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ЕКСКУРСІЯ МАРШРУТОМ
Кваси Назва села походить від слова “квасна (кисла) вода”, так на 

Гуцульщині називають мінеральну воду. В селі і справді є мінеральні 
джерела. 

Колись село назвивалося “Тисаборкут” (Тиса- річка,яка протікає 
селом, боркут, буркут – кисла вода) Тут було декілька санаторіїв.

 У Квасах є братська могила семи прихильників Карпатської України, 
розстріляних 21 березня 1939 р. угорськими солдатами. 

Карпатська Україна – українська незалежна держава, що виділилася 
зі складу Чехословаччини і проіснувала з 15 по 18 березня 1939 р., 
після чого була окупована угорськими військами. Угорці масово 
розстрілювали прихильників Карпатської України та чиновників 
української адміністрації, а також бійців Карпатської Січі – української 
парамілітарної організації, яка стала на захист молодої держави. Членів 
Карпатської Січі угорці розстрілювали самі або передавали їх польським 
прикордонникам. Справа в тому, що багато “січовиків” були родом 
з Галичини, яка перебувала під владою Польщі. На Закарпаття вони 
потрапляли здебільшого нелегально. Тому коли угорці “повертали” їх 
полякам, ті розстрілювали “січовиків” як неблагонадійних громадян. 

Свідок подій у Квасах Іван Доробан (с.Білин) розказував також про 
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Вілла “Порт Артур”, що належала водолікарні Розенталя Калмане, в 
Квасах (діяла з середини ХІХ ст. до 1939 року). 

Могила жертв угорського терору на цвинтарі у с. Кваси
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інших жертв угорських репресій, закатованих і розстріляних угорцями 
в урочищі Ґроп’єнка (в північно-західній частині села). 

Наступний сюжет дещо веселіший. Пам’ятник у формі зірок, який ви 
бачите на фотографії, присвячений двадцятьом шістьом жителям села, 
які загинули у Другій світовій війні. Ясна річ, у лавах Червоної Армії. 
Принаймні, до останнього часу цей пам’ятний знак ще стояв. 

А тепер знову зверніть увага на фотографію. Виявляється, будинок, 
який видно зліва – це готель. І вгадайте, як він називається ? Все дуже 
просто: “За зірками, за смереками”. 

 Хр. Свидовець Саме через цей гірський масив Червона Армія 
обходила угорські укріплення лінії Арпада, які розташовувалися 
навколо Ясіні. 

Лопухів ( до 1946р. – Брустури) “Brusture” по-румунськи означає 
“лопух”. Існує версія, що це неправильна інтерпретація і назва насправді 
походить від слова “Brustur” – живокіст. 

Через це село у 1914 р. відбувався наступ австро-угорської армії 

Пам’ятний знак радянським 
воїнам у с. Кваси. 

Церква с. Кваси. Колись гуцульська, 
хрещата в плані. Нині перебудована. Несе в 

собі відбиток католицьких впливів (дзвіниця 
над входом). 
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у напрямку Рафайлової (нині с. Бистриця Надвірнянського району). 
Австрійську армію на цьому відрізку фронту представляла ІІ бригада  
Польських легіонів. Одним із її батальйонів командував Юзеф Галлер, 
який у травні 1919 р. на чолі великої армії, озброєної у Франції, воював 
проти УГА. 

А у 1914 р., через Брустуру і Усть-Турбат польські легіонери планували 
піднятися на перевал Роґодзи. Однак, стежка, яка вела туди, виявилася 
надто вузькою. Було прийнято рішення збудувати нормальну дорогу. 
Будівництвом дороги командував офіцер Ян Слушкевіч. Однак, справа 
виявилася настільки трудомісткою, що до неї довелося залучати не 
лише солдатів, а й місцеве населення. Робітників вербували виключно із 
закарпатського боку, щоб уникнути ворожого шпигування. Очевидно, 
значна частина з-посеред 500 робітників походили саме з Лопухова і 
Усть-Турбату. 

Усть-Чорна Давня назва – Königsfeld – королівське поле. Село 
засноване німецькими колоністами наприкінці XVIII ст. Після Другої 
світової війни німців депортували до Німеччини, а село перейменували .

Так на сьогоднішній день виглядає Дорога легіонів. Деякі ділянки були викладалися 
камінням, інші – деревом. На дорозі було 28 мостів, здебільшого невеликих. 
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Ранньою осінню 1945 р. через село 
проходив рейдом на Захід відділ Костя 
Гіммельрайха. Вони ішли через Чорний 
Ліс, потім через Брустури (Лопухів), 
Усть-Чорну та Дубове до Тячева і 
далі на Захід, в еміграцію. Кость 
Гіммельрайх походив з Чернігівщини 
з сім’ї німецьких колоністів. Займався 
організацією відділів ОУН-мельниківців 
на Турківщині, а також збирав відділ 
із представників східної України. На 
еміграції оселився у Австралії. 

Через село проходила вузько-
колійна залізниця із Тересви.  Лінія 
була побудована у 1903 р. в основному 
для перевезення деревини. Згодом 
до локомотива почали дочіпляти 
пасажирські вагони. Пасажиропотік 
був досить виеликим, однак внаслідок 
повені у 1999 р. залізниця припинила 
свою роботу. Великою водою знесло 
декілька мостів, і відновлювати їх ніхто 

Мапа Усть-чорнянської  узькоколійної 
залізниці.  Маршрут: Тересва - Терново 
- Дубове - Усть-Чорна – Руська-Мокра/

Лопухів – Темпа/Усть-Турбат-Бертянка/ 
Турбат/Пляйська – Комарне. 

Залишки колії на мості в Усть-
Чорній

Колишня залізнична станція в 
Усть-Чорній



7

не взявся. Рейки та інше обладнання 
місцеві мешканці у швидкому часі 
здали на брухт. 

 
Руська Мокра і Німецька Мокра  

Слово “мокра” в назві обох сіл є 
натяком на р. Мокрянку, яка протікає 
поруч, а також на місцеві кліматичні 
особливості. У Руській Мокрій  
найдовше  в Україні лежить сніг – в 
середньому 162 дні на рік. І ще тут 
часто дощить.

