
Перший в Україні «Пам’ятник заробітчанам» від-
крився у Колочаві на День села — у неділю,
8 травня.

Вже кілька століть жителі краю їздять на заробітки
за кордон. Для більшості сімей — це основна і єдина
можливість заробити на прожиття. Та, на жаль, багато з
них так і не повернулися додому. 

«Я дуже часто приїжджаю до Колочави і постійно
чую, що хтось загинув на заробітках, — розповідає іні-
ціатор створення пам’ятника, народний депутат України
Станіслав Аржевітін. — Після проведення у селі соціо-
логічного дослідження, статистика виявилася просто
вражаючою: тільки за останні 50 років із Колочави за-
гинуло на чужині понад 100 осіб. Тобто кожного року
гине у середньому дві людини. В основному це молоді

хлопці та чоловіки у розквіті сил. І не помічати цього не
можна — бо це теж фронт, лише трудовий. Жодна війна
не забрала у Колочави стільки життів, як заробітчансь-
кий фронт. Причини різні: порушення правил техніки
безпеки, нещасні випадки, виснажений стан здоров’я
тощо. Якщо ви відвідаєте колочавський цвинтар, то по-
бачите, що він весь майоріє білими кураговами, що під
вітром схожі на вітрила. У селі є традиція на могилах не-
одружених хлопців ставити курагови. Картина дуже
сумна і вражаюча». 

«Скульптурна композиція «Пам’ятник заробітчанам»
відтворює сумну картину прощання чоловіка із сім’єю»,
— зазначив голова села Ю.Хланта. Голова сім’ї з торбою
вирушає у світ далекий, його на прощання обіймає ма-
ленька донька. Поруч стоїть зажурена вагітна дружина
із дитятком на руках. 

Збоку на плиті викарбувані сто імен загиблих на за-
робітках колочавців. Це ті, про кого родичі під час опи-
тування вже надали інформацію. Композиція стоїть у
центрі села — на Широких. Місце символічне — адже
звідси не одне покоління колочавців проводжало своїх
близьких на заробітки. 

«Я думаю, цей пам’ятник не залишить байдужих,
принаймні на Закарпатті. У цім краю важко знайти
сім’ю, в якій не було б заробітчан. Ця скульптура — не
братська могила, це — спосіб привернути увагу до про-
блеми і нагадування про неї. Він поставлений і мерт-
вим, і живим заробітчанам. Для декого він радісний,
адже завдяки заробіткам багато хто зміг значно покра-
щити свій матеріальний стан, побудувати гарне житло,
придбати авто, дати освіту дітям тощо», — така думка
співавтора цього проекту, колочавця, архітектора
Петра Штаєра. 

Традиційне колочавське свято День
села в цьому році було присвячено темі
«заробітчанства». Це найболючіша про-
блема для колочавців, яка зачіпає чи не
кожну родину не лише нашого села, але
й всього закарпатського краю. Ключова
подія свята — відкриття «Пам’ятника за-
робітчанам» — привернула до села увагу
всієї держави. Декілька центральних ка-
налів телебачення того дня показували
Колочаву. Всі закарпатські газети та
деякі загальнонаціональні видання на-
писали про нас. Про Колочаву і проблему
«заробітчанства» говорили навіть з три-
буни Верховної Ради України. Такого
ажіотажу не викликала ще жодна подія
у нашому селі. Про причини встанов-
лення пам’ятника у Колочаві розповів
«НК» автор ідеї, народний депутат
України Станіслав Аржевітін. 

— Чому Ви вирішили встановити в
Колочаві «Пам’ятник заробітчанам»? 

— На сьогодні загальна кількість пам’ят-
ників у Колочаві — 20, на яких вшановано
750 односельчан, що стали жертвами різ-
них історичних подій минулого сторіччя.
Ми поставили пам’ятник полеглим у Пер-
шій та Другій світових війнах, знищеним у
концентраційних таборах колочавським
євреям, загиблим у радянських таборах
ГУЛАГ, революціонерам-бунтарям 1918 р.,
учасникам Карпатської України 1939 р. та

національного підпілля 50-х років, вій-
ськовослужбовцям, що трагічно загинули
в мирний час, воїнам-інтернаціоналістам.
Саме «Пам’ятник заробітчанам» став

останнім із серії вшанування загиблих ко-
лочавців. Сподіваюся, що нам не дове-
деться збільшувати кількість подібних
пам’ятників у ХХІ столітті і моїх односель-
чан чекає краща доля.

