5.2. Хребет Синаторія

Маршрут екскурсії: м. Перечин – с. Сімер Перечинсько-
го району – скеля Соколець – печера Синаторія – с. Сімер –  
м. Перечин.

Синаторія – унікальний мальовничий хребет у північно-
західній частині гірського масиву Маковиця (частина Вулка-
нічного хребта). Максимальна висота 812 м над рівнем моря. 
З південного сходу хребет пологою перемичкою з’єднується з 
відрогами гори Анталовецька Поляна. На самому хребті чи на 
його відрогах є різноманітні природно-заповідні місця: скеля 
Соколець, печера Синаторія, Ворочовські озера, печера Ур, ске-
ля-стіна Дірявий Камінь, Ворочовські скелі тощо.

Наразі пропонуються до уваги маршрут одного вихідно-
го дня, що в цілому не складний, пролягає здебільшого лісом. 
Отже, орієнтування треба здійснювати за наведеними коорди-
натами в системі GPS.

1. Місце зупинки групи – околиця с. Сімер Перечинського 
району. Сам маршрут починається на околиці с. Сімер, вище 
газокомпресорної станції (48.726961 22.507888). Якщо добира-
тися електропоїздом чи рейсовим автобусом, то слід вийти на 
залізничній станції чи автостанції у м. Перечин.
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Потім рухаємося в напрямку на Великий Березний до за-
лізничного переїзду, прямуємо вправо через переїзд дорогою 
на Сімер, переходимо міст через Уж і підходимо до будівель 
колишнього цегельного заводу (48.732604 22.498553). За будів-
лями сходимо на стежку, що збігає на бережок управо від цен-
тральної дороги.

Постійно піднімаємося вгору. Ґрунтова кам’яниста доро-
га проходить поміж будівлями господарського призначення і 
повз газорозподільний пункт. Тут дорога стає глинистою і ви-
водить на край старого букового лісу. Якщо подорожувати ав-
томашиною, то доїхати можна до цих господарських будівель і 
залишити авто на стоянці.

2. Місце зупинки – скеля Смолава Баба. На початку лісу 
підйом стає крутішим, доки через 40 хв ходьби не досягне апо-
гею. Таким крутим підйомом виходимо до великого скель-
ного утворення ліворуч від стежки під назвою Смолава Баба 
(48.710568 22.511670). Тут крутизна починає спадати, ліс із бу-
кового змінюється на березово-ліщиновий, тож подорож пе-
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ретворюється на прогулянку березовим гаєм із живописними 
полянами. У всій красі проявляє себе карпатське різнотрав’я, 
включно з купинами чорниці, ожини чи малини. Це хребет Си-
наторія, відомий своїми грибами та ягодами.

Плавно підіймаючись й опускаючись, стежка виводить на 
лісову дорогу (48.693957 22.523401), що йде від Анталовецької 
поляни і спускається в с. Тур’ї Ремети. Праворуч – шлях на Во-
рочовські озера, урочище Світильник, печеру Ур і саму Анта-
ловецьку поляну. Ліворуч – на скелю Соколець, печеру Синато-
рію і с. Тур’ї Ремети.

Кажуть, це шлях знаменитого листоноші Федора Фекети 
(помер 1838 р.), який щодня носив пошту з Ужгорода до Тур’їх 
Ремет. Цей трудовий подвиг увіковічнено пам’ятною дошкою в 
самому селі та пам’ятником на центральній площі в Перечині.
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Нам ліворуч і певний час подорожуємо дорогою до місця, де 
непомітна стежка відгалужується вправо (48.694860 22.527600) 
і, звиваючись березовим гаєм із декількома полянами, перехо-
дить у буковий ліс. Перед початком букового лісу розкинулася 
невелика поляна, де є вогнище і джерело неподалік (48.690322 
22.529405). Це місце ідеальне для тих, хто приходить на скелю з 
ночівлею. Таких бажаючих немало у літній період.

3. Місце зупинки – скельний масив над р. Клокотива. 
Стежка в буковому лісі йде вліво, повз декілька невеликих 
скельних виходів і невдовзі виходить на кам’яні розсипи біля 
підніжжя скелі. Видовище вражаюче! Скельний масив висотою 
понад 60 м нависає над долиною р. Клокотива. Розсипище сі-
рих каменів суне по крутому схилу вниз. Треба бути обережним 
як на кам’яних розсипах, так і під самою скелею. Раніше скеля 
була улюбленим місцем тренінгу і відпочинку скелелазів й аль-
піністів ужгородських і не тільки. Наразі таких відвідин значно 
поменшало.

Наверху заповідного масиву є оглядова площадка (48.689239 
22.533930), піднятися на яку можна трьома шляхами. Най-
складніший та найнебезпечніший розташований ліворуч (якщо  
стояти внизу лицем до скелі) найвищої «башти» масиву і є до-
сить екстремальним для більшості відвідувачів.

Другий – повністю обійти масив правим боком, познайо-
митися з усіма вигинами і гротами, серед яких знаменитий Ка-
мін. Хто наважиться пролізти його практично вертикальною 
трубою, починає з порозумінням відноситися до важкої праці 
Санта Клауса. Третій та найбільш безпечний шлях – підійти від 
поляни відпочинку непомітною стежечкою зверху.

Оглядова площадка відкриває прекрасну панораму вершин 
Маковиці та Анталовецької поляни, долини р. Клокотива, зе-
леного шатра букового лісу, що вкриває все навкруги. Удали-
ні при хорошій погоді виблискує поверхня Андрашівського 
озера. Милуючись красою, не можна забувати про небезпечну 
прірву, що всього за два кроки попереду.

5.2.  Хребет Синаторія
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4. Місце зупинки – печера Синаторія. Якщо від оглядо-
вої площадки піти просто на північ, то за 900 м, пересікаю-
чи дорогу, якою вже рухалися, натрапляємо на печеру Сина-
торія, що затишно притулилася на крутому лісовому схилі 
(48.698135 22.534244). Ця печера тектонічного типу є геоло-
гічною пам’яткою природи місцевого значення. Має довжину 
ходу біля 12 м і невеликий зал на вході. Є місцем зимівлі деяких 
метеликів і кажанів.

Знову повертаємось дорогою до точки розгалуження на 
Перечин (48.693957 22.523401) і щасливо добираємося зворот-
нім шляхом додому.

Розділ V.  Унікальні пам’ятки природи
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Запитання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте хребет Синаторія.
2. Де знаходяться природно-заповідні місця – скеля Соколець, 

Ворочовські озера, скеля-стіна Дірявий Камінь?
3. Де пролягав шлях знаменитого листоноші Федора Фекети?
4. Яка висота скельного масиву над долиною р. Клокотива?
5. Хто зимує в печері Синаторія?

Рекомендована література

1. Заповідні території // Регіональний інформаційний центр 
«Карпати». carpaty.net.

2. Левінець М., Монич О. Кадастр природних та штучних печер 
Закарпаття. Ужгород, 2010. 74 с.

3. Об’єкти природно-заповідного фонду в Закарпатській області 
// Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської облас-
ної державної адміністрації. ecozakarpat.gov.ua.

4. Сімер – хребет Синаторія // Carpaty.net.
5. Скелі Соколець г. Соколич хр. Синаторія // Youtube.com. 2018. 

4 листопада.
6. Ямалов О. Стежками Карпат. Харків: Фоліо, 2019. 512 с.
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5.3. Водно-лікувальні локації

Маршрут екскурсії (оздоровчої, триденної): м. Ужгород 
– с. Плоске – с. Поляна – с. Солочин – м. Свалява – с. Неліпино 
(ночівля) – с. Келечин – с. Сойми – с. Колочава (ночівля) –  
с. Драгово – с. Шаян – с. Нижнє Солотвино – м. Ужгород.
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Найдавнішим курортним районом на Закарпатті вважають 
околиці с. Лумшори Перечинського району, де біля витоку гір-
ської річки Туриця 1600 р. заснували водолікарню. У дерев’яних 
коритах із мінеральною водою лікували ревматичні недуги. У 
величезному казані підігрівали воду, яку подавали дерев’яними 
жолобами.

Від XVIII ст. великі землевласники – графи Шенборни збу-
дували в краї мережу купелів у селах Лумшори (Перечинський 
район), Занька і Поляна (Свалявський район), Синяк (Мукачів-
ський район), Шаян (Хустський район).

Нині в краї діють курорти Берегово, Виноградів, Карпати 
(Мукачівський район), Кваси (Рахівський район), Міжгір’я, 
Поляна (Свалявський район), Солотвино (Тячівський район), 
Солочин (Свалявський район). У трьох осередках лікують тер-
мальними водами: м. Берегово, с. Велятино (Хустський район), 
с. Косино (Берегівський район).

Мінеральні води Закарпаття представлені сімома десятка-
ми основних родовищ, серед них вуглекислих гідрокарбонат-
них натрієвих 75%, азотних й азотно-метанових 18%, сульфід-
них 7%. В унікальній зоні Свалява – Поляна зосереджено чи не 
найбільше їх різновидів.

5.3.  Водно-лікувальні локації
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У народі мінеральну воду називають квасною водою, ква-
сом, а цілющі джерела – буркутами і криницями: «Безсмертна 
керниця» (с. Бороняво), «Драговська керниця» (с. Драгово), 
«Золота керниця» (с. Золотарьово), «Княжева керниця» (м. Тя-
чів), «Свята керниця» (с. Бобовище) та ін.

Зафіксовано чимало переказів про розбійницькі та «цар-
ські» джерела з цілющою мінеральною водою (ки[е]рниці, 
кваси, як Вовків у с. Голубине Свалявського району, Бовцар у  
с. Вільшани Хустського району).