 Руська Мокра була заснована 
втікачами з Галичини у ХVII ст. 
Очевидно, галичани тікали сюди від 
панщини. 

Німецьку Мокру заснували 
століттям пізніше німецькомовні 
вихідці з Австрії. Як і у випадку з 
Усть-Чорною, після Другої світової 
війни німців депортували, а село 
перейменували на Комсомольськ в 

Пам’ятний знак при в’їзді в у 
Німецьку Мокру.

Дзвіниця, встановлена зусиллями 
австрійців у 1997 р. 

Костел Яна Непомуцького у 
Німецькій Мокрій. Нині належить 

УГКЦ. Єдина церква німецьких 
колоністів, що збереглася на 

Закарпатті. Збудована у 1770-их рр. 
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честь комсомольців, які у 1946 р. приїхали розбудовувати село. У 2016 
р.(!) селу повернули давню назву.

Однак, коли у тому ж 1946 р. вояки УПА в рамках пропагандистського 
рейду Закарпаттям влаштували мітинг у Німецькій Мокрій, то отримали 
пропозицію від одного зі слухачів про вступ його та 40 його колег зі с. 
Дубового до лав УПА.  

Полонина Красна  По хребту проходить газопровід Уренгой-Помари-
Ужгород, збудований у 1981-1984 р. Вишка, яка височіє на г. Топас була 
зведена для спостереження за газопроводом приблизно у цей же 
період. 

Теребле-Ріцька ГЕС Гідроелектростанція збудована у 1949-1955 
рр. У своїй роботі вона використовує перепад висот між р. Теребля 
і р. Ріка. Теребля тече на 210 м вище р. Ріки. Вода з водосховища на 
Тереблі по трубі падає в Ріку, і ця падаюча вода крутить турбіни ГЕС. 
Така конструкція ГЕС є унікальною для України. 

 Для побудови водосховища на Тереблі довелося частково затопити 
с. Вільшани, мешканців якого переселили у смт Батьово. 

План ГЕС, опублікований на сайті igormelika.com.ua
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Вучкове і Підчумаль У Вучковому знаходиться єдиний в Україні 
гейзер. 

Також тут встановлено пам’ятник бджолі, а точніше чотирьом 
дослідникам, які вивчали специфіку карпатської породи бджіл. 

 
Боржава На багатьох боржавських вершинах можна побачити 

геодезичні знаки у формі пірамід. Такі знаки встановлюються у певних, 
визначених за допомогою тригонометричних розрахунків місцях. Саме 
тому ці піраміди називають тригонометричними пунктами. Кожен такий 
пункт є точкою прив’язки до місцевості геодезичної сітки. 

 Геодезична сітка є основою для створення топографічних карт, 
для ведення будівельних робіт тощо. І, як уже зазначалося, для 
визначення координат кожної конкретної точки потрібні спеціальні 
тригонометричні вимірювання, які забирають багато часу і зусиль. 
Саме тому важливо, щоби точка прив’язки, раз визначена, назавжди 
залишалася позначеною на місцевості. Для цього у землю вмонтовують 
спеціальні круглі позначки. 

У місцях, де погана видимість (або куди потрібно довго лізти, 
як у випадку з гірськими хребтами) встановлюються знаки у вигулі 

Пам’ятник бджолі у Вучковому. 

Ось так виглядає  геодезична 
сітка. Складається з трикутників.

Геодезичний знак. Часом вони 
вмуровуються в землю, а у містах – у 

стіни будинків. 
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пірамідо (як-от на г. Стій, Великий 
Верх). На їх вершині можуть 
ставитися візирні циліндри (візирна 
ціль), на які при потребі націлюють 
спеціальні геодезичні інструменти для 
проведення докладніших досліджень. 

Згідно з нормативами, висота таки 
об’єктів може складати від 1,2 до 4 м. 

Смт Воловець Перша згадка про 
село датується XV ст. Однак, до другої 
половини ХІХ ст. нічого, що могло б 
нас цікавити, у селі не відбувалося. 

У 1850-их у Воловці збудували 
трамплін. У 1862 року монарх Австро-
Угорської імперії Франц-Йосип 
відвідав село і навіть стрибав із цього 
трампліну. Станом на 1939 р. споруда 
ще діяла, однак до сьогоднішнього 
дня не збереглася. Залишки бетонних 
фундаментів трампліну можна 
побачити в урочищі Кілиця.  

У 1914-1915 рр. через село двічі 
проходив фронт: у листопаді 1914 та у 
грудні1914-січні1915 р. 

29 листопада 1914 р. у Воловці 
загинув січовий стрілець Лев 
Коберський, провідник Пласту у 
Самборі, кавалер першої бойової 
нагороди УСС – срібної медалі 
хоробрості. 

У 1919 р. село перейшло під 
владу Чехословаччини, а у 1939 р. – 
Угорщини. 

27 березня 1939 р. фотографію 
Воловця опублікував американський 
журнал “Life”. Інтерес до цього 
регіону викликала угорська 
анексія Закарпаття, спричинена 
“Мюнхенською змовою”. Нагадаємо, 

Тригонометричний пункт  г. 
Великий Верх. Циліндра на вершині 
немає, але при потребі його можна 

поставити. 

Трамплін у Воловці
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що 30 вересня 1938 р. представники Франції, Великої Британії, 
Німеччини (Гітлер) і Італії (Муссоліні) без участі Чехословаччини 
вирішили відібрати в неї Судетську область. Інші сусіди Чехословаччини 
(Угорщина, Польща) також вирішили “повернути своє”. Так, угорці 
захопили Закарпаття, придушивши при цому Карпатську Україну (про 
що вже згадувалося вище).  

Фотографія Волівця у журналі “ Life”. Підпис внизу(англійською мовою:
“Далеким і забутим є село Воловець у Карпатській Україні. По той бік 

гір, якщо дивитися на північ, уже [починається] Польща. Що відрізняє 
Воловець від таких же сіл у США, так це криті соломою хати і православна 
церква з цибулеподібною банею. Чехи оплатили побудову нової школи та 
електрифікацію. Минулого тижня Воловець був відвойований Угорцями і 

патріотичні, але дурні горяни помирали, воюючи з ними. Вони вважали себе 
росіянами*, що борються за Велику Україну. 