— Звідки ви дізналися, скільки саме
колочавців загинуло на заробітках?

Ми провели у селі анкетування, де серед
багатьох питань декілька стосувалися теми
«заробітчанства». Ми просили повідомити,
хто з родичів загинув на заробітках. Стати-

стика виявилася жахливою: за останні п’ят-
десят років на чужині загинуло більше ста
колочавців. Ці статистичні дані і підштовх-
нули мене до встановлення такого мону-
менту. Мій творчий задум був реалізований
спільними зусиллями відомого архітектора
Петра Штаєра та директора музейного ком-
плексу «Старе село» Василя Макара. 

Це пам’ятник не тільки загиблим, а й
живим колочавцям, які ходять на заробітки.
Я розумію, як це важко залишати сім’ю та
їхати у далекий світ. Я теж маю певний до-
свід заробітчанства, бо у 90-і роки їздив із
дружиною за кордон з товаром. 

Головною ідеєю цього пам’ятника все ж
таки залишається прагнення привернути
увагу влади до проблем заробітчан. Адже в
Україні немає міжнародних угод про врегу-
лювання питань заробітчанства. Майже всі
заробітчани вимушені працювати неле-
гально, тому вони соціально незахищені,
оподаткування їх доходів не врегульоване,
вони не мають пенсійного забезпечення. 
А як бути, коли внаслідок трагічних обста-
вин сім’я втрачає годувальника? 

Сьогодні у нашій державі склалася
дивна ситуація: заробітчани везуть гроші
в Україну (статистика стверджує, що це від
6 до 12 млрд. доларів щорічно), а заможні
українці вивозять свої багатства за кордон
(за статистичними даними — 40 млрд. дол.
за останні 10 років). Я, як банкір, можу
сказати, що гроші заробітчан — це значна
інвестиція в економіку держави і один з
факторів стабільності української грошо-
вої одиниці — гривні. Я переконаний, що
колочавський «Пам’ятник заробітчанам»
преверне увагу до цієї нагальної проблеми
в нашій державі.

Розмову вела Марія Шетеля 
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«Пам’ятник заробітчанам» привернув увагу всієї України!
Інтерв’ю

Сенсація

У Колочаві відкрили перший в Україні «Пам’ятник заробітчанам»!

Організатори свята С.Аржевітін та Ю.Хланта

Пам’ятник заробітчанам в Колочаві

Виступає архітектор П.Штаєр

Колочавська громада під час відкриття пам’ятника
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Вже вчетверте Колочава відзначила
День села, який цьогоріч припав на 8
травня. З кожним роком на свято при-
ходить все більше людей, воно стає ві-
домішим. Кожного року воно має свою
тематику. Чи сподобалося колочав-
цям свято цього року? Як вони став-
ляться до того, що у селі відкрили
«Пам’ятник заробітчанам»? Про це
«НК» запитала у жителів села.

Наталія Скира, студентка 3-го
курсу ЛНУ ім. І.Франка:

— Порівняно із минулими роками цьо-
горічна концертна програма була корот-
шою, але тим не менш — цікавою. Особливо
мені сподобався виступ колочавських ак-
торів, їхнє відображення проводів на заро-
бітки. Дуже гарно і смішно вони виступили.
Приємно, що в нашому селі такі таланти,
нам є чим пишатися. Любо бачити на сцені
знайомі обличчя. Хотілося б, аби постійно
на різних концертах у нашому селі по-
більше виступали колочавці.

Щодо «Пам’ятника заробітчанам», то
він стоїть на знаковому місці, адже «Ши-

рокі» — це постійне місце проводів і про-
щань. Пам’ятник дуже прославив Ко-
лочаву. Всі мої одногрупники говорили, що
бачили по телевізору Колочаву, вони дуже
хочуть сюди приїхати і на власні очі по-
бачити монумент. Слухаючи їх, я пиша-
лася, що живу в такому відомому селі. 