У 1920‐х роках у с. Вишково (Хустський район) налічили 
8 джерел «простих залізних квасних» (Ковачева долина), по 
одному «залізному квасному» (Варгедь) і «соленому залізному 
квасному» (долина Шаян). Промовиста й назва села Кваси Ра-
хівського району.

Село Нижній Студений Міжгірського району виводить свій 
початок від джерела зі студеною (холодною) водою, а с. Сокир-
ниця Хустського району – від кирниці, де втопився опришок 
Сокирка. Із Розбійницької керниці поблизу селища Великий 
Бичків пили воду опришки.

Аби ближче ознайомитися з водно-лікувальними локаці-
ями Закарпаття потрібно чимало часу. Наразі пропонується 
один із можливих маршрутів, розрахований на три дні з дво-
ма ночівлями. Його легко підкоригувати відповідно до власних 
часових можливостей.

1. Місце зупинки групи – м. Ужгород, вул. Ракоці, 3. У межах 
Ужгорода понад 20 проявів мінеральних вод: штучних (сверд-
ловин) і природних (джерел). Гідрогеологію міста інтенсивно 
вивчали у 1960-х – 1980-х роках. У Підзамковому парку (стадіон 
«Спартак») є мінеральна вода типу «Єсентукі 17», у Боздосько-
му парку – типу «Нарзан», проте їхнє використання обмежене 
і нераціональне.

Ужгородське родовище охоплює свердловини в сквері по 
вул. Крилова, у дворі міської дитячої клінічної лікарні по вул. 
Ракоці (у дендросаді Лаудона), мікрорайонах Горяни і Дравці. 
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У згаданій лікарні широ-
ко використовується ба-
сейн і «перлинні» ванни 
із слабо мінералізованою 
гідрокарбонатно-натрі-
єво-кремнієвою водою з 
власного джерела. Таке 
лікування ведеться від 
1984 р. Ця вода ефектив-
на при лікуванні захво-
рювань жовчо- і сечови-
відних шляхів, нервової 
системи.

1631 р. повідомляло-
ся про існування в Ужго-
роді мінеральних дже-
рел. Вуглекислі залізисті 
води використовуватись 
для пиття і в купелях. На 
джерелі під Замковою горою на правому березі р. Малий Уж зве-
ли водолікарню (купіль) «Квасна вода», що проіснувала до почат-
ку Другої світової війни. Нині тут торговий центр «Жива вода». 
Трохи далі (вул. Електрозаводська) із XIX ст. існував бювет міне-
ральної води й «Унгварська купель», де пізніше виріс пансіонат.

У 1960-х із свердловин Ужгородського родовища почали 
розливати мінеральну воду «Ужгородська», у 1990-х – «Радван-
ка», а віднедавна – під назвою «Настуся». Йдеться про окремий 
Ужгородський тип нарзанів.

Ужгородське родовище вуглекислих залізистих кремнис-
тих маломінералізованих вод, зокрема ділянки у Боздоському 
парку і мікрорайоні Дравці, пов’язане з Ужгородським палео-
зойським виступом фундаменту Закарпатського прогибу. Вони 
залягають на глибині 376 – 430 м у пласті тріщинуватих андези-
тів левантина гутинської свити.

5.3.  Водно-лікувальні локації
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На правому березі р. Уж (стадіон «Спартак») з глибини  
71 – 101 м добуті вуглекислі мінеральні води. У 1972 – 1973 рр. 
на лівому березі Ужа (мікрорайон Радванка) визначено діль-
ницю вуглекислих залізистих кремнистих хлоридно-гідрокар-
бонатних кальцієво-натрієвих вод, що розливались під назвою 
«Радванка».

Нині зі свердловини в мікрорайоні Дравці розливається 
вуглекисла висококремниста залізиста маломінералізована гід-
рокарбонатна натрієво-кальцієва мінеральна вода «Настуся». Її 
вживають при накопиченні в організмі токсичних речовин не-
завершеного метаболізму внаслідок хронічних захворювань, у 
т. ч. шкіри і крові.

2. Місце зупинки – с. Плоске (Свалявський район), 267. 
Від початку XIX ст. у курортній місцевості с. Плоске існували 
купелі. Від 1834 р. плосківську мінералку вивозили в бочках 
для любителів вина. У 1840-ві її стали розливати в пляшки, від  
1959 р. – на Плосківському заводі мінеральних вод.

Вуглекисла холодна борна середньомінералізована гідро-
карбонатна натрієва мінеральна вода «Плосківська» видобува-
ється з глибини 150 м в долині р. Розтока, за 5 км від санато-
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рію «Сонячне Закарпаття». Вона близька до всесвітньо відомої 
«Боржомі». Містить біологічно активні концентрації ортобор-
ної кислоти, фтору, що зумовлено геохімічним походженням із 
пісковиків і присутністю фторвміщуючих мінералів у Оленів-
ському рудному полі. На цьому родовищі розливають і «Поля-
ну Плосківську».

Загалом гідрокарбонатні натрієві, т. зв. лужні, мінеральні 
води завдяки універсальній дії належать до найпопулярніших 
у світі. Покращують травлення, зокрема при підвищеній кис-
лотності шлунку, швидко знімають печію, тяжкість у шлунку, 
здуття, олужнюють рН ротової порожнини.

3. Місце зупинки – с. Поляна (Свалявський район), вул. 
Духновича, 104. Це село є оздоровчим курортом із двома баль-
неологічними санаторіями: відкрите 1965 р. «Сонячне Закар-
паття» (вул. Курортна, 1а) і давніша «Поляна» (вул. Духновича, 
104). «Сонячне Закарпаття» створили для реабілітації страво-
ходу одночасно 150 осіб взимку і 400 влітку.

5.3.  Водно-лікувальні локації
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Вперше письмово згадані місцеві мінеральні води 1463 р. 
1868 р. у місцевості, оточеній буковими лісами, на лівому березі 
р. Мала Пиня заснована «Полянська купіль» із помешканнями 
і ванними кабінами. У 1907 р. дерев’яні споруди згоріли, але ку-
рорт відбудували. У 1935 р. тут уже лікували влітку і взимку, а 
від 1946 р. функціонує санаторій «Поляна», де мінеральну воду 
із свердловин використовують для пиття, ванн, промивань, ін-
галяцій тощо.

Вуглекислу холодну борну середньомінералізовану гідро-
карбонатну натрієву мінеральну воду «Поляна-Купіль» роз-
ливають від 1973 р. на Свалявському заводі мінеральних вод із 
свердловин у підніжжі г. Ведмежа з глибини 135 – 200 м.

У 1950-ті рр. Полянське родовище розділили на три ді-
лянки: Полянська і Ведмежий («Поляна-Купіль») і Ново-По-
лянська («Поляна Квасова»). До речі, в 1842 – 1911 рр. «Поляна 
Квасова» отримала 21 міжнародну нагороду як одна з найкра-
щих мінеральних вод Центральної Європи.

«Поляна-Купіль» нейтралізує високу кислотність шлунка. 
За концентрацією гідрокарбонатів наближається до 1% роз-
чину питної соди. Олужнюючий ефект (нейтралізація кислот-
ності в шлунку) наступає безпосередньо після прийому води. 
Олужнення порожнини 12-палої кишки нормалізує відходжен-
ня жовчі та панкреатичного секрету, активність ферментів під-
шлункової залози.

Одне з джерел Полянського родовища знаходиться за 2 км 
від центру села в урочищі Кваси на берегах потока Гірський в 
лісі, на підніжжі г. Зубок. Спочатку воду вивозили бочками, а 
від 1840 р. розливали в пляшки під назвою «Полянська». Під 
назвою «Поляна Квасова» її почали розливати 1946 р. зі сверд-
ловин Ново-Полянської ділянки біля потока Безіменний.

Вуглекисла холодна борна середньомінералізована гідро-
карбонатна натрієва мінеральна вода «Поляна Квасова» розли-
вається з глибини 300 м. Майже повністю складається з гідро-
карбонатів, що разом із наявністю ортоборної кислоти зумови-
ло виділення її в окремий Поляно-Квасівський (Ново-Полян-
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ський) підтип, до якого належить уся Свалявська група: «По-
ляна-Купіль», «Оленівська», «Плосківська», «Свалява» та ін.

4. Місце зупинки – с. Солочин (Свалявський район), 1в. 
Перші дослідження мінеральних вод в місцевості Луги на бере-
гах р. Велика Пиня між селами Солочин і Голубине (мінераль-
ні води Лужанського родовища під сучасною назвою «Лужан-
ська») проведені 1775 р. Спочатку експортувались як «борвіз» 
(винні води) для розведення вина. Від 1872 р. їх призначали з 
лікувальною метою з джерел «Маргіт» та «Ержебет».

Завод розливу мінеральної води «Луги Ержибет» у 1945 р.  
перейменували на «Луги». Тут від 1952 р. розливали міне-
ральні води «Лужанська-1» і «Лужанська-2», а від 1972 р. – під 
об’єднаною назвою «Лужанська». У с. Солочин 1965 р. започат-
ковано санаторій «Квітка полонини» (для лікування кишково-
шлункових захворювань одночасно взимку 150, а влітку 200 осіб),  
1980 р. – санаторій «Кришталеве джерело».

Вуглекисла холодна маломінералізована гідрокарбонатна 
натрієва мінеральна вода «Лужанська» є м’яким антацидом – 
засобом нейтралізації підвищеної кислотності шлунка, знімає 
печію, тяжкість, здуття практично відразу після її прийому. На-
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явність біологічно активних концентрацій кальцію, кремнієвої, 
ортоборної кислоти, фтору позитивно впливає на обмінні про-
цеси.