* В українській мові є окремі слова “росіянин” (житель Росії) “русич” 
(житель Київської Русі) і “русин” (мешканець Закарпаття, часом Галичини 

поч. ХХ ст.). У англійській (які в інших західноєвропейських мовах ) усі  ці 
поняття вміщаються у термін “Russian”, що спричиняє ряд неприємних 

історичних непорозумінь.
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НАЙПОШИРЕНІШІ НАЗВИ 
КАРПАТСЬКИХ ГІР 
Гропа – стрімка гора. 
Грунь – вершина, хребет гори.
Кваси – мінеральне джерело
Клива – не залісена гора
Магура – (з рум, чуваської) – пагорб
Менчул (Мунчел та ін..) – великий камінь 
Погар – келих, чаша. Назва для гір з виїмками на вершинах
Петрос – камінь.
Присліп – 1.сідловина між двома горами  2. ведмежа пастка
Томнатик –осінній
Турбат – лютий 
Усть – гирло, устя річки. Звідси Усть-Турбат, бо в селі потік Турбат 
впадає в р. Брустурянку. Усть-Чорна, бо там Чорний Звур впадає в 
р. Мокрянку. 

БРУСИЛІВСЬКИЙ ПРОРИВ
У Карпатах залишилося багато 

слідів Великої війни (1914-1918). 
Це і цвинтарі, і окопи і багато 

непомітних, здавалося б, звичних 
речей. Цього року минає 100 років з 
дня появи кількох таких об’єктів…

Східний фронт Першої світової 
війни проходив через територію 
сучасної Західної України. Тут 
змагалася російська  армія проти 
австрійських та німецьких військ. 

Брусиловський прорив розпочався 
в районі Луцька 4 червня 1916 р. 
Потім він поширився на весь фронт. 
Його навали в честь генерала Олексія 
Брусилова. 

Для нас особливий інтерес буде 
становити ділянка фронту у Карпатах 

Ось так виглядав південний 
відрізок фронту напередодні 

Брусиловського прориву. Хоча, ця 
лінія зазнавала значних коливань.  
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на лінії Дорна-Ватра – Кирлібаба – 
Шибене – Рафайлв (Бистриця). Ця 
лінія є найбільш висунутим вглиб 
Карпат рубежем, якого вдалося 
осягнути російським військам у 1916 
р.  Лінія фронту з часом змінювалася 
Наприклад, на початку літа мали місце 
сутички в околиці Ясіні, наприкінці 
серпня австрійцям вдалося відсунути 
росіян до  Яблуниці, а потім і до 
Ворохти. Найзапекліші бої велися за 
Якобені, Кирлібабу, Шибене і Ясіню, бо 
ці поселення знаходилися, як видно з 
карти, на важливих шосейних дорогах, 
котрі вели до Бистриці та Мармарош-
Сігету. Бистриця і Сігет, у свою чергу, 

А ось до цієї лінії фронт дійшов наприкінці літа 1916 р. 

Дорога Макензена в районі г. 
Копилаш (нині на кордоні з Румунією)
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були місцем дислокації значних груп австрійського та німецького 
війська і були важливими пунктами транспортного сполучення.  

Дорога з Сігету до Шибеного була необхідна австрійцям для 
передислокації військ. Задля цього існуючу з давніх часів стежку 
розширили та укріпили бруківкою за наказом ген. Макензена. Саме 

 Бліндаж на г. Менчул

Колючий дріт на Чорногорі.
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тому цей відрізок (приблизно половина 
шляху між Шибеним і Сігетом) був 
названий «Дорогою Макензена». 

Бої велися також на Чорногірському 
хребті. На схилах г. Менчул валяються 
залишки укріплень із колючого дроту, 
а також (якщо добре пошукати) можна 
знайти вхід до бліндажа. Ця невеличка 
споруда колись служила місцем для 
захисту від непогоди та ворожих 
снарядів. У бліндажах спали солдати, 
зберігали обладнання. 

Проте особливої уваги 
заслуговує відрізок фронту в районі 
Кирлібаба – Дорна Ватра. Саме тут 
з листопада 1916 р. по березень 1917 
р. воювала Гуцульська сотня УСС під 
командуванням сотника Омеляна 
Левицького. 

Омелян Левицький походив з 
Коломиї і працював адвокатом. 
Він загинув 23 березня 1917 р. від 
“дружнього вогню”: Згідно зі 
спогадами Михайла Горбового, ново-

Підйом на г. Бребенескул з 
північно-західного боку. Видно кам’яні 

насипи. Це залишки окопів. 

Австрійський цвинтар насхід від 
Говерли на схилі г. Велика Козьмеска. Усі 

поховані тут солдати загинули 30.08.1916 

Омелян Левицький
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прибула австрійська батарея, ще не 
знаючи особливостей нового поля 
бою, помилково закидала шрапнеллю 
та гранатами свої ж позиції. Від 
гранатного вибуху загинув і Омелян 
Левицький. 

Як стверджував у спогадах Михайло 
Горбовий, покійного О.Левицького 
поховали у Карлібабі поруч із церквою 
з великими почестями.

У гуцульській сотні воював 
також художник-карикатурист Осип 
Сорохтей, який, вочевидь, саме в цих 
краях створив свій шарж на картину 
Анрі Матіса “Танець”.  

Робота Олени Кульчицької. Дата 
“1914-1915” – це перший період існування 

“гуцульської сотні”. Новий набір до цього 
підрозділу розпочався щойно восени 1916 

Танцюють всі!
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ЛІНІЯ АРПАДА
“Лінія Арпада” – загальна назва великого оборонного комплексу 

укріплень, зведених угорцями у Карпатах у 1940-1944 рр. 
Ця система укріплень настільки розгалужена, що про неї доводиться 

згадувати у історичній довідці Стежок Героїв ось уже третій рік поспіль. 