Василь Худинець, приватний під-
приємець, заступник директора Ко-
лочавського виробничого комбінату:
— На жаль, всю концертну програму я
пропустив, а от відкриття пам’ятника зро-

било Колочаві широку рекламу. У мене
телефон розривався після того, як
вийшли сюжети по телебаченню. Люди
дзвонили з усіх куточків України, про нас
почули, ми сталі відомі — і це дуже добре.
Не думаю, що пам’ятник чимось допо-
може заробітчанам, проте їм було дуже
приємно, що і про них заговорили. 

Надія Дербак, продавець:
— Цьогорічний день села мені сподо-

бався дуже. Добре також, що у нашому
селі поставили пам’ятник заробітчанам.

Інтерв’ю

Про Колочаву чути всюди!

У рамках святкування Дня села — 2011
у Колочаві одразу відзначили і День Пе-
ремоги — 9 травня.

Спочатку біля обеліска священик відслу-
жив панахиду за загиблими колочавцями.
Опісля відбувся мітинг, на якому виступили
зі словами привітання офіційні особи. Уч-
нівський колектив привітав ветеранів вір-
шами та піснею. В почесній варті стояли
колочавці й курсанти — майбутні офіцери.
Почесна варта Виноградівського гарнізону
здійснила традиційний військовий салют. 

На фронтах Другої світової війни заги-
нуло 52 колочавці у лавах Радянської армії
та 39 — в угорському війську. З травня 2009
року за рішенням сільської ради с. Ко-
лочава їх всіх спільно вшановують у свят-
ковому мітингу біля колочавського
Обеліска примирення. 

На сьогодні у Колочаві живуть три вете-
рани Радянської армії та два — угорської. Їм,
за сприянням народного депутата України
Станіслава Аржевітіна, напередодні свята
було рознесено додому традиційні продук-
тові набори і привітання. 

Пам’ять

Під час святкування Дня села — 2011 ко-
лочавці вшанували також односельчан,
трагічно загинувших під час служби в
армії. Їм відкрили обеліск, поруч виста-
вили десять військових касок з іменами
загиблих воїнів. Почесна військова
варта пострілами з автоматів вшану-
вала їх пам'ять.

«Колочава — село велике, і, на жаль,
колочавці гинули не лише на війнах, але й

у мирний час, — каже ініціатор встанов-
лення пам’ятника, народний депутат
України Станіслав Аржевітін. — Причини
смерті різні. Для прикладу: є серед них
підполковник десантних військ Юрій
Ковач, який загинув під час випробу-
вання нового парашута». 

Колочава чи не єдине село в Україні,
де вшановані всі, хто трагічно загинув, не-
зважаючи на те, за яку «ідеологію» їм до-
велося вмирати.

Вшанували колочавців, які загинули під час військової служби в мирні часи
Пам’ять

Вшанували ветеранів війни 

Іван Беля, ветеран Михайло Савка, ветеран Андрій Беца, ветеран Василь Іваниш,  ветеран Іван Гавриль, ветеран
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Тема заробітчанства була основною й цьогорічного
святкового концерту до Дня села — 2011. Концерт
складався з трьох частин: виступали колочавські
артисти-аматори, творчий колектив з Іршави та гурт
чорношкірих виконавців. 

Найбільш колоритним і смішним був виступ колочавців,
які показали присутнім сцени проводів чоловіків, що жи-
вуть у Колочаві, на заробітки та що діється в селі після  їх
від’їзду. 

Все було як насправді: жінки плачуть, чоловіки випи-
вають чарчину «на дорогу», діти собі просять няня купити
їм гостинця. І все відбувалося під звуки заводної коло-
чавської коломийки. На прощання чоловіки крутять своїх
жінок у танці, і ось уже автобус з написом «Колочава —
Міжгір`я» їх забирає, та й їдуть вони у світ далекий «гроші
заробляти». Жінки ж лишаються доглядати господарство,
косити, ростити дітей і вірно чекати своїх ґаздів. І їх важко
спокусити і Йовшкові, і Ольбрахту, і Беці, і Андрію... 