«Лужанську-7» добувають із глибини 150 м у смузі Бачав-
ських пісковиків від 1968 р. і розливають у санаторії «Квітка 
полонини». Концентрації кальцію та метакремнієвої кислоти 
наближають її до мінеральних вод курортів Віші у Франції та 
Білін у Чехії.

5. Місце зупинки – м. Свалява, вул. Верховинська, 2, завод 
мінеральних вод. Назва міста пов’язана зі словом «сіль», бо тут 
знаходяться соляні мінеральні джерела, що вперше згадуються 
1463 р. У XIX ст. граф Шенборн володів практично всіма джере-
лами мінеральних вод Свалявщини – у Сваляві, Неліпині, Со-
лочині, Поляні, Павлові, Плоскому, Оленьові.

Від 1800 р. в ресторани Львова завозили Свалявську міне-
ральну воду як вартісний напій. Із середини XIX ст. її розлива-
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ли в пляшки під назвою «Szolyvai» («Свалявська») з джерела на 
правому березі р. Латориця під горою із сірих пісковиків.

«Свалявську» називали «королевою сечогінних і розчиню-
ючих сечові солі лікувальних вод» й експортували у Відень і Па-
риж. Розлив її під назвою «Свалява» розпочав у 1946 р. Сваляв-
ський завод мінеральних вод (нині розливає «Поляну Квасову», 
«Лужанську», «Сваляву»).

Вуглекисла холодна борна середньомінералізована гідро-
карбонатна натрієва мінеральна вода «Свалява» розливається 
на правому березі р. Латориці з глибини 200 м. Використову-
ється як дигестив – засіб для покращення травлення, особливо 
при підвищеній кислотності шлунка.

У 2015 р. в Сваляві біля давнього дуба встановлено скуль-
птурну композиція з двох бочок мінеральної води (автор Ми-
хайло Колодко). До речі, на гербі міста зображений чоловік, 
який наливає у діжку воду.

6. Місце зупинки – с. Неліпино Свалявського району, бю-
вет. 1755 р. граф Шенборн відправив до Відня на дослідження 
Сусківську і Неліпинську воду. 1800 р. в Неліпино впорядкува-
ли купелі, а 1871 р. відкрили залізничну станцію. Курорт пра-
цював у травні – жовтні.
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Лікували тут захворювання шлунка, печінки, легенів, сечо-
вого міхура, подагру, ревматизм, нервові розлади тощо. Воду 
з джерела «Стефанія» споживали на місці та вивозили. Роз-
лив мінеральної води розпочато 1956 р. як «Неліпинської», а  
1999 р. – як «Поляни Неліпинської».

Вуглекисла холодна борна маломінералізована гідрокарбо-
натна натрієва мінеральна вода «Поляна Неліпинська» є най-
ближчим аналогом «Боржомі». Доповнює групу маломінералі-
зованих гідрокарбонатних вод Закарпаття («Лужанська», «Ша-
янська»), нейтралізує підвищену кислотність шлунка.

7. Ночівля в с. Неліпино (або у м. Свалява).
8. Місце зупинки – с. Келечин Міжгірського району, дже-

рело. Келечинське родовище залізистих мінеральних вод одне 
із найбільших в Україні. Це 12 свердловин, 8 джерел. Тутеш- 

ні джерела описані ще 
1876 р. У 1950-ті роки 
свердловини пробури-
ли на правому березі  
р. Репинка за 2 км від се- 
ла. Розливають мінераль-
ну воду «Келечинська» 
від 1987 р. з глибини 110 м.  
Використовується для 
питного лікування в са-
наторії «Верховина» у  
с. Сойми.

Холодна вуглекисла 
залізиста маломінералі-
зована гідрокарбонатна 
магнієво-кальцієва вода 
«Келечинська» вирізня-
ється високим вмістом 
карбонатного заліза (від 
15 до 30 мг/л при міні-
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мальній добовій потребі заліза 120 мг). Один літр води містить 
від 100 до 400 мг кальцію, або майже половину добової потреби 
організму дорослої людини. Завдяки високому вмісту вуглекис-
лоти має надзвичайно приємний смак, прекрасно тамує спрагу.

«Келечинська» нормалізує сечовидільну функцію нирок, 
насичує організм цінними елементами – залізом, кальцієм, маг-
нієм, марганцем, допомагає звільненню його від шлаків, токси-
нів, сечового піску.

9. Місце зупинки – с. Сойми Міжгірського району, санато-
рій «Верховина». Наприкінці XIX ст. на лівому березі р. Репинка 
відкрили водолікарню. 1900 р. місцевість визнали курортною. 
На початку Першої світової війни курорт знищили російські 
війська. За чехословацької влади водолікарню відновили.

У 1950 р. відкрито санаторій «Верховина» на базі свердло-
вин на лівому березі р. Ріка. Від 1999 р. розливають мінеральну 
воду «Сойми». Сойминське родовище – одне з найбільш висо-
кодебітних. Його орієнтовний дебіт сягає 1,5 тис. куб. м на добу.

Холодна вуглекисла борна середньомінералізована хлорид-
но-гідрокарбонатна натрієво-кальцієва мінеральна вода «Со-

5.3.  Водно-лікувальні локації



220

йми» призначається при захворюваннях шлунка з різним рів-
нем кислотоутворення, жовчного міхура і підшлункової залози.

У літрі цієї води стільки ж кальцію, як у двох склянках мо-
лока. Іони кальцію викликають протизапальну дію, знижують 
проникливість клітинних мембран, зменшують кровоточи-
вість. Саме тому в санаторії «Верховина» діє єдине в Україні 
цілорічне реабілітаційне відділення для пацієнтів із гематоло-
гічними захворюваннями.

10. Місце зупинки – с. Колочава Міжгірського району, дже-
рело. Її місцеві жителі називають «Боркут». Із нею пов’язаний 
забобон про те, що воду з джерела треба нести, не озираючись, 
інакше втратить властивості. 1876 р. описано два колочавські 
джерела – в кутках Горб і Лази. На останньому відкрили неве-
лику купальню.

На початку 1960-х років джерело в Лазах упорядкували, 
запрацював торговий павільйон. Місцевість стала незмінним 
місцем відпочинку жителів Колочави і довколишніх сіл. У за-
снованій купальні боркут підігрівали і лікували ревматизм, ра-
дикуліт, серцево-судинні захворювання. У 1989 р. розпочали 
зведення водолікарні, котру не добудували.
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Вуглекисло-маломінералізована хлоридно-гідрокарбонат-
на кальцієво-натрієва вода «Колочава» має високий вміст важ-
ливих для організму мікроелементів, зокрема кальцію, магнію, 
брому. У літрі води від 250 до 400 мг кальцію, або майже поло-
вина добової потреби організму дорослої людини.

«Колочава» стимулює кислотоутворюючу функцію шлунка. 
Належить до рідкісного Малкінського типу мінеральних вод, 
які зустрічаються тільки на Камчатці. Її розливають від 1999 р. 
з ініціативи Мирона Цюбика, заслуженого природоохоронця 
України, колишнього директора Національного природного 
парку «Синевир» і начальника державного управління еколо-
гії та природних ресурсів у Закарпатській області, фундатора 
чоловічого православного монастиря ікони Божої Матері «Не-
сподівана Радість» (с. Колочава, урочище Квасовець).

11. Ночівля у с. Колочава.
12. Місце зупинки – с. Забрідь (раніше частина с. Драгово) 

Хустського району. Мінеральною водою тут лікувалися здавен. 
Давні кам’яні ванни, які заповнювали водою з джерел у Монас-
тирській балці біля потока Монастир, зберігалися до початку 
1960-х років.

Мінеральну воду 
«Драгівська» розли-
вали вже наприкінці 
XIX ст. Нині в складі 
Драгівського родо-
вища 13 свердловин, 
6 джерел, холодних  
і субтермальних, від  
малої до високої мі- 
нералізації, з різним 
співвідношенням гід-
рокарбонатів і хлори-
дів, однак переважа-

ють води Єсентукського типу, тобто групи хлоридно-гідрокар-
бонатних.
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Вуглекисла холодна середньомінералізована борна хлорид-
но-гідрокарбонатна мінеральна вода «Драгівська» розливаєть-
ся на лівому березі р. Теребля біля підніжжя г. Менчул (1487 м) 
із глибини 50 м. Це колишнє джерело «Менчул».

Покращуючи травлення, «Драгівська» позитивно впливає 
на обмінні процеси – стимулює ендокринну функцію підшлун-
кової залози, посилює окисні процеси в організмі. Її лікувальні 
властивості особливо цінні при станах, коли людина втрачає 
багато води і солей – при надмірному потовиділенні, в умовах 
праці за підвищеної температури і важкої фізичної роботи.

13. Місце зупинки – с. Шаян (Хустський район), бювет. Ці-
лющі джерела Марамороша відомі здавна. 1818 р. на базі вуг-
лекислих гідрокарбонатних залізистих мінеральних вод засно-
вана «Замкова Купіль» у підніжжі г. Варгедь (991 м). 1935 р. тут 
працювала водолікарня (4 ванні кімнати, 19 покоїв для гостей).

На базі Шаянського родовища 1952 р. відкрито санаторій 
«Шаян». Хлоридно-гідрокарбонатну мінеральну воду, видо-
буту в підніжжі г. Малий Шаян, рекомендували для лікуван- 
ня урологічних захворювань ще у 1950-ті роки, зокрема кори-
фей закарпатської медицини професор Олександр Фединець 
(1897 – 1987).

Вуглекисла холодна маломінералізована кремниста гідро-
карбонатна натрієва мінеральна вода «Шаянська» розливається 
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від 1964 р. з глибини 250 м. За вмістом гідрокарбонатів «Шаян-
ська» наближається до «Боржомі» (Грузія) та «Віші-Селестон» 
(Франція), а належить до типу мінеральних вод курорту Дилі-
жан (Вірменія) через наявність метакремнієвої кислоти.