Є три складові угорського оборонного комплексу в Карпатах:
- Лінія Яноша Гуняді – у передгір’ї Карпат.
- Лінія св. Ласло – на Вододільному хребті.
- Власне Лінія Арпада – у Закарпатті. 
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 У Ясіні, яка знаходиться по сусідству із с. Кваси, розташовувався  
один з найкраще укріплених відрізків Лінії Арпада.

Радянський генерал Микита Дьомін так писав про укріпрайон в Ясіні:
“До міста фашисти стягнули великі сили піхоти, яка сховалася від 

авіаційних і артилерійських нальотів в печерних укриттях. На підступах 
до Керешмезо (Ясіні) і в самому місті, як потім з’ясувалося, були 36 
залізобетонних укриттів, 32 дзоти і доти, 53 кулеметні майданчики, 20 
артилерійських і мінометних батарей, 1900 погонних метрів надовбів, 
8 тисяч метрів траншей, 12 кілометрів колючого дроту, по яких був 
пропущений струм напругою в 3 тисячі вольт.”

Можна собі уявити, наскільки страшними були ці лінії оборони.  
Радянські війська були змушені їх обходити Свидовецьким хребтом. 

У безпосередній близькості до  лінії маршруту змагань можна 
зустріти укріплення Лінії Арпада поблизу Усть-Чорної. 

Якщо бути уважним,  можна помітити окопи на хр Полонина 
Боржава. Особливо багато таких об’єктів на г. Плай і Темнатик. Також 



19

трапляються ями для збереження 
боєприпасів і реманенту. Досліднки-
аматори з сайту relicfinder.info 
пов’язують ці об’єкти з Лнією Арпада, 
Поблизу Волівця збереглися схожі 
укріплення також на г. Бодзьово на 
захід від станції Яблунів. Цей об’єкт 
майже безпомильно можна віднести 
до періоду Другої світової війни. 

Однак, на нашу думку, об’єкти 
на хр. Полонина Боржава варто 
інтерпретувати дуже обережно, 
оскільки в околиці Волівця, поміж 
Плаєм та Великим Верхом сотні Осипа 
Букшованого, Романа Дудинського та 
Зенона Носковського з 20 грудня 1914 
по 7 січня 1915 чинили опір російським 
військам, після чого відступили до 
Сваляви. 

 
Ось так виглядають окопи на 

західних схилах  Темнатика. Уважно 
дивіться на навколишній рельєф! ;)
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МИТЦІ
Пресова Кватира, Артистична горстка і інші українські митці про 

першу світову війну у Карпатах

Пресову кватиру (якби перекласти на сучасну мову, це був би 
пресовий штаб) в УСС заснували з ініціативи підхорунжого Івана 
Іванця та професора Миколи Угрин-Безгрішного. Головним завданням 
пресового гуртка в коші був збір документів бойового шляху УСС 
та культурно-освітня праця. Саме тому спершу вони займалися в 
основному фотографуванням стрільців. Пресова кватира фактично 
складалася з кількох осередків, що діяли в різних місцях — у полі, тобто 
безпосередньо у лавах бойових частин, Коші й Вишколі. Польовим 
відділом Пресової кватири була “Артистична горстка”. До осередку 
в полі належали поети (Роман Купчинський, Лев Лепкий), митці (Іван 
Іванець, Осип Курилас, Лев Ґец), композитори (зокрема Михайло 
Гайворонський, з 1914 керував оркестром легіону), фотографи (Теофіл 
Мойсейович, Василь Оробець) та інші. 

Пресова кватира видавала сатиричні журнали для УСС “Червона 
калина”, “Самопал”, “Бомба” і “Самохотник”, який проіснував 
декілька років (усі інші часописи мали лише пару номерів). Ясна річ, що 
їх також ілюстрували стрільці-митці.  

Зі спогадів свідків тих подій ми можемо довідатися, що члени 
Пресової Кватири і Артистичної горстки багато малювали, писали і 
фотографували на стрілецьку тематику. На жаль, подальші історичні 
події не посприяли збереженню спадщини цих митців. Дещо загинуло 
у фронтових умовах, а те, що після війни потрапило до музеїв, було 
спалене за радянських часів. 

Фотографії, якщо у когось вони були,  нищилися в першу чергу, 
бо спільна фотографія з особою, засудженою на 10 років сибірських 
таборів, автоматично віщувала таку ж саму долю для усіх, хто був з ним 
поруч на світлині. 

ХУДОЖНИКИ 
Юліан Буцманюк. Походив з с. Сморжів неподалік Радехова. 

Навчався у Краківській академії мистецтв. Спеціалізувався здебільшого 
на розписі церков. 

Він, зокрема, зокрема, церкву отців-василіян у Жовкві (1910-1911 
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і 1931-1939). Завершити ці розписи йому не вдалося через початок 
Другої світової війни. Ю. Буцманюк емігрував до Канади. Єдиною 
незавершеною фрескою в церкві залишився образ Покрови, який 
художник поєднав із Актом злуки УНР і ЗУНР. Богородиця зображена 
на фоні панорами Львова і Києва, внизу стоять зліва представники УНР, 
а справа – ЗУНР. У центрі – митрополит Андрей Шептицький.  

У період свого передування в лавах УСС Ю. Буцманюк створив 
декілька кольорових листівок, які Пресова кватира згодом  
розтиражувала з метою фандрейзингу.  

 Фрагмент розпису у жовківському храмі василіян. 
Представники ЗУНР.
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Листівка в пам’ять про бій на г. 
Ключ у жовтні 1914 р.   

Листівка, присвячена боям у 
Карпатах. Цілком можливо, що автор 

мав на увазі в тому числі бої за Кирлібабу, 
бо на листівці стоїть дата “1916”. 

Ю. Буцманюк часто малював свої листівки на основі реальних фотографій. 
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Осип Курилас (65 років з дня смерті) Народився поблизу Львова у 
сім’ї бідного багатодітного дяка. Навчатися малюванню він зміг завдяки 
допомозі небайдужих людей, які траплялися йому на життєвому шляху. 
У 16 років працював за харчі художником у журналі “Русь”. Нарешті, 
йому таки вдалося закінчити Краківську академію мистецтв і стати 
справжнім художником. До Легіону УСС він потрапив у віці 45 років. 