Та село не зовсім спорожніло: комусь місця не ви-
стачило в автобусі, хтось вернувся, бо гроші вдома забув,
хтось в передні двері автобуса зайшов, а в задні — вий-
шов… Дехто взагалі на заробітки не їздив, лише ходив «за

таблу» до сусіднього села випити, бо у Колочавській сіль-
раді зарікся, що на території села пити не буде. 

А ось і до Колочави їдуть заробляти: чеський пись-
менник І. Ольбрахт заробляє у селі, пишучи роман про
Шугая, приїздять цигани — продають «тепші —рули».
Потім з’являються чорношкірі «заробітчани», що шу-
кають роботу в селі. Їх поява ще більше розвеселила
глядачів, хтось навіть вигукнув: «Залишіть хоч одного
на насіння!» 

Сподобався колочавцям і колектив «Іршавська ро-
дина». Їхні фіґлі про чоловіків на заробітках постійно
викликали у глядачів бурю сміху. 

Співочо-танцювальний колектив чорношкірих «за-
робітчан» своїми піснями так розігрів колочавців, що
вони аж на сцену повискакували співати та танцювати.
Вже настала ніч, а молодь не хотіла розходитися по до-
мівках.

Завершенням святкового концерту став традицій-
ний феєрверк. 

Святковий концерт
День села – 2011

Зараз він самим заробітчанам конкретно
нічого не дає, проте сподіваємося, що
пройде якийсь час і нашим чоловікам не
доведеться їхати у далекий світ, аби за-
робити на прожиття. Для мене особисто
цей пам’ятник уособлює надію на краще
майбутнє. 

Юрій Шетеля, колочавський заро-
бітчанин: 

— Дуже добре, що на День села підня-
лася для обговорення така важлива тема
для нашого села, як заробітчанство.
Думаю, всім колочавським заробітчанам
було приємно, що про них нарешті зга-
дали, написали у газетах, показали по те-
лебаченню. Хотілося б лише, аби ця тема

не стала темою одного дня — про неї влада
має говорити постійно і робити все для
того, щоб наша важка доля хоч трохи по-
кращилася. На мою думку, цей пам’ятник
треба було поставити під Верховною
Радою у Києві, аби він їм постійно нагаду-
вав, що треба нарешті щось зробити для
своїх людей. Дати українцям можливість
добре заробляти вдома, у своїй країні, а не
лишати сім”ї та їхати невідомо куди. 

Мар’яна Фриган, студентка 3-го
курсу ПНУ ім. В.Стефаника:

— Цьогорічна святкова програма була
непогана, проте скажу відверто: най-
більше мені і моїм ровесникам сподо-
бався День села 2009 року, коли виступав

дівочий гурт «Made in Ukraine». Мабуть,
кожного року свято розраховане на
людей певного віку. Побачити у Колочаві
чорношкірих артистів теж було незвично,
це викликало серед колочавців неабия-
кий інтерес, а деякі навіть були шоковані. 

Щодо пам’ятника заробітчанам, то він є
дуже актуальним для нашого села, де з кож-
ної сім’ї хтось їздить на заробітки. Наші люди
не звикли до того, аби їх вшановували. За-
звичай пам’ятники ставлять відомим діячам
чи письменникам. А тут — звичайному заро-
бітчанину. Це людям приємно. 

Також дуже добре, що Станіслав Ар-
жевітін започаткував і активно підтримує
у нас традицію святкувати День села.
Адже всюди святкують день міста, і дуже

тішить, що ми не гірші за інших. Приємно
розповідати однокурсникам про те, що у
нас так багато всього відбувається.

Оксана Шетеля, вчителька, жінка
заробітчанина: 

— У нашому селі жінки вже більш-
менш працевлаштовані, а от чоловікам
роботи взагалі нема. Це неправильно, що
чоловік мусить їхати у світ бідувати, а ми
сидимо вдома самі. Хіба то нормально, що
чоловік половину життя проводить на за-
робітках? А виховувати дітей, будувати
хату треба. Пам’ятник заробітчанам — це
добре, але робити треба так, аби їм вже не
потрібно було кудись їхати — дайте
людям роботу в Колочаві.