Наявність кремнію гальмує збуджену моторику кишечни-
ка. «Шаянська» призначається при захворюваннях шлунка з 
підвищеним рівнем кислотності, хронічних гепатитах, панкре-
атитах, цукровому діабеті тощо.

14. Місце зупинки – с. Нижнє Солотвино (Ужгородський 
район), 150-К, завод мінеральних вод. Курорт веде відлік від 
XVII ст. Ванни купальні «Деренце Жолобовне» наповнювали 
мінеральною водою дерев’яними жолобами. Австрійські вель-
можі в цих ваннах лікувались й омолоджувались, а прожива-
ли у палаці з вежами і терасами. У 1913 р. «Деренівські купе-
лі» офіційно рекомендували для відвідин в Австро-Угорщині.  
У радянські часи тут існував санаторій «Кооператор».

Деренівська купіль 1692 р.

5.3.  Водно-лікувальні локації



224

За останні роки поруч виріс ошатний санаторно-курорт-
ний комплекс «Деренівська купіль», а на сучасному заводі ви-
пускають питну воду з вмістом природного кремнію «Деренів-
ська купіль», висококремнисті низькомінералізовані мінераль-
ні води «Закарпатська 1», «Закарпатська 2». На 10 га висаджено 
ботанічний сад із колекцією 5 тис. рослин, зокрема 30 видів 
магнолій, 20 видів сакур із різним періодом цвітіння, розарій з 
тисячею троянд 150 сортів, 180 сортів ірисів. Між ними розта-
шовані водойми з водяними ліліями і парк скульптур.

Природну питну воду «Деренівська купіль» добувають із 
глибини 125 м. Мінеральні води «Закарпатська 1» і «Закарпат-
ська 2» формуються в інтервалах глибин 200-600 м, запобігають 
розвиткові атеросклерозу і пов’язаних з ним серцево-судинних 
захворювань, стимулюють пружність шкіри. Їх розливають у 
місці видобування.

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть найдавніший курорт на Закарпатті.
2. Де розташовані курорти на Закарпатті?
3. Відколи відомо про існування в Ужгороді мінеральних джерел?
4. Які мінеральні води розливали і розливають в Ужгороді?
5. Чи існували купелі в с. Плоске Свалявського району на почат-

ку XIX ст.?
6. Чим особливий курорт у с. Поляна Свалявського району?
7. Які санаторії діють у с. Солочин Свалявського району?
8. Назвіть мінеральну воду, яку від 1800 р. завозили у Львів.
9. Яку мінеральну воду розливають у с. Неліпино Свалявського 

району?
10. Назвіть мінеральну воду, в одному літрі якої половина добо-

вої потреби дорослої людини в кальції.
11. В якому санаторії на Закарпатті діє єдине в Україні цілорічне 

реабілітаційне відділення для пацієнтів із гематологічними захворю-
ваннями?
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12. Розкажіть про забобон, пов’язаний з мінеральним джерелом 
у с. Колочава?

13. В якому населеному пункті розливають мінеральну воду 
«Драгівська»?

14. З якого часу розливають мінеральну воду «Шаянська»?
15. На якому курорті на Закарпаття висаджено ботанічний сад із 

колекцією 5 тис. рослин?
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Довідкові матеріали 
для можливих екскурсій

Княгиня. Місце падіння метеорита

Це найбільший з-поміж знайдених метеоритів у новій та 
новітній історії Європи. Приземлився 9 червня 1866 р., між 
16.00 та 17.00. Координати – 48°54´ пн. ш., 22°24´ сх. д. Клас ме-
теориту – звичайний хондрит.

Промайнув полум’яним шаром і вибухнув на висоті 40 км 
над с. Княгиня нині Великоберезнянського району. Розпався на 
1,2 тис. шматків. Осколками обсипало площу в радіусі до 5 км. 
Ймовірно ядро метеорита вагою майже 280 кг упало за 8 км від 
с. Княгиня на схил гори Стінка (1078 м) в урочищі Чорні Мла-
ки. Зберігається у Музеї природничої історії у Відні. Загалом зі-
брано понад тисячу уламків сумарною вагою 500 кг.

При проходженні щільних шарів атмосфери його бачили 
яскравим болідом у Словаччині (Ліптовський Мікулаш, Ша-
риш, Земплин, Пряшів). Через кілька днів найбільший осколок 
знайшов житель Княгині Василь Крив’яник на глибині близько 
2 м. При падінні ядро розпалося на дві частини вагою 142 та  
138 кг й осколок 2 кг 350 г. Лісничий Великого Березного Антон 
Покорни викупив у Крив’яника знайдений метеорит «за два 
воли, які той сам вибрав» і перепродав Віденському музеєві.

Знахідка вплинула на розвиток гіпотези панспермії. У жур-
налі «Science» 1881 р. опублікована стаття з листуванням між 
Чарльзом Дарвіном і німецьким геологом Отто Ганом. У метео-
ритних осколках із Княгині О. Ган виявив залишки позаземних 
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коралів, паразитів, рослин й описав у книжці «Die Meteorite 
(crondrite) und ihre Organismen» 1880 р. Дані перевірив зоолог 
Вейнлендлер. 1892 р. на місці падіння метеорита побував зна-
менитий письменник-фантаст Жуль Верн.

До Княгині найкраще йти від села Сіль. Стежка до урочища 
Чорні Млаки веде повз карстові печери на схилах гори Стінка, 
через буково-яворові праліси. Маршрут маркований позначка-
ми на деревах. Зі стежки добре видно гори Стінка і Княгиниця, 
джерела смачної води. Після урочища Прислупець за грабово-
березовим лісом відкривається чудовий краєвид на гори Явір-
ник і Домашинський Верх.

Протяжність маршруту 14 км. Це гарний варіант для одно-
денної прогулянки, що триватиме від 4 до 7 годин залежно від 
фізичної підготовки учасників і погодних умов.

Княгиня. Місце падіння метеорита
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Музичне Закарпаття. Органи

Найбільше органів збереглось у реформатських церквах 
(понад 40), менше (27) – у римо-католицьких. Настаріший зна-
ходиться в с. Округла на Тячівщині 1800 р. Єдиний світський 
встановлений в Ужгороді 1974 р. Ось їх перелік й описи.

Ужгород. Закарпатська обласна філармонія (первісно бу-
дівля синагоги 1904 р.). Фірма «Rieger-Kloss», Чехословаччина, 
1974 р. Спроектований з урахуванням акустики концертного 
залу. Коштував 300 тис. дол. Має 32 регістри, численні присто-
сування і копуляції клавіатур, багато мікстур і язичкових регі-
стрів. При порівняно невеликій загальній кількості регістрів 
орган дозволяє успішно виконувати як барокову музику, так 
і твори сучасних композиторів. Піднятий над сценою на укрі-
плених в стіні балках, звук рівномірно заповнює приміщення, 
не утворюючи акустичних вузлів і впадин.

Храм св. Георгія. На хорах, виготовлений братами Рігерами 
з Ягендорфа (Jagendorf es Budapest) 1901 р. Має 17 регістрів, 2 
мануала і педаль, різні копуляції клавіатур і педалі. Написи на 
ручках включення регістрів виконані угорською та італійською 
мовами. Усі регістри мають виключно лабіальні труби, тракту-
ра органа пневматична.

Реформатський храм. Angster J. es Fia, Pecs, 1850 р. Має 10 
регістрів, мануал (2 регістра) і педаль (8 регістрів), копуляцію 
педалі з мануалом й октавну копуляцію. Мануал має 54 клавіші, 
педаль – 26.

Берегово. Храм Воздвиження Чесного Хреста. Rieger, Буда-
пешт, 1899 р.

Берегівський район
Бене. Храм Серця Ісуса. Стара фісгармонія американського 

виробництва.
Бовтрадь. Храм Народження Пресвятої Діви Марії. Стара 

фісгармонія.
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Косино. Храм св. Стефана Короля. Rieger, Будапешт, 1906 р.
Оросієво. Храм св. Анни. Angster J. es Fia, Pecs, 1907 р.
Виноградів. Храм Вознесіння Ісуса Христа. «Орсаґ Шандор 

і син», 1888 р., знищений у радянські часи.
Виноградівський район
Вилок. Храм св. Ілони. Rieger, Будапешт, 1896 р.
Дяково. Храм Воздвиження Чесного Хреста. Карл Клекнер, 

Братислава, 1844 р.
Королево. Храм св. апостолів Петра і Павла. Юліус Гунно, 

Пряшів, 1923 р.
Фанчиково. Храм Найсвятішого Імені Ісуса. Фісгармонія, 

1870 р.
Мукачево. Кафедральний храм св. Мартина. Отто Рігер, 

Будапешт, 1913 р. Має 16 регістрів: 8 у першому мануалі, 5 у 
другому, 3 у педалі. У правій боковій каплиці храму є ще один 
на 6 регістрів сучасного виготовлення і дизайну, отриманий у 
дар від однієї з угорських громад. Має один регістр у педалі та 
5 у мануалі.

Мукачівський район
Кольчино, Фрідєшово. Храм св. Петра і Павла. Фісгармонія.
Лалово. Храм Народження Діви Марії. Фісгармонія.
Павшино. Храм Воздвиження Чесного Хреста. Антикварна 

фісгармонія майстра Штровассера, Будапешт.
Перечинський район
Перечин. Храм св. Августина. Корпус із середини ХІХ ст., 

внутрішню частину зроблено між 1920 і 1939 рр.
Рахів. Храм св. Івана Непомуцького. Юлій Салаї, Секешфе-

гервар, 1894 р.
Рахівський район
Кобилецька Поляна. Храм Внебовзяття Пресвятої Діви Ма-

рії. «Дангл Антал і син», перевезений 1886 р. із замкової каплиці 
м. Ґьоделе.
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Тячів. Храм св. Стефана. «Орсаґ Шандор і син», 1893 р.
Тячівський район
Округла. Храм св. Фелікса. Невідомий майстер, 1800 р. 