Крім всього, Ю. Буцманюк був автором відзнаки УСС та прапора УСС, що 
дає нам підставу вважати його “головним дизайнером” Легіону.
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Працював у Пресовій Кватирі. Саме він, здебільшого, ілюстрував 
“Самохотника”. 

А ще він малював гори. Не завжди українські, але малював дуже 
гарно.

Карикатура у “Самохотнику” на 
М. Угрин-Безгрішного. Бесіда гуралів біля ватри (Татри)

Тут автор зобразив українських 
гуцулів. 
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ПОЕТИ
У лавах Пресової Кватири поетів було навіть більше, ніж художників. 

Серед них ми виділимо Романа Купичнського .

Роман Купичнський (40 років з дня смерті) Поручник УСС, поет і 
прозаїк. Писав багато віршів на стрілецьку і пластову тематику. Тут 
подаємо декілька з них. 

Чи знаєш ти…
Чи знаєш ти найкращу в світі пісню, 
Як ліс шумить і грає темний бір? 
Чи знаєш ти цю тишу благовісну, 
Як ліс мовчить і молиться до зір?

Чи знаєш ти прекрасну ту картину,
Як місяць-князь зійде на дерева,
Як срібний шовк обгорне всю долину 
І заблищить брильянтами трава?

Чи знаєш ти ті пахощі весняні,
Як перший лист на вітрі затремтить,
Як зацвітуть фіялки на поляні 
І сік беріз на сонці закипить?

Той шум лісів, ті пахощі весною,
І місяць-князь, і сонячне тепло
Ходитимуть до віку за тобою, 
Куди б тебе життя не занесло.

Засумуй, трембіто.
Засумуй, трембіто,
Та (й) по всему світу,
Що зів’яло галичанам       
Сорок тисяч цвіту.         

Засумуй, трембіто,
Та (й) на всі Карпати,
Щоб не ждали сина з войни 
Ні отець, ні мати.        

Засумуй, трембіто,
На всю полонину,
Де покинув кожен стрілець 
Молоду дівчину.           

Засумуй, трембіто,
Та (й) на все Поділля, 
Щоб не ждала дівчинонька   
Хлопця на весілля.         

Засумуй, трембіто,
Та (й) на всі долини,
Не побачить козаченько     
Любої дівчини.             

Засумуй, трембіто,
На всю Україну,
Не здобувши щастя й волю  
Він в бою загинув.         

Засумуй, трембіто,
Що галицька сила
Та від Збруча по Славуту  
Трупом застелила.     
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Роман Купичнський, написав цього 
вірша у 1919 р. у дуже скрутний для 
українського війська час. Війна за 
незалежність ЗУНР була програна, а 
залишки Української галицької армії, 
що перебували у Наддніпрянщині, 
потерпали від епідемії тифу. Пісня 
досить скоро стала народною.

Ілюстрації до вірша “Засумуй, 
трембіто” намалював Едвард Козак 
(Еко).  Він народився у 1902 р. Станом 
на початок Першої світової війни йому 
виповнилося заледве 12 років, тож у 
нього не було нагоди служити у лавах 
січових стрільців.

Все ж, тема українських визвольних 
змагань була йому дуже близька. Він 
створив багато листівок та ілюстрацій, 
у яких змальовував УСС. Пісня 
“Засумуй, трембіто” так вразила Еко, 
що він намалював для неї декілька 
різних ілюстрацій.

У своїх малюнках він зробив акцент 
саме на гірській тематиці, зображаючи 
на одному з них трембітаря в образі 
пораненого вояка УГА. Хоча, у 1919 р. 
бої у Карпатах не велися. 

Про те, що це солдат УГА, можна 
сказати по відзнаці на його комірі.

 
Друга (чорно-біла) ілюстрація є ще 

символічнішою. Серед трембітарів 
знову видно українського солдата, 
а над горами у хмарах появляється 
силует Софії Київської і церкви св. Юра 
у Львові – символ Соборності України. 

Схоже, художник хотів сказати цим 
малюнком, що Українська Соборність 
творилася саме у карпатських боях.

ЕКО  “Засумуй, трембіто”. 
Листівка, випущена з нагоди 50-річчя 

УСС.  Трембітар – поранений вояк УГА. 

Друга ілюстрація “Засумуй, 
трембіто” для збірника пісень Р. 

Купичнсього “Ми йдемо в бій”
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ФОТОГРАФИ УСС
Перша Світова війна була першим військовим конфліктом в історії 

людства, зафіксований на фотграфіях. 
У Пресовій кватирі УСС було багато фотографів. Фотографував Юліан 

Буцманюк (і потім малював на основі тих світлин свої листівки), М. Угрин-
Безгрішний. Але “офіційними” фотографами УСС Роман Купичнський у 
своїх спогадах назвав Івана Іванця і Теофіла Мойсейовича. 

Завдяки ним збереглося багато побутових моментів з історії Легіону. 
Однак, вціліли здебільшого ті світлини, які перед Другою світовою 
війною вдалося вивезти на Захід. Ті, що були у СРСР здебільшого 
знищувалися самими власниками для власної ж безпеки. 

Про Теофіля Мойсейовича стрільці склали жартівливу пісню:

Гей у славних Усусусів козак Нитка жив,
Він не збрую козацькую з собою носив,
А апарат той світливний з фільмами та склом,
Кого “злапав” на апарат – той був козаком.

Того ждала честь і слава і вічне життя;
Не пропало – не загибло вже його ім’я,
Тілько мусив понад ухо кокарду припнять,
Або шапку “мазепинку” на голову взять!

Славний, славний став апарат на увесь вже Кіш,
І апарат, і мантиля*, що на собі ніс...
І до сього апарату Нитка так припав,
Що в свойому заповіті таке написав:

“Як умру я – то в апарат мене положіт,
А із верха на могилі слова напишіть:
Тут лежить у апараті світливець Коша,
Коша славних Усусусів: вмер та й вже нема,
Що всіх славних Усусусів в апарат хапав,
А по смерти в апараті і себе сховав”.