Члени оргкомітету свята
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На святі «Проводи отар на полонину», яке відбу-
лося у неділю, 5-го червня, зазвичай вшановують
вівчарів. 

Їх у Міжгірському районі залишилося зовсім неба-
гато. Давня та шанована колись професія не популярна
тепер серед молоді. Вівчарство тримається лише на ен-
тузіазмі небагатьох вівчарів, які ще плекають надію, що
колись все покращиться. 

У Колочаві сьогодні пасе овець лише Іван Мацола зі своїми
помічниками. Завдяки йому в селі ще можна купити
справжнього колочавського овечого сиру. Завдяки йому ту-

ристи та гості села зможуть стати учнями Школи вівчарства,
директором якого є пан Іван, та навчитися процесу приготу-
вання сиру. Тому на святі вівчаря Івана Мацолу заслужено на-
городили грамотою обласної ради за «сумлінну працю,
вагомий особистий внесок у справу відродження вівчарства»,

вівчарським інвентарем та молодим коником. А перший учень
Школи вівчарства Станіслав Аржевітін продемонстрував ке-
рівництву з Ужгорода весь процес виготовлення сиру.

Отож, вітаємо Івана з нагородою і бажаємо надалі тер-
піння та здоров’я у такій нелегкій та потрібній справі!

Надзвичайно приємна новина ско-
лихнула всю Колочаву на початку
літа:  у нас почали асфальтувати до-
роги!

Народний депутат України Станіслав
Аржевітін доклав до цього чимало зу-
силь. Багатомісячна переписка з відпо-
відними міністерствами та управліннями,
особисті зустрічі з керівниками держави
дали результати — роботи йдуть повним
ходом. 

Нині, коли зроблено кілька кілометрів
дороги, радіє все село. Спочатку планували

робити покриття лише до Брадолецької
школи, тепер же впевнено можна сказати,
що воно буде аж до Кальновця.

Вибоїни на дорогах Брадолця відхо-
дять у минуле!

Свято для вівчаря 
Нагорода

Ювілейний — 15-й футбольний турнір
школярів імені колочавського вчителя
фізкультури М.І.Аржевітіна — відбувся
у Колочаві в суботу, 7 травня.

Запекла боротьба тривала між 4 вели-
кими командами-учасниками: Колочавсь-
кою ЗОШ №1, Колочавською ЗОШ №2,
Синевирською та Негровецькою ЗОШ. Та
перше місце серед цих команд завоювала
Колочавська ЗОШ №2. Це вже вдруге по-

спіль брадолчани виборюють перехідний
кубок. Якщо вони переможуть і наступ-
ного року — трофей залишиться у них на-
завжди. 

Серед менших учасників турніру Мере-
шорської та Горбівської шкіл І-ІІ ступенів
сильнішими виявилися горбляни. 

Родзинкою цьогорічного футболу стала
участь у ньому жіночих команд. Дівчата
змагалися між собою на футбольному полі
біля школи на Горбі. 

Перемогу здобула дівоча збірна із Сине-
вирської школи. 

«На футбольному полі як завжди пану-
вали баталії, атмосфера до кінця була на-
пруженою. Важко наперед було вгадати, хто
переможе, адже всі грали добре, і розрив у
балах був невеликий. В результаті найсиль-
ніші отримали винагороду — спортивний ін-
вентар для школи, а всі інші учасники
турніру поїхали додому зі спортивними по-
дарунками», — підсумував господар фут-

больного турніру, директор Колочавської
ЗОШ Михайло Кий. 

В той же час, коли на спортивних май-
данчиках Колочави палали футбольні при-
страсті, вчителі фізкультури всіх шкіл
Міжгірського району та колочавські вчителі
— ветерани і колеги Михайла Івановича Ар-
жевітіна вшанували його 85-річницю з дня
народження. Гості переглянули докумен-
тальний фільм «Михайлу Аржевітіну — 85!»
та взяли участь у поминальному обіді.

Знову переміг Брадолець
Футбольний турнір ім. Михайла Аржевітіна

Дороги Брадолця будуть асфальтовані!
Нова дорога

Нагороджують директора колочавської Школи вівчарства п. Івана МацолуУчень Школи вівчарства С.Аржевітін Грамота

Всім цікаво подивитися, як укладають асфальт

С.Аржевітін перевіряє якість покриття дороги
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Свято «Проводи отар на полонину» (у народі — День
бика) Міжгірщина відзначає у першу неділю червня.
Цього року його святкували 5 червня.