Найстаріший орган Закарпаття. Клавіатура з горіхового дерева, 
клавіші покриті слоновою кісткою.

Солотвино. Храм св. Стефана. Rieger, поч. ХХ ст.
Усть-Чорна. Храм св. Марії Магдалени. «Орсаґ Шандор і 

син», 1890 р.
Ужгородський район
Глибоке. Храм Розарієвої Діви Марії. Rieger, Будапешт, поч. 

ХХ ст.
Оноківці. Храм Відвідин св. Єлизавети. Ференц Марцелл, 

1943 р., верхній ряд труб із ХІХ ст.
Середнє. Храм св. Луки. Rieger, Будапешт, поч. ХХ ст.
Сюрте. Храм Воздвиження Чесного Хреста. Юліус Гунно, 

Пряшів, 1920 – 1930-ті роки.
Часлівці. Храм Внебовзяття Пресвятої Діви Марії. Rieger, 

Будапешт, 1906 р.
Шишлівці. Храм Серця Діви Марії. Фісгармонія, подарунок 

із Німеччини.
Чоп. Храм св. Анни. Rieger, Будапешт, поч. ХХ ст.
Хуст. Храм св. Анни. Rieger, 1904 р., відреставрований 1993 р.
Хустський район
Вишково. Храм св. Миколая. Антал Орсаг, 1902 р.
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Закарпаття в художніх фільмах

Koryatovič: Začarovaný klíček karpatský (Коріатович: Ча-
рівний перстень Карпат). 1922. Історичний фільм (німий), 82 хв.  
Кіностудія «AB», м. Прага. Режисер Ян Юст-Розвода. Сцена-
ристи Василь Пачовський, Карел Фігдор. Актори Теодор Пі-
штек, Микола Садовський та ін. Про князів Лаборця і Федора 
Корятовича як захисників рідної землі. Знімали у Мукачеві. 
Прем’єру відвідав президент Т. Масарик.

Extase (Екстаз). 1932. Драма, 83 хв. Чехословаччина – Ав-
стрія. Режисер і сценарист Густав Махати. Сценарист Фран-
тішек Горки. Актори Геді Ламарр, Аріберт Мог та ін. Про не-
вдалий шлюб старого багатія та молодої жінки, яка завела собі 
коханця. Перша стрічка в історії повнометражного художнього 
кіно з еротичною сценою (оголеним жіночим тілом), тому в ба-
гатьох країнах її заборонили до показу або цензурували. Окремі 
епізоди зняли в околицях м. Хуст. Кубок міста Венеції за кращу 
режисуру Венеційського кінофестивалю 1934 р. 

Marijka nevěrnice (Марійка-невірниця). 1934. Драма, 72 хв.  
Кіностудія «Barrandov», м. Прага. Режисер Владислав Ванчура. 
Сценаристи Карел Новий, Іван Ольбрахт. Актори (аматори) 
Ганна Шкелебей, Петро Бірчак та ін. Про зрадливу дружину 
молодого лісоруба. Знімали в с. Колочава Міжгірського райо-
ну. Переможець Фестивалю архівних і реставрованих стрічок у 
Болоньї 2010 р.

Píseň o smutné zemi (Пісня про сумну країну). 1937. Лі-
рична короткометражка, 12 хв. Чехословаччина. Режисер Їржі 
Вайс. Актор Володимир Шмераль. Знімали в Ужгороді.

Hordubalové (Гордубали). 1937. Драма, 95 хв. Чехословач-
чина. Режисер Мартін Фріч. Сценаристи Карел Чапек, Карел 
Гашлер. Актори Ярослав Войта, Сузанна Марвіл та ін. Про се-
лянина, який повернувся з американських заробітків і втратив 
сімейне щастя. Знімали в с. Страбичово Мукачівського району.
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Карпатська Україна. 1942. Реконструктивний фільм, 44 хв. 
Кіностудія Василя Авраменка у Нью-Йорку, США. Режисер Ка-
леник Лисюк. Знімали в січні-березні 1939 р. хроніку в Хусті, у 
Словаччині – художні реконструкції.

Nikola Šuhaj (Микола Шугай). 1947. Драма, 97 хв. Режисер 
і сценарист Мирослав Йосиф Крнянський. За романом Івана 
Ольбрахта. Актори Густав Незвал, Людмила Вострчілова та ін. 
Знімали в Чехії.

Сталинградская битва (Сталінградська битва). 1949. 
Воєнний фільм у 2-х серіях, 174 хв. Кіностудія «Мосфильм». 
Режисер Володимир Петров. Сценарист Микола Вірта. Акто-
ри Олексій Дикий, Максим Штраух та ін. Знімали у селах Ци-
ганівці та Горяни (нині в складі Ужгорода), де на перехресті 
вулиць Дендеші та Томчанія підпалювали трофейні німецькі 
вантажівки. На дорозі до Циганівців солдати Ужгородського 
гарнізону в німецьких мундирах протистояли радянським ка-
валеристам.

Заговор обречённых (Змова приречених). 1950. Драма, 
103 хв. Кіностудія «Мосфильм». Режисер Михайло Калатозов. 
Сценарист Микола Вірта. Актори Людмила Скопіна, Павло Ка-
дочников та ін. Про «антинародний заколот» у східноєвропей-
ській країні. Знімали в Ужгороді, Кам’яниці, Невицькому.

Долина синих скал (Долина синіх скель). 1956. Драма,  
58 хв. Кіностудія ім. О. Довженка. Режисер Микола Красій. 
Сценарист Юрій Мокреєв. Актори Анатолій Вербицький, Не-
ллі Підгорна та ін. Про молодого геолога, який прибув на За-
карпаття шукати нафту. Знімали у Берегові.

Поединок (Поєдинок). 1957. Драма, 104 хв. Кіностудія 
«Мосфильм». Режисер і сценарист Володимир Петров. За по-
вістю Олександра Купріна. Актори Ірина Скобцева, Юрій Пу-
зирьов та ін. Про любовний трикутник за участі російських 
офіцерів наприкінці XIX ст. в невеликому містечку. Знімали на 
полях і в приміщеннях Мукачівського сільськогосподарського 
технікуму.
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Гроза над полями (Гроза над полями). 1958. Драма, 83 хв. 
Кіностудія ім. О. Довженка. Режисери Микола Красій, Юрій 
Лисенко. Сценарист Анатолій Шиян. Актори Дзідра Рітенберга, 
Генріх Осташевський та ін. Про становлення радянської влади 
в українському селі через призму долі молодої жінки. Знімали 
у Виноградові.

На зелёной земле моей (На зеленій землі моїй). 1958. Дра-
ма, 64 хв. Одеська кіностудія. Режисери Річард Вікторов, Ігор 
Шишов. Сценарист Микола Єршов. Актори Микола Довженко, 
Жанна Дмитренко та ін. Про захист людьми від вирубки лісу на 
Свалявщині. Знімали там само.

Над Тиссой (Над Тисою). 1958. Детектив, 78 хв. Кіностудія 
«Мосфильм». Режисер Дмитро Васильєв. Сценарист Олександр 
Авдєєнко. Актори Валентин Зубков, Афанасій Кочетков, Тетя-
на Конюхова та ін. Про містечко Явор, куди вороги засилають 
диверсанта для підриву залізничного моста. Знімали у Виногра-
дові, Чопі, селах Королево і Синевир.

Иванна (Іванна). 1959. Воєнний фільм, 90 хв. Кіностудія 
ім. О. Довженка. Режисер Віктор Івченко. Сценарист Володи-
мир Беляєв. Актори Інна Бурдученко, Анатолій Моторний та 
ін. Про трагічну долю черниці – доньки греко-католицького 
священика, яка стала радянською підпільницею. У перший рік 
прокату в СРСР подивилося 30,2 млн. глядачів. Засуджений Па-
пою Римським Іоанном XXIII. Знімали в Мукачеві.

Возвращение (Повернення). 1960. Мелодрама, 78 хв. 
Одеська кіностудія. Режисер Михайло Терещенко. Сценарист 
Матвій Тевельов. Актори Генріх Осташевський, Наталія Бо-
гомолова та ін. Про закоханих, яких розлучили обставини на 
довгі роки. Знімали в с. Люта Великоберезнянського району і  
смт Солотвино.

Карьера Димы Горина (Кар’єра Діми Горіна), 1961. Лі-
рична комедія, 100 хв. Кіностудія ім. М. Горького. Режисери 
Фрунзе Довлатян, Лев Мирський. Сценарист Борис Медовой. 
Актори Олександр Дем’яненко, Тетяна Конюхова, Володимир 
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Висоцький та ін. Про клерка, який неправильно видав гроші та 
взявся виправити помилку. Знімали під Ужгородом у жовтні 
1960 р., коли дощило.

Среди добрых людей (Серед добрих людей). 1962. Соці-
альна драма, 78 хв. Кіностудія ім. О. Довженка. Режисери Єв-
геній Брюнчугін, Анатолій Буковський. Сценарист Юрій Зба-
нацький. Актори Віра Марецька, Софія Павлова та ін. Про се-
лянку, яка виховала чужу дівчинку під час Другої світової та 
пізніше повернула матері. Знімали в с. Косівська Поляна Рахів-
ського району.