*мантиля – чорне покривало, під яке ховався фотограф під час 
знимкування. 
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МИТЦІ-ПРИЯТЕЛІ УСС
Як ми вже могли пересвідчитися на прикладі Е.Козака, часто митці, 

які оспівували українських воїнів у Карпатах, самі не воювали з тих чи 
інших причин. 

Серед цих осіб варто назвати Олексу Новаківського і Олену 
Кульчицьку. 

Олекса Новаківський (145 років з дня народження) Народився у 
1872 р, тож станом на початок Першої світової війни йому виповнилося 
42 роки – якраз достатньо для того, щоб він перестав бути 
військовозобов’язаним. 

Крім того, художник мав проблеми із ногами і взагалі мало 
пересувався, тож для військової служби був непридатним. 

Попри хворобу, їздив на пленери в Космач, Ворохту, Ямну, Дору. У 
Дорі навіть мав свою хатину. 

У його доробку також є кілька 
картин на стрілецьку тематику. 
Робота “Ангел смерти”, створена 
О. Новаківським  у 1919 р.  є одним із 
таких творів. 

На цьому зображенні видно 
широку панораму гір. А оголене 
тіло, що лежить на рука у Ангела, як 

Українські січові стрільці грають 
у карти. Між Снятином і Заліщиками 

31.10.1917р. 

Карпати, г. Татарівка, 1915 р. 

Ангел смерти, 1919. 
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стверджують мистецтвознавці, є тілом січового стірльця, бо у нього на 
голові пов’язка, що затуляє звичне для воєнного часу поранення.

Човен на березі річки, безсуснівно, є натяком на човен Харона 
- персонажа грецької міфології, який переправляв покійників у 
потойбіччя.

Олена Кульчицька Вивчитися на художницю їй було вкрай важко, бо 
дівчат до Краківської академії мистецтв не приймали, тож вона була 
змушена здобувати освіту у Відні. Згодом довго шукала собі роботу, 
бідувала. Нарешті знайшла посаду викладача-художника у Перемишлі, 
де довший час жила разом з матір’ю та сестрою. Саме там вона і 
створила серію  робіт, присвячених УСС.

  

 Роботи Олени Кульчицької, присвячені УСС в Карпатах. 
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МИТЦІ УПА
З мистецького доробку Других визвольних змагань збереглося 

дещо менше, ніж із Перших, а ті твори, які до нас дійшли, часто мають 
невизначене авторство.  

Справа полягає у тому, що УПА діяла в підпіллі, тож багато митців,які 
працювали для її потреб, мусіли приховувати свої імена. Крім того, 
багато мистецьких творів були знищені ворожими спецслужбами. 

Широковідомий графік,який працював для українських повстанців – 
Ніл Хасевч – діяв на Волині, тож до тематики цьогорічних змагань, на 
жаль, не має відношення. 

ГРАФІКА УПА: БОФОНИ
Бофон (скорочення від “бойовий фонд”) – це квитанції або облігації 

які ОУН, УПА та ряд інших, пов’язаних із ними організацій видавали 
місцевому населенню в обмін за фінансову, матеріальну чи технічну 
допомогу. 

Тобто ви віддали повстанцям мішок картоплі чи 50 рублів, а, може, 
допомогли їм щось зремонтувати – а вони вам взамін дають такий-ось 
папірець.

Зображення на бофонах мали виконувати пропагандистську 
функцію, тому бофони мали непоганий дизайн, а деякі навіть 
друкувалися в кольорі. 

Бофони – це не гроші, бо гроші може видавати тільки певна держава, 
і вони повинні мати міжнародне визнання. А бофон – це квитанція або 
облігація. 

КВИТАНЦІЯ – документ, що підтверджує оплату (вода, газ...).
ОБЛІГАЦІЯ передбачає можливість обміну її на реальні гроші (в 

майбутньому, після перемоги). Про те, що бофони колись обміняють, 
на жодному з цих документів не написано. Тому, скоріше за все, вони 
таки були квитанціями

Часом траплялося, що в районах, які контролювалися повстанцями, 
місцеве населення починало використовувати бофони для взаємного 
розрахунку. 

Бофони розповсюджувалися з різних нагод. Часом вони 
присвячувалися Різдву або Великодню. Часом їх приурочували святам, 
пов’язаним з історією УНР та ЗУНР. Все ж, великодна тематика була 
найпоширеніша. На сьогоднішній час збереглося трішки більше 170 
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екземплярів бофонів. Ясна річ, що 
кількість їх різновидів є ще меншою. А 
колись, за розрахунками дослідників, 
їх було близько 500 різних типів. 
Кольорові примірники серед них є 
дуже рідкісними, а ті, що є, мають 
ще й монохромні варіанти, щоби за 
потреби їх можна було друкувати 
однією фарбою.

Оскільки Карпати були одним з 
тих регіонів, де УПА протрималася 
найдовше і була найчисленнішою, 
зображення гір присутні на багатьох 
бофонах. 

 

ПІСНІ УПА
Цей пласт народної та авторської 

творчості про українських повстанців 
є, мабуть, найрізноманітнішим. Звісно, 
у багатьох піснях згадуються Карпати, 
і перераховувати тут усі ці твори немає 
ні сенсу, ні можливості. Виберемо 
лише декілька. 

У Чорному Лісі
В Чорнім Лісі, темнім борі,
Сурми, поклики, пісні,
Там гуляють “Різунівці”,
Славні лицарі грізні.

Командир веде перед там,
Славний лицар бойовий,
На його наказ щохвилі,
Всі готові йти у бій.

Як заграють скоростріли,
В бій усі ідуть, як льви,
Йдуть повстанці переможно  —
Це Бандерові Орли.

Підбірка великодніх бофонів УПА, 
*Р.Ф. – революційний фонд
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Б’ють Москву із України,
Розгорівсь народний гнів,
Кров ворожа ллється всюди,
Де йде відділ “Різунів”.