На Синевирському перевалі традиційно зібралися керів-
ництво області, туристи, любителі вівчарської справи та й самі
вівчарі. В цей день вівчарям приділяють особливу увагу, да-
рують подарунки. 

Минулого року театралізована хода по Міжгір’ю та виступ
колочавських акторів-аматорів так сподобалися всім, що
районна влада запросила колочавців й цьогоріч прикрасити
свято своїм виступом.

Всі актори — учасники свята під гру музичного оркестру
Марковичів та співанки колочавців піднялися від автобусу на
перевал. Співаюча картата група із саморобним фанерним ав-
тобусом з написом «Колочава — Міжгір’я» одразу привернула
увагу перехожих. Люди кидали всі справи та йшли за проце-
сією до сцени у передчутті чогось цікавого та веселого. 

На сцені Василь Шмулига та Іван Мацола, яким за сце-
нарієм випало вівчарити, запросили всіх на колочавське мі-
шання. Одразу ґазди пригнали овець, роль яких дуже доб-
ре зіграли переодягнені у відповідні костюми учні Коло-
чавської та Брадолецької шкіл. Й тут почалося дійство.

Не встигли вівчарі зробити першу гелету сиру, як той
сир по черзі безкоштовно почали розбирати: священик,
що йшов зі служби в церкві; мадярські жандарми, що й
досі шукають Шугая; німець з Німецької Мокрої, що пе-
реховується в лісах з часів Другої світової війни; вояки
групи Штаєра; офіцер МВС із Москви, що їх вистежує; лі-
соруб, якого мучить похмілля; лісничий; єврей; міліціо-
нер. Не оминув «вівчарську колибу» і народний депутат,
який пообіцяв, що на полонинах цілий рік не буде сні-
гу, і в обмін на обіцянку забрав шмат сиру. Після цього
Дід Мороз, що мешкає на Стримбі,  розвіяв виборчі гас-
ла — обіцянки депутата. 

За сир заплатили лише туристи.
Насамкінець програми всі гуртом зібралися на сце-

ні та заспівали гімн села — пісню Івана Штаєра «Ко-
лочава». 

Виступ колочавців виявився найбільш колоритним на свя-
ті «Проводи отар на полонину» і в цьому році.

Гастролі колочавських артистів-аматорів

Свято на Синевирському перевалі

Восени 2010 року в Ужгороді проходила ту-
ристична виставка-фестиваль. Міжгірсь-
кий район представляла колочавська філія
туроператора АЖІО-ТУР.

На виставці були представлені рекламні бук-
лети з описом усіх музеїв та цікавих місць Ко-
лочави, а також концертна програма колочавсь-

ких акторів-аматорів, які театральним дійством за-
прошували туристів у Музейну Колочаву. На уж-
городській сцені наче оживали один за одним 10
музеїв Колочави та їх ґазди: І.Ольбрахт (музей
І.Ольбрахта), І.Лугош (музей Святодухівська церк-
ва, М.Штаєр (музей «Бункер Штаєра»), афганці
(«Музей-меморіал воїнам-інтернаціоналістам»),
залізничник (музей «Колочавська вузькоколійка»),

мадярські воїни (музей «Лінія Арпада»), вчителі (му-
зеї «Радянська» та «Чеська школа»), лісоруби (му-
зей «Колочавські бокориші», що знаходився на
той час ще в роботі) та Василь Макар, директор
музейного комплексу-скансену «Старе село».

Немає сумніву, що таку презентацію високо
оцінило журі конкурсу-фестивалю. Колочавці
повернулися додому з кубком переможця.

Нагорода

Колочавська філія туристичного оператора АЖІО-ТУР – 
призер Ужгородського туристичного фестивалю «Феєрія єдності»
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Унікальний пам’ятник відкрили у Колочаві 18 червня.
Відтепер при вході до музею-скансену височіє горда
фігура останнього опришка Карпат — літературного
героя однойменного роману І.Ольбрахта Николи
Шугая. Ідея та фінансова підтримка створення
скульптури належить народному депутату України, ко-
лочавцю Станіславу Аржевітіну. Скульптор теж ко-
лочавець — Петро Штаєр. 