Пропало лето (Пропало літо). 1963. Дитяча кінокомедія, 
75 хв. Кіностудія «Мосфильм». Режисери Ролан Биков, Микита 
Орлов. Сценаристи Авенір Зак, Ісай Кузнєцов. Актори Воло-
димир Євстафьєв, Сергій Гудко, Зоя Федорова та ін. Відзнято 
краєвиди Ужоцького перевалу, с. Ужок Великоберезнянського 
району стало південним містечком, де відбулися літні приго-
ди двох московських школярів. Вокзал Сваляви обладнали під 
станцію Курепка, а на вул. Дайбозькій в Ужгороді – дощату ого-
рожу для собак.

Русский лес (Російський ліс). 1964. Драма, 172 хв. Кіно-
студія «Мосфильм». Режисер і сценарист Володимир Петров. 
Сценаристи Леонід Леонов, Юрій Лукін. За романом Леоні-
да Леонова. Актори Борис Толмазов, Руфіна Ніфонтова та ін. 
Про професора-захисника лісів від знищення. Знімали в Сва-
лявському, Хустському, Міжгірському й Рахівському районах 
взимку 1962-го і влітку 1963 р.

Жаворонок (Жайворонок). 1964. Бойовик, 91 хв. Кіно-
студія «Ленфильм». Режисери Микита Куріхін, Леонід Мена-
кер. Сценаристи Михайло Дудін, Сергій Орлов, Валерій Пого-
рельцев. Актори В’ячеслав Гуренков, Геннадій Юхтін та ін. Про 
втечу полонених з концтабору, що на танку заїхали в німецьке 
містечко. Знімали в Мукачеві (будинки офіцерів і запису актів 
цивільного стану), на полігоні в с. Оріховиця Ужгородського 
району й Ужоцькому перевалі.
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Война и мир (Війна і мир). 1966. Історичний фільм у 4-х 
серіях, 484 хв. (140 + 93 + 77 + 93 хв). «Оскар» 1969 р. Показа-
ли в 117 країнах. Кіностудія «Мосфильм». Режисер і сценарист 
Сергій Боднарчук. Сценарист Василь Соловйов. За романом 
Льва Толстого. Актори В’ячеслав Тихонов, Людмила Савельєва 
та ін. У грудні 1962 р. – травні 1963 р. на Закарпатті відзняли 
дві сотні сцен. Битву під Шенграбеном знімали в с. Куштано-
виця Мукачівського району в січні 1963 р., задіяли 3 тис. сол-
датів із гарнізонів Берегова і Мукачева. На околиці с. Верхній 
Коропець Мукачівського району виросло бутафорне австрій-
ське містечко. Битву під Аустерліцем зняли поблизу с. Драчино 
Свалявського району, а в парку санаторію «Карпати» – дуель. 
На футбольному полі в Мукачеві відтворили огляд союзної ар-
мії австрійським і російським імператорами, а біля с. Лалово 
– зустріч Кутузова з російськими військами під Красним. Най-
дорожчий радянський фільм, витратили 18 млн крб, а зібрали 
58 млн крб. 1-а серія «Андрій Болконський» – лідер прокату в 
СРСР 1966 р. (58 млн глядачів), а чотири серії переглянуло 135 
млн глядачів.

Снежная королева (Сніжна королева). 1966. Фільм-казка, 
85 хв. Кіностудія «Ленфильм». Режисер Геннадій Казанський. 
Сценарист Євген Шварц. За мотивами казки Ганса Христіана 
Андерсена. Актори Олена Проклова, В’ячеслав Цюпа та ін. Зні-
мали в санаторії «Карпати», палаці Шенборна.

Взорваный ад (Підірване пекло). 1967. Воєнний фільм, 
97 хв. Кіностудія ім. М. Горького. Режисер Іван Лукинський. 
Сценарист Афанасій Салинський. Актори Геннадій Бортников, 
Микола Скоробогатов та ін. Про німецьку школу розвідників із 
радянських полонених. Знімали в Мукачівському замку.

Трембита (Трембіта). 1968. Музична комедія, 92 хв. Сверд- 
ловська кіностудія. Режисер і сценарист Олег Ніколаєвський. 
Сценарист Володимир Масс. Актори Євгеній Веснік, Ольга 
Аросєва, Савелій Крамаров та ін. Про дворецького графа Шен-
борна, що повернувся по захований скарб. Знімали в селах Ізки 
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на Міжгірщині, Тур’ї Ремети на Перечинщині, Хусті, санаторії 
«Карпати», палаці Шенборна. 51,2 млн глядачів у 1969 р.

Каратель (Каратель). 1968. Драма, 85 хв. Кіностудія «Мос-
фильм». Режисер Манос Захаріас. Сценарист Олег Стукалов. 
Актори Євген Кіндінов, Марія Вандова, Армен Джигарханян та 
ін. Про події в Греції після перевороту 1967 р. Знімали в Ужго-
роді на вулицях А. Волошина, Корзо, Капітульна.

Комиссары (Комісари). 1969. Драма, 73 хв. Кіностудія ім. 
О. Довженка. Режисер і сценарист Микола Мащенко. Сцена-
рист Борис Тарасенко. Актори Іван Миколайчук, Костянтин 
Степанков, Борислав Брондуков та ін. Про курси більшовиків-
комісарів 1921 р. в старому замку. Знімали в Ужгороді.

Ватерлоо (Ватерлоо). 1970. Історичний фільм, 134 хв. Кі-
ностудії «Мосфильм» (СРСР), «Columbia Pictures Paramount» 
(США), «Dino de Laurentiis Cinematografica» (Італія). Режисер 
і сценарист Сергій Бондарчук. Актори Род Стайгер, Крістофер 
Пламмер та ін. Знімали також із гелікоптерів поблизу сіл Ниж-
нє Солотвино, Ірлява, Чабанівка Ужгородського району влітку 
1969 р., де «билися» 1,2 тис. кіннотників і 12 тис. піхотинців: із 
Прикарпатського військового округу, Московської кінної мілі-
ції, кавалерійського полку, що квартирував у с. Середнє.

Бег (Біг). 1970. Кінороман у 2-х серіях, 196 хв. Кіностудія 
«Мосфильм». Режисери і сценаристи Олександр Алов, Володи-
мир Наумов. За мотивами творів Михайла Булгакова. Актори 
Людмила Савельєва, Олексій Баталов та ін. Про війну на півдні 
України і Росії 1920 р. Знімали в селах Нижнє Солотвино, Ірля-
ва, Чабанівка.

Семнадцать мгновений весны (Сімнадцять миттєвос- 
тей весни). 1973. Детектив у 12-ти серіях, 840 хв. Кіностудія  
ім. М. Горького. Режисер і сценарист Тетяна Ліознова. Сцена-
рист Юліан Семенов. Актори В’ячеслав Тихонов, Леонід Бронє-
вой, Олег Табаков та ін. Про радянського розвідника в німецькій 
спецслужбі. Знімали в палаці Шенборнів, на околицях Сваляви 
пастор Шлаг (Ростислав Плятт) «переходив кордон» на лижах.
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Единственная дорога – Okovani šoferi (Єдина дорога). 
1974. Воєнний фільм, 91 хв. Кіностудії «Мосфильм» (СРСР) і 
«Filmski Studio Titograd» (Югославія). Режисер Володимир Пав-
лович. Сценарист Володимир Трунін. Актори Анатолій Кузнє-
цов, Душан Яніціжевич, Володимир Висоцький та ін. Про югос-
лавські події в квітні 1944 р. Знімали в Ужгороді, Кам’яниці, 
Невицькому, Радванському кар’єрі.

Табор уходит в небо (Табір здіймається в небо). 1975. Ме-
лодрама, 96 хв. Кіностудія «Мосфильм». Режисер і сценарист 
Еміль Лотяну. За мотивами оповідань Максима Горького. Ак-
тори Світлана Тома, Григоре Григоріу та ін. Про любов моло-
дих ромів, яким сімейне життя сковує незалежність. Знімали 
влітку 1974 р.: на Міжгірщині – перехід перевалу, у Виноградові 
– біля Тиси, замку «Канків». Місцевий житель Йосип Гаснюк 
виконав епізодичні ролі прикордонника і гостя ромського ба-
рона, заспівав у кадрі угорську пісню «Яблуко під деревом». Лі-
дер прокату в СРСР 1976 р. – 65 млн глядачів.

Весенний призыв (Весняний призов). 1976. Воєнно-па-
тріотичний фільм, 93 хв. Кіностудія ім. М. Горького. Режи-
сер Павло Любимов. Сценарист Олександр Міндадзе. Актори 
Олександр Фатюшин, Ігор Костолевський та ін. Про сержанта і 
норовистого новобранця, взірцеву армію, тому фільм рідко по-
казували у військових частинах. Знімали військове містечко в 
Ужгороді на вул. Другетів, дорогу Ужгород – Кам’яниця, підві-
сний міст через Уж у Невицькому.

Nikola Šuhaj loupežník (Микола Шугай – розбійник). 1977. 
Драма, 104 хв. Чехословаччина. Режисер Євген Соколовський. 
Сценарист Людвік Кундера. За книжкою Івана Ольбрахта. 
Актори Петер Чепек, Єва Якубкова та ін. Знімали поблизу  
м. Рожнов-під-Радгоштем, нині Злінський край.

Balada pro banditu (Балада для бандита). 1978. Мюзикл, 
89 хв. Чехословаччина. Режисер Володимир Сіс. За мотивами 
роману Івана Ольбрахта про М. Шугая. Актори Мирослав До-
нутіл, Іва Біттова та ін. Знімали в с. Колочава.
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Дуэнья (Дуенья). 1978. Музичний фільм, 95 хв. Кіностудія 
«Экран». Режисер і сценарист Михайло Григорьєв. За п’єсою 
Річарда Шерідана. Актори Тетяна Васильєва, Ірина Муравйова, 
Євген Леонов та ін. Про стару пані (дуенью), що одружує бага-
тія на собі замість молодої нареченої. Знімали в Невицькому 
замку.