Піднімається повстання,
Україна у вогні,
Над лісами над борами
Чути голос “Різунів”.

Сяє воля Україні,
Сяє полум’ям ясним,
Слава, слава “Різунівцям”,
Слава лицарям грізним!

Ця пісня присвячена Василю 
Андрусяку (“Грегіт”, “Різун”). Він 
очолював курінь УПА “Скажені”, а з 1945 
по 1946 р. тактичний відтинок УПА 
“Чорний Ліс”.  24 лютого цього (2016) 
року виповнилося 70 років з дня смерті 
цього повстанського провідника. 

Марш Сіроманців
Із гір Карпат несеться гомін волі,
Із гір Карпат несеться волі зов...
Там синьо-жовті лопотять прапори,
Там вже заграла українська кров.

Там борами мандрують “Сіроманці”,
На плечах – кріс, граната – на руках...
Це Батьківщини вірнії повстанці
Виконують провідника наказ.

Бандера шлях до волі нам покаже...
З його наказу ідемо у бій!
І розіб’єм, розгромим кодло враже,
Запалимо визвольний буревій.

Гей рідний брате Заходу і Сходу,
Єднайсь в один ударний моноліт!
Ми Україні виборем свободу,
Загарбницький повалимо ми світ!

О, Батьківщино, люба наша мати,
Ми знищим ката, волю принесем!
І загримлять повстанчії гармати,
Вітаючи тебе з воскресним днем.

Автор музики невідомий. Текст 
пісні вперше опублікований у журналі 
“Повстанець” за березень 1945 р. 
Під назвою “Сіроманці” виступав 
так званий Рогатинський курінь, що 
входив до складу Воєнної округи (ВО) 
“Лисоня” УПА – “Захід”.

ФОТОГРАФИ УПА
У Другій світовій війні фронтова фотографія стала звичною справою, але 

у повстанських загонах це явище поширювалося досить повільно. 
Перш за все, у період 1930-1950-их рр. було важко роздобути фотоапарат 

(він був дорогим, а часом навіть потребував дозволу від спецслужб). 
Фотографів було мало, тож навряд чи хтось “чужий” зміг би купити 
фотопапір, реактиви та інші матеріали, не викликавши підозри у продавця.

Зрештою, фотографія могла стати непоганим речовим доказом у 
випадку неочікуваного обшуку. 
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Все ж, попри всі ці перешкоди, 
повстанці залишили нам досить велику 
фотоспадщину.

Хто фотографував? Командири або 
призначені ними повстанці з загону. 
Часом наймали довіреного фотографа 
“з цивілізації”. Також фотограф “з 
цивілізації” міг на прохання повстанців 
постачати їм фотоматеріали, проявляти 
і друкувати фотографії.

Одним із небагатьох відомих на 
сьогодні повстанських фотографів був 
Іван Ґарґат (Липкевич). Він служив ТВ 
“Чорний Ліс” у сотні “Різуна”, потім у 
курені Петра Мельника-”Хмари”. 

Були також інші фотографи, як-от Іван 
Кулик-”Сірий”. Разом із “Липкевичем” 
вони були авторами значної частини 
світлин з так званого “Яворівського 
архіву УПА”. 

У 1989 р. у с. Яворів Косівського 
району на обійсті родини Кіщуків у саду 
було знайдено скляну банку із 216 чорно-
білими світлинами. Це і був “Яворівський 
архів УПА”. У 2005 р. ці фотографії 
надрукували окремим альбомом, тож 
вони стали доступними широкому 
загалу. 

У “Липкевича” в руках фотоапарат 
“Zeiss-Ikon”, який робив знімки на 

світлочутливу пластину (а не на плівку, як 
ми звикли).

Одна із світлин  “Липкевича”. Такі постановочні 
фото часто використовувалися повстанцями з 
пропагандистською метою, тож референтура 

пропаганди їх охоче колекціонувала.

Повстанська кравецька майстерня. 
Однострій шиє хорунжий Володимир 

Якім’юк Аскольд. 1948 рік
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ ПРОЕКТУ – 
ВАСИЛЬ ЩУРАТ 

Цей поет не брав участі 
у жодній з карпатських 
баталій і навіть не служив 
у війську під час війни (в 
Австро-Угорщині чоловіки 
були військовозобов’язані до 
42 років, а станом на 1914 р. 
Щуратові виповнилося 43). 
Однак, В. Щурат дуже любив 
гори і писав вірші про місцеву 
природу та українських горян. 
Саме тому він заслуговує на 
згадку в історичній довідці СГ.

В. Щурат був 
літературознавцем та 
поетом. Він перекладав 
українською мовою “Слово 
о полку Ігоревім”. Але понад 
усе він любив гори! У 1904 р. 
вийшла збірка його віршів “На 
трембіті”, майже повністю 
присвячена Карпатам, а у 1937 

р., коли краєзнавче товариство 
“Плай” почало випускати 
власний друкований журнал, він 

став його головним редактором.
Тут подаємо декілька віршів зі збірки “На трембіті”. Звертаємо вашу 

увагу на оригінальну мову написання цих творів. 

 ЕКО-Щурат. Колаж, на створення 
якого нас надихнули “екологічні” 

вірші В. Щурата.

***
Чи знаєте ви землі тії,
де вітер оре, а дощ сїє,
де замість колосів пшениці
ростуть високиї ялицї,
а замість жайворонка часом
озветь ся з гаври „вуйко” басом?

Чи бачили ви води Прута,
який не знавши з роду пута,
валить на доли, як шалений,
попід гуцульський бір зелений,
складаючи зі свого шуму
про Довбуша тужливу думу?
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А чули ви про люд завзятий,
колись свобідний та богатий,
колись веселий та щасливий,
як бір здоровий та вродливий,
а гордий, як ті синї гори,
що йдуть лиш з громом в розговори?

Не вже-ж нові для вас се вісти?
А хто-ж бо годен все повісти ?
А хто-ж бо годен змалювати
і сині гори й гір тих шати,
і словом виразити дику
могучу Прутову музику?