Іван Ольбрахт (справжнє ім’я — Каміл Земан) відомий
чеський письменник, який протягом 1931-1936 років часто
приїжджав до Колочави і все побачене у далекому гірському
селі описував у своїх романах та оповіданнях. Ольбрахт був
першим, хто розповів про Колочаву та її мешканців.

Найбільший успіх у літературних колах мав роман Оль-
брахта «Никола Шугай — розбійник», що удостоєний літе-
ратурної премії 1933 року. Іван Ольбрахт знайшов
ідеальний життєвий тип, який став прообразом його героя:

син карпатських гір і лісів, не зіпсований цивілізацією, во-
лелюбний бунтар-одинак, котрий над усе боронить свою
волю, прагне особистого щастя, відстоює свою людську гід-
ність і право на життя. 

Шалений успіх роману спонукав Івана Ольбрахта до
зйомок фільмів за його мотивами. Він знову приїздить на
Закарпаття, де 1933 року в Колочаві разом з письменни-
ками В. Ванчурою та К. Новим знімає фільм «Марійка-не-
вірниця» з підзаголовком «З життя краян Николи Шугая».
Проте жодних аналогій з життям опришка у фільмі, сюжет
якого вибудовано на любовному трикутнику, не просте-
жується. У фільмі не знімався жоден професійний артист
— євреї і колочавці грали самих себе, говорили своєю
мовою. 

Саме тому роман «Никола Шугай — розбійник» став
справжньою легендою в чеській літературі. За його сюже-
том у 1947 році чеський режисер Й-М. Крнянський зняв од-
нойменний фільм. 

Легенда про колочавського опришка живе донині і при-
ваблює на терени села тисячі чеських туристів. 

Бажаючі можуть передивитися художній фільм про Ни-
колу Шугая у вагоні-кінозалі.

Новий пам’ятник

Автор усіх текстів у цьому номері — Марія Шетеля.
Головний редактор, засновник та видавець – С. Аржевітін. Редакційна колегія: О.Малета, В.Макар, В.Леньо, М.Шетеля, Ю.Хланта

Випусковий редактор – В. Ломакіна. Загальний наклад – 3000 прим. Е-mail: novakolochava@ukr.net
Свідоцтво ЗТ№457/49Р від 10.04.08. Фото з архіву С. Аржевітіна. www.arzhevitin.ua

Комп’ютерне макетування, верстка та виготовлення накладу – поліграфічний центр «Можай», м. Київ, пров. Карельський, 8. Тел. (044) 228-70-05

Никола Шугай знову в Колочаві

Традиційно свій день народження С.Ар-
жевітін святкує у рідному селі, а це
свідчить про те, що буде відкрито чер-
говий музей. 

На цей раз у Колочаві з’явився музей
«Колочавські бокориші».

До складу першої черги музею увійшли:
бокори на воді, ризи в урочищі, старовинна
пилорама, міні-гідроелектростанція, літня са-
диба лісоруба, зимня садиба лісоруба,
вагон-потяг героя соцпраці Івана Чуса.

Згодом планується провести реконструк-
цію допоміжних дамб у Сухарі та Брадолці.

В музеї «Колочавські бокориші» представ-
лено близько 100 світлин із життя лісорубів. 

Під час відкриття музею гостям було
показано документальний фільм «Коло-

чавські бокориші». Відтепер всі бажаючі
мають можливість переглянути цей фільм
у вагоні-кінозалі.

Після ознайомлення з новою експози-
цією і перегляду фільму гості іменинника

урочисто відкрили скульптурну компози-
цію біля джерела мінеральної води Боркут

— «Лісова мавка» (є у цієї скульптури ще дві
назви — «Боркутаня» та «Водограй»).

Після «музейної» частини свята коло-
чавські самодіяльні колективи подару-
вали імениннику і гостям села
театралізовану виставу «Живі музеї Ко-
лочави».

У Колочаві відкрився «Музей бокоришів»
Новий музей
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