Спокута чужих гріхів. 1978. Драма, 87 хв. Кіностудія  
ім. О. Довженка. Режисер Валеріан Підпалий. Сценарист Ва-
силь Сичевський. Актори Іван Гаврилюк, Іван Миколайчук, 
Ніна Івашова та ін. Про молодого греко-католицького свяще-
ника, який розчаровується у християнстві, стає радянським 
партизаном. Знімали біля Ужгородського замку, в його примі-
щеннях і внутрішньому дворику, всередині кафедрального со-
бору і на залізничній станції Ужгород.

Прощальная гастроль «Артиста» (Прощальні гастролі 
«Артиста»). 1979. Детектив, 83 хв. Кіностудія «Ленфильм». Ре-
жисер Олександр Файнціммер. Сценарист Сергій Олександров. 
Актори Олена Зєлєнова, Микола Шушарін та ін. Про міліцей-
ські хитрощі при затриманні особливо небезпечного злочинця. 
Знімали в Ужгороді.

Фронт в тылу врага (Фронт у тилу ворога). 1981. Воєн-
ний фільм у 2-х серіях, 149 хв. Кіностудії «Мосфильм» (СРСР), 
«Barrandov» (Чехословаччина). Режисер Ігор Гостєв. Сцена-
рист Семен Цвігун. Актори В’ячеслав Тихонов, Валерія Заклун-
на, Євген Матвеєв та ін. Про радянський загін особливого при-
значення в липні 1944 – травні 1945 рр. Знімали в с. Кольчино 
(урочище Соколе).

Високий перевал. 1982. Драма, 132 хв. Кіностудія ім. О. До-
вженка. Режисер і сценарист Володимир Денисенко. Актори 
Наталія Наум, Костянтин Степанков та ін. Про розлад у сім’ї, 
де жінка – радянська активістка, а чоловік і старші діти на боці 
ОУН та УПА. Знімали на Міжгірщині.

Репортаж на память (Репортаж на спомин). 1982. Воєнно-
патріотичний фільм у 2-х серіях. Кіностудія «Укртелефільм». 
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Режисер Борис Шиленко. Актори Ігор Черницький та ін. Про 
неспокійні будні прикордонників. У титрах зазначено Закар-
патську студію телебачення, де поставили фільм.

Трое на шоссе (Троє на шосе). 1983. Драма, 89 хв. Кіно-
студія «Мосфильм». Режисер і сценарист Анатолій Бобров-
ський. Сценарист Володимир Кунін. Актори Армен Джигар-
ханян, В’ячеслав Невинний та ін. Про далекобійників – водіїв 
великовантажних автомобілів, які долають шлях від Москви 
до Закарпаття. Знімали на підйомах і поворотах Ужоцького 
перевалу, на Воловеччині, Перечинському соковинному за-
воді.

 В двух шагах от «Рая» (За два кроки від «Раю»). 1984. Во-
єнна драма, 83 хв. Одеська кіностудія. Режисер Тимур Золоєв. 
Сценарист Георгій Садовников. Актори Ремігіюс Сабуліс, Мар-
тіньш Вілсонс та ін. Про радянських розвідників, які мусять 
знищити німецький склад уранової руди в Карпатах під кодо-
вою назвою «Рай». Знімали в Ужгороді.

Легенда про безсмертя. 1985. Драма, 75 хв. Кіностудія ім. 
О. Довженка. Режисер Борис Савченко. Актори Мирослав Ма-
ковійчук, Олена Фіногеєва та ін. Про десантування на окупова-
не Угорщиною Закарпаття групи Олекси Борканюка. Знімали в 
Тереблянській долині – селах Синевирська Поляна і Колочава, 
Дубриничі на Перечинщині.

Жменяки. 1987. Драма у 3-х серіях, 198 хв (68 + 69 + 61 хв). 
Кіностудія «Укртелефільм». Режисер Альфред Шестопалов. 
Сценарист Василь Руснак. Актори Лесь Сердюк, Наталя Наум, 
Іван Миколайчук та ін. Про закарпатську родину протягом 
кількох поколінь. Знімали в Ужгороді.

Акция (Акція). 1987. Воєнний фільм, 91 хв. Кіностудія 
«Мосфильм». Режисер Володимир Шамшурін. Сценарист Ана-
толій Степанов. Актори Борис Галкін, Георгій Юматов та ін. 
Про радянських розвідників, які в окупованій нацистами Укра-
їні повинні добути архів навчального центру диверсантів. Зні-
мали в Ужгороді, біля сіл Оноківці та Середнє.
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Mėnulio pilnaties metas – Час полнолуния (Час повного 
місяця). 1988. Історичний фільм, 81 хв. Литовська кіностудія. 
Режисер і сценарист Арунас Жебрюнас. Актори Йоргас Пане-
хеас, Марія Пробош, Барбара Брильська та ін. Про національ-
но-релігійні протиріччя в Литві початку XVII ст. Знімали в 
Мукачеві.

Дорога в ад (Дорога в пекло). 1988. Кримінальна драма в 
2-х серіях, 162 хв. Кіностудія ім. О. Довженка. Режисер Мико-
ла Засеєв-Руденко. Сценаристи Михайло Канюка, Володимир 
Шаров. Актори Олена Бардіна, Степан Старчиков, Людмила 
Гурченко та ін. Перший радянський фільм про наркоманію се-
ред молоді, транзит наркотиків. Знімали в Ужгороді: Київська 
набережна, управління внутрішніх справ, залізнична станція, 
міська лікарня, готелі «Ужгород», «Закарпаття», універмаг 
«Україна», аеропорт, кордон, а також у Невицькому замку, на 
майданчику «Совтрансавто» в Мукачеві, рибнику ресторану 
«Короп» у с. Середнє.

Не покидай (Не залишай). 1989. Музична казка в 2-х сері-
ях, 140 хв. Кіностудія «Беларусьфильм». Режисер Леонід Неча-
єв. Сценарист Георгій Полонський. За мотивами казки Вільяма 
Теккерея. Актори В’ячеслав Невинний, Лідія Федосеєва-Шук-
шина та ін. Про казкове королівство Абідонія. Знімали в палаці 
Шенборна.

Гол в Спасские ворота (Гол у Спаські ворота). 1990. Дра-
ма, 90 хв. Кіностудія «Мосфильм». Режисер Павло Любимов. 
Сценарист Олександр Токарєв. Актори Анатолій Котеньов, 
Олександра Яковлєва, Борислав Брондуков та ін. Про те, як за 
програш на Олімпійських іграх югославським суперникам роз-
формували футбольну команду ЦСКА. Знімали в Ужгороді.

Карпатське золото. 1991. Драма, 93 хв. Кіновідеофірма 
«Україна». Режисер Віктор Живолуб. Актори Іван Гаврилюк, 
Костянтин Степанков, Ольга Сумська та ін. Про пошуки ні-
мецьким спецзагоном золота в Карпатах. Знімали в Ужгороді 
та с. Карпати.
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Экстрасенс (Екстрасенс). 1991. Фантастика, 119 хв. Кіно-
студія «ФБ-33». Режисер Геннадій Глаголєв. Сценарист Юрій 
Бліков. Актори Валерій Леонтьєв, Сергій Юрський, Борислав 
Брондуков та ін. Про паралельні світи і небезпеку кінця світу. 
Знімали в Ужгороді та Мукачеві.

Вінчання зі смертю. 1992. Драма, 73 хв. Кіностудія  
ім. О. Довженка. Режисер і сценарист Микола Мащенко. Сце-
наристи Іван Драч і Михайло Черничук. Актори Олег Савкін, 
Георгій Дрозд, Галина Сулима та ін. Про часи сталінського те-
рору 1930-х рр., коли розстрілювали й випадкових свідків. Зні-
мали у селах Чинадієво і Карпати.

Golet v údolí (Голет у долині). 1995. Комедія, 90 хв. Чехія. 
Режисер і сценарист Зено Достал. Сценаристка Яна Дудкова. За 
книжкою Івана Ольбрахта. Актори Ондрей Ветхи, Ян Гартл та 
ін. Про життя євреїв Колочави в міжвоєння.

 (Ниу менг) – Овід. 2003. Драма у 20-ти серіях. Кіно-
студії «Ван Ко» (Китай) та ім. О. Довженка (Україна). Режисер 
У Тіань Мінг. За романом Етель Ліліан Войніч. Актори Олек-
сандр Нікітін, Ніна Ніжерадзе та ін. Знімали в Мукачівському 
замку за участі закарпатських артистів і солдатів.

Стежками опришків, або Повернення Шугая. 2004. Ама-
торська короткометражка, 25 хв. Режисер, сценарист, вико-
навець головної ролі Станіслав Аржевітін. Про невмирущого 
опришка, який проявився в часи Карпатської України і пово-
єнні роки. Знімали в околицях Колочави. 

Import Export (Імпорт – експорт). 2007. Драма, 135 хв. 
Австрія. Режисер і сценарист Ульріх Зайдль. Сценаристка 
Вероніка Франц. Актори Катерина Рак, Пауль Гофманн та ін. 
Про пригоди медсестри-українки на Заході та безробітного 
охоронця-австрійця в Україні. Знімали в Ужгороді, готель 
«Закарпаття». Гран-прі Єреванського міжнародного кінофес-
тивалю 2007 р.