Про люд ви знаєте не много ?
 Шукайте-ж маляря такого,
що любить образи реальні,
хоч би й не дуже ідеальні.
Мотивів матиме доволї:
мотиви пянства, тьми й неволі...

Капливець 
Мов вирвавшись нечайно з пут,
на доли з гір втїкає Прут.
Колись він тихий біг волів,
поки з грози не ошалів.

А кождий зруб — при трупі труп,
а трупів тих лягло сто куп.
Сто сот сокир — хто-б їм не давсь!
Де бір стояв — там зруб оставсь.

В триюмфі скрізь заблисла сталь.
Кому-б тогдї не стало жаль !
Хто не втікав би стрімголов,
побачивши знайомих кров!
Збожеволів тогдї і Прут.
А близький бір в ті хвилї смут
лиш застогнав, як чоловік,
а слїз ручай з гори потїк.

Як сьвітова жива жура.
розплакалась німа гора,
і слези здовж скалистих лиць
покапали на стос ялиць.

І впали в Прут, а Прут скипів.
Вже доста мук перетерпів.
Він від чужих, скорботних слїз
бистрійше филю вниз понїс.

Так филю Прут і днесь несе,
бо капають ті слези все,
хоч там, де бір колись поляг,
простяг ся нині’ білий шлях.

Цей вірш присвячений водоспаду 
Капливець, що знаходиться поблизу 
с. Микуличин на потоці Пічному 
неподалік від шосе. 

Вочевидь, у зв’язку із будівництвом 
дороги або залізниці поблизу водоспаду 
було здійснено масову вирубку лісу, що 
й викликало смуток у Василя Щурата.

Взагалі, більшість творів збірки 
“На трембіті” географічно прив’язані 
саме до району Микуличина, Ямної 
і Чорногори. У 1902р. наш поет 
приїжджав у ці краї для проведення 
благочинного концерту. Не виключено, 
що він бував тут іще декілька разів.

 
При тунели
Ой, ти горо проверчена,
тихим смутком засмучена!
Не така ти, як всї гори, —
яке-ж тебе давить горе?

Не питайте ся в калїки!
Засмучена я на віки.
Було племя нехрещене,
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тай виймило серце в мене.
Дали менї камяное,
Камяноє, студеноє. 

І витягли з мене жили,
зимні шини* заложили.
І так мене змурували,
і так мене окували,
щоб не трісла коли з болю,
як бачити-му неволю;
щоб не вмліла я до чиста,
як побачу анцихриста,
що з нашої Верховини
всі ялиці в море скине..

*Шини – рейки. 
 

Будівництво тунелю в Карпатах у 
1896 р. 

У 1890-их рр. було прокладено 
транскапатську залізницю на 
Гуцульщині (лінія Станіславів-
Вороненка), що спричинило 
масштабну вирубку лісів і завдало 
шкоди екосистемі. Зрештою, 
залізницю мали використовувати 
також і для транспортування 
деревини. 

Можливо, описаний у вірші тунель 
знаходиться поряд із водоспадом 
Капливцем, як видно на карті вище.
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ПРО ЦЕРКВИ...
Донині на території України збереглося декілька тисяч дерев’яних 

храмів.  12 із них було внесено  до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. 
Дві церкви із цього списку знаходяться у горах.
Перша –  Церква Собору св. Архангела Михаїла в Ужку, повз яку 

пролягав минулорічний маршрут змагань. 
Друга – церква Вознесіння Господнього в Ясіні – знаходиться у 

сусідньому  із цьогорічним місцем старту селі. 
А скільки є таки храмів, що не увійшли до цього списку, залишаються 

невідомими, а все ж мають величезну цінність і є дуже гарними! 
Саме тому цікаво і корисно вивчити типологію дерев’яних церков, 

щоби могти їх якось розрізняти і розуміти. 
Спершу варто засвоїти декілька технічних темінів:
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Ця схема є доволі приблизною і її не можна розглядати як єдино 
правильний варіант етнографічного районування Українських Карпат. 

Взагалі, будь-яка карта такого типу є не лише СУБ’ЄКТИВНИМ ПОГЛЯДОМ 
науковця чи групи науковців.

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
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Часом церкви носять 
ознаки кількох архітектурних 
типів водночас, бо:

1. Етнографічні регіони 
наслоюються, лемки 
запозичують щось у 
буковинців і т.д. 

2. «Міські віяння»: бароко і 
католицька традиція будувати 
високу дзвіницю над входом у 
храм. 

Ось приклад: Церква 
Різдва Богородиці у с. Кваси, 
місці цьогорічного старту 
змагань.  Вона хрещата у 
плані, отже колись була 
гуцульською. Але католицькі 
віяння спричинилися до появи 
дзвіниці над входом. 

Нині, вочевидь, бабинець 
розширили, тож церква уже 
не хрещата. Ознак первісного 
стилю ззовні не видно. 

Ще один феномен – 
церкви у верхів’ях р. Тересви, 
збудовані під впливом 
німецьких колоністів. Мається 
на увазі Усть-Чорна, Німецька 
і Руська Мокра та навколишні 
села, де було багато 
переселенців з Австрії. Вони, 
здебільшого, приїздили сюди 
рубати ліс.

Такі церкви переважно 
мали лише одну наву (тобто 
з висоти вони за формою 
нагадують прямокутник) + 
позаду є менша по ширині 
прибудова – абсида. Над 
входом в такій церкві 

Церква у Квасах. Листівка пешої 
пол. ХХ ст.

Церква у Квасах. Сучасний вигляд.
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розташовувалася невисока дзвіниця. 
Так виглядали костели, які будували 
для себе колоністи і українські церкви, 
які на замовлення місцевої громади 
будували майстри з-посеред тих же 
колоністів. 

На сьогодні єдиною збереженою 
церквою такого типу є церква у с. 
Німецька Мокра.

Церква св. Йоана Предтечі у с. Лопухів, збудована австрійськими 
колоністами на замовлення українців на початку ХІХ ст. Розібрана на 

початку  1940-их рр. На її місці поставили мурований храм. 

Церква Успіння Пресвятої 
Богородиці, збудована у 1826 р., 

згоріла в 1971 р. 
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