Доярка из Хацапетовки 2: Вызов судьбе (Доярка з Ха-
цапетівки 2: Виклик долі). 2007. Мелодрама у 12-ти серіях,  
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360 хв. Україна, Росія. Режисер Павло Снісаренко. Сценарист 
Тетяна Гнєдаш. Актори Євгенія Осипова, Марія Куликова, 
Дмитро Ульянов та ін. Про аристократичне сімейство, яке живе 
біля Парижа. Знімали в с. Чинадієво, палаці Шенборна.

Леся + Рома. 2008. Комедія в 136-ти серіях (25 хв. кожна). 
Режисери Олександр Богданенко, Олександр Даруга. Актори 
Ірма Вітовська, Дмитро Лалєнков та ін. Версія франко-канад-
ського проекту «Un gars, une fille», втіленого в 30 країнах. Зні-
мали в Ужгороді.

Mikola – tenkrát na Koločavĕ (Микола – тоді, на Колочаві). 
2011. Трилер, 50 хв. Режисер Їржі Свобода, сценаристка Сімо-
на Томанова. Актори – аматори з вадами розвитку, вихованці 
Вільшанського дитячого будинку Арпад Віраг, Георгіна Шан-
ков та ін. Знімали влітку 2010 р. в Колочаві, на межі Хустського 
і Міжгірського районів.

Синевир. 2011. Фільм жахів. Режисери Олександр Альо-
шечкін, В’ячеслав Альошечкін. Сценарист Олександр Альо-
шечкін. Актори Сергій Романюк, Олена Лавренюк та ін. Про 
дивних істот поблизу хутірця в лісах біля гірського озера. Зні-
мали в с. Синевирська Поляна, на озері Синевир.

Іван Сила. 2012. Пригодницький дитячий фільм, 89 хв. Кі-
нокомпанія «ІнсайтМедіа». Режисери і сценаристи Віктор Ан-
дрієнко, Ігор Письменний. За книжкою Олександра Гавроша. 
Актори Дмитро Халаджі, Василь Вірастюк, Ольга Сумська та ін. 
Про силача Івана Фірцака, який виступає за кордоном і повер-
тається додому. Знімали в с. Білки Іршавського району.

Брати. Остання сповідь. 2013. Драма, 120 хв. Режисерка і 
сценаристка Вікторія Трофименко. За мотивами роману Торгні 
Ліндгрена. Актори Наталія Половинко, Віктор Демерташ, Олег 
Мосійчук та ін. Про взаємини двох братів-гуцулів, які дожи-
вають віку в гірському селі. Знімали в с. Синевирська Поляна, 
де звели гуцульський хутір на місці напівзруйнованих хат з ви-
битими вікнами. Приз «Золотий Святий Георгій» за найкращу 
жіночу роль на Московському кінофестивалі 2014 р.
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Місто Ангела. 2015. Короткометражна пригодницька дра-
ма. Режисер і сценарист В’ячеслав Бігун. Актори Шон Вільямс, 
Євгенія Бобрушко та ін. Про пригоди іноземця на Закарпатті, 
першу шлюбну ніч. Знімали в м. Тячів.

Čіara. Межа. 2017. Кримінальний трилер, 110 хв. Словач-
чина, Україна. Режисер Петер Беб’як. Сценарист Петер Балько. 
Актори Томаш Машталір, Станіслав Боклан, Рима Зюбіна та ін. 
Про контрабанду на словацько-українському кордоні. Знімали 
в Ужгороді та Перечині. Найкасовіший словацький фільм (по-
над 2 млн дол.). Приз за найкращу режисерську роботу Міжна-
родного кінофестивалю в Карлових Варах 2017 р.

Пригоди S Миколая (робоча назва «Груднева казка»). 
2018. Кінокомедія, 77 хв. Режисер Семен Горов. Сценарист 
Антон Базилінський. Актори Максим Лучак, Василь Вірастюк, 
Марія Єфросиніна та ін. Про передноворічні пригоди друго-
класника, чия сім’я переїхала з великого міста в будинок у Кар-
патах. Знімали на курорті Драгобрат у Рахівському районі.

Урсус. 2018. Пригодницька драма. Україна, Грузія, Болга-
рія, Німеччина. Режисер і сценарист Отар Шаматава. Сцена-
рист Заза Буадзе. Актори Ніка Тавадзе, Жозефіна де ла Бом, 
Богдан Бенюк та ін. Про грузинського кінорежисера, укра-
їнського каскадера і канадську захисницю диких тварин, які  
1992 р. здійснюють відчайдушну подорож з охопленого війною 
Тбілісі до Берліна. Знімали 2013 – 2014 рр. в Ужгороді, Мукаче-
ві, Синевирській Поляні.

Glorious seven – Славетна сімка. 2019. Бойовик (англій-
ською мовою), 93 хв. Німеччина. Режисер Геральд Франклін. 
Актори Джері Квартенг, Фернандо Корреро та ін. Про поряту-
нок жінки мільйонера, викраденої партизанами-терористами. 
Знімали 2016 р. у с. Пилипець Міжгірського району, на водо-
спаді Шипіт, Боржавському хребті, що слугував умовним кор-
доном між Нікарагуа і Гондурасом.

Cold Blood (Холодна кров; робоча назва «Останній 
крок»). 2019. Психологічний трилер (французькою, дубляж 
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англійською), 91 хв. Франція. Режисер і сценарист Фредерік 
Петіжан. Актори Жан Рено, Сара Лінд та ін. Про найманого 
вбивцю, що переховується на березі віддаленого озера в Канаді. 
Знімали на о. Синевир і поблизу.

Захар Беркут. 2019. Історична драма (англійською, дубляж 
українською), 110 хв. США, Україна. Режисери Ахтем Сеітабла-
єв, Джон Вінн. Сценаристи Ярослав Войцешек, Річард Ронат. За 
повістю Івана Франка. Актори Роберт Патрік, Томмі Фленаган 
та ін. Знімали в Синевирській Поляні влітку 2018 р.

Мої думки тихі. 2019. Трагікомедія, 104 хв. Україна. Ре-
жисер Антоніо Лукич. Актори Андрій Лідаговський, Ірма Ві-
товська та ін. Про звукорежисера, який записує звуки тварин у 
горах Закарпаття для канадського замовника. Знімали в Рахів-
ському районі.
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Післямова
Поява довгоочікуваних «Екскурсій Закарпаття» гармонійно 

вписується в інтелектуальну традицію, що народилась, міцніє, 
збагачується. 2017 р. вийшла книжка «Екскурсії Ужгородом», 
яка відобразила здобутки першого п’ятиріччя громадської іні-
ціативи – щонедільного безкоштовного ознайомлення з мину-
лим і теперішнім найзахіднішого обласного центра України. 
Відтоді під руками шанувальників Ужгорода ошатний навчаль-
ний посібник з історичного екскурсознавства, де фахово роз-
роблені, висвітлені та проілюстровані 25 тем.

Схвальні відгуки про дебютне видання спонукали до копіт-
кої праці над структурою і змістовим наповненням наступного. 
Відрадно, що станом підготовки «Екскурсій Закарпаттям» по-
стійно цікавилось доволі широке коло небайдужих краян і тих, 
хто живе далеко за межами регіону Українських Карпат. Нову 
книжку з нетерпінням чекають у школах, коледжах, універси-
тетах, приватних оселях, усюди, де до вподоби добротна дру-
кована праця з перевіреними відомостями, без містифікацій та 
міфодизайну.

Навчальний посібник «Екскурсії Закарпаттям» розрахова-
ний насамперед на молодь і допитливого читача різного віку. 
Тут 15 належно проілюстрованих екскурсій. Презентовану іс-
торію Закарпаття очищено від прикрих неточностей, маніпуля-
тивних корекцій, елементарних помилок, що бур’яном пустили 
коріння в краєзнавчих публікаціях, перекочовуючи від одного 
до іншого.

Від 2017 р. недільні відкриті екскурсії (за взірцем ужгород-
ських) проводяться щомісяця в кожному районному центрі 
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Закарпатської області. Координатором безперервної акції ви-
ступає Закарпатська туристична організація (президент Федір 
Шандор). Пропонований посібник також покликаний допо-
могти екскурсоводам, які задіяні в цій соціально-культурній 
громадській ініціативі.

Вдумливий читач помітив, що у навчальному посібнику 
«Екскурсії Закарпаттям» подані не тільки перевірені факти, але й 
приведено у відповідність до історичних реалій та правил укра-
їнської літературної мови написання імен і прізвищ історичних 
осіб. Їх часто некоректно подають в іншомовних версіях.

У навчальному посібнику чимало сюжетів залишилося за 
кадром. Багато ще можна сказати у будь-якому із п’яти запро-
понованих розділів або додати нові. Це природний процес удо-
сконалення чогось вартісного. Надіємося, що «Екскурсії Закар-
паттям» матимуть гарне продовження.

Щиро сподіваємося, що пропоновану серію навчальних 
видань невдовзі продовжать окремі книжки, присвячені про-
відним містам і всім районам Закарпатської області: Берегову 
і Берегівщині, Виноградову і Виноградівщині, Мукачеву і Му-
качівщині, Хусту і Хустщині, а також Великоберезнянщині, 
Воловеччині, Іршавщині, Міжгірщині, Перечинщині, Рахівщи-
ні, Свалявщині, Тячівщині, Ужгородщині. Отож для кожного 
є прекрасна нагода внести свою лепту в утілення благородної 
справи.

«Лише прагнення стати наукою перетворило історію на ав-
тономну, професійну діяльність, засновану на критичному ана-
лізі документів і тісно пов’язану з освітою, головний обов’язок 
якої загальновідомий: навчити розуміти і любити батьківщи-
ну», – ємко відзначив знаний у світі сучасний французький 
історик П’єр Нора. Власне, головна мета посібника «Екскурсії 
Закарпаттям» – саме навчити розуміти і любити батьківщину.
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