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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

БІЙ НА МАКІВЦІ
Цьогорічні змагання присвячені 100-річчю перемоги Українських січових 

стрільців над російською армією на горі Маківці.
 Боротьба за ці стратегічні висоти тривала з 22 березня 1915 р. впродовж 

майже 60 днів. Як можна побачити на карті, гора має 2 вершинки: східну і 
західну. Певний час на східній вершині базувалися росіяни, а на західній – 
січовики. У березні-квітні ситуація тут була досить спокійна. Пік боїв припав на 
28 квітня-2 травня, коли російське командування вирішило розпочати наступ, 
щоби запобігти прориву австрійцями фронту в районі сусідніх сіл. Крім того, 
у цей час до Львова приїхав цар Микола ІІ, і з цієї нагоди йому вирішили 
“подарувати” взяття Маківки. 

Бойові дії велися у півметровому снігу. То одна, то інша вершинка 
переходила з рук у руки. Деколи січовим стрільцям навіть вдавалося витіснити 

росіян до підніжжя гори. 
Захоплення Маківки було важливим для росіян, 

бо відкривало перед ними шлях до карпатських 
перевалів, що звело би нанівець усі зимові наступи 
австро-угорських та німецьких військ. Ну а взяття 
росіянами перевалів означало пряму загрозу для 
Закарпаття, Словаччини, а навіть Угорщини та 
Відня. 

Але українським стрільцям у важких боях 
вдалося відстояти гору. Це вперше від часу 
Полтавської битви українці стали до бою з 
росіянами і перемогли їх. Стримуючи росіян на 
Маківці, стрільці дозволили австрійцям та німцям 
підготувати Горлицький прорив, внаслідок якого 
росіяни були відкинуті з Галичини. Фактично, УСС 
стояли коло витоків подальшого переможного 
наступу. 

Ще однією характерною ознакою бою на Автор Юліан Буцманюк
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Маківці є те, що тут вперше зібралися разом 
майже всі січові стрільці. Раніше кожна сотня 
УСС прикріплялася до певного австрійського 
полку і вже разом із ним виконувала бойові 
завдання. Таким чином, Маківка – це перша 
велика повністю “стрілецька” перемога. 

Як уже було сказано, на Маківці зібралися 
майже всі січові стрільці, а саме близько 
2000 осіб, серед них О. Степанівна та Д. 
Вітовський. Окрім українців, у боях брали 
участь німецькі та угорські частини. 

Дуже важлива деталь, на яку історики 
рідко звертали увагу, – це наслідки воєнних 
дій для мирного населення. Сколівщина, як 
відомо, – це доволі густозаселений реґіон 
Карпат, тож бій на Маківці не міг пройти 
без шкоди для місцевих мешканців. Отже, у 
Головецьку церква після Першої світової війни 

мала повно дірок від куль, а в Грабівці дах церкви був геть продірявлений і 
страшно протікав. У Головецьку з 200 хат 80 було спалено. У 1915 р. росіяни, 
відступаючи, насильно забрали з Головецька 110 осіб, а з Грабівця 14. Деякі 
села, як-от Климець, Жупанє і Вижилів австрійці спалили до тла з тактичних 
міркувань наприкінці 1914 р. (разом з церквами і всіма документами, які у 
них зберігалися). 

Уже після закінчення війни Маківка стала 
символом української боротьби за власну 
державність. Щороку в першу неділю серпня 
та на Зелені свята на горі проводилися 
богослужіння та святкування, організовані за 
сприяння ОУН. У цей час сюди сходилися 
тисячі людей. Що характерно: бої відбулися 
весною, а вшанування загиблих проводили 
у серпні. Початок серпня – це час створення 
Легіону УСС. Таким чином, можна 
стверджувати, що Маківку вважали не лише 
символом певного конкретного бою, а 
меморіалом цілого стрілецтва, усіх його 
подвигів і втрат.

 І дійсно, Маківка була найбільшим 
цвинтарем УСС у тогочасній Галичині. 
Щоправда, виглядав він не дуже велично. 
На могилах своїх солдатів влада Австро-
Угорщини здебільшого встановлювала 

пам’ятники або принаймні кам’яні хрести. Але у зв’язку із розпадом 
імперії цю справу не вдалося довести до кінця. Багато цвинтарів лишилися 
з дерев’яними хрестами. Кладовище на Маківці було одним із них. У 
належному стані його підтримувала патріотична громадськість і, зокрема, 
пластуни з Галичини і Закарпаття. Щойно у 1932 р. активісти встановили 

Автор Едвард Козак

Центральний хрест стрілецького 
кладовища на Маківці.  1915 р. 
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металеву дошку з іменами загиблих… у церкві с. Грабовець. Повноцінний 
меморіал, який можемо бачити сьогодні, було збудовано аж у 1998-1999 рр. 

Окрім УСС, на військовому цвинтарі на Маківці було поховано 8 
українських повстанців періоду Другої світової війни. 

УПА
Територія Львівської області, що знаходиться на межі із Закарпаттям, 

належала до воєнної округи “Маківка”, яка, у свою чергу, входила до 
генеральної воєнної округи УПА-”Захід”. 

Тут, як і в решті карпатського реґіону, до рядів УПА вступали хлопці чи не з 
кожного села. Багато з них діяли безпосередньо у своїй околиці. У спогадах 
місцевих мешканців можна знайти багато згадок про сусідів чи родичів, 
які, вступивши в лави партизанів, здійснювали геройські вчинки, а часом, і 
приймали смерть на очах своїх односельців.

Але! Бої велися лише на теренах, окупованих Німеччиною та СРСР. З 
угорськими військами українські повстанці мали домовленість про взаємний 
ненапад. Саме тому на Закарпатті УПА майже не вела боїв, а проводила 
хіба що пропагандистські рейди. 

Рейд був однією з основних форм діяльності УПА, і на території Львівської 
та Закарпатської областей їх відбулося доволі багато. 

Рейд – це швидке пересування військових загонів ворожою територією 
та виконання там певних завдань. Мета партизанських рейдів буває різною: 

1.	 Рейдуючи,	партизани	завдають	ворогу	моральну	шкоду	(противник		
усвідомлює,	що	на	нього	нападають	зі	спини),	а	також	матеріальні	і	людські	
втрати.	
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2.	 Пропаганда	 (партизани	 приходять	 у	 село,	 закликають	 місцеве	
населення	 вступати	 у	 підпільні	 загони,	 а	 також	 відмовлятися	 працювати	
на	 користь	окупанта.	Неодноразово	повстанці	 нищили	 лісорубну	 техніку	 і	
відправляли	робітників	додому.)

3.	 “Замітання	слідів”:	загін,	що	швидко	пересувається,	важко	виявити	і	
знищити.	

У цьому історичному нарисі варто згадати наступні рейди: 
1) Рейд загону “Лемківщина”, що належав до воєнної округи УПА 

“Сян”(вересень-жовтень 1944). Його маршрут пролягав з г. Букове Бердо 
(тепер у Польщі) до г. Чиряк в околицях Верхньої Рожанки. Завдяки цьому 
рейду повстанцям вдалося перейти лінію радянсько-німецького фронту й 
опинитися в тилах Червоної армії. 

2) На г. Чиряк загін “Лемківщина” поділився на 2 курені під проводом 
“Рена” і “Євгена”, останній з яких повернувся на Перемищину, дорогою 
здійснивши невдалий напад на Сколе.

3) Підкарпатський курінь тактичного відтинку “Чорний ліс” воєнної округи 
“Говерля” ходив рейдом на Словаччину влітку 1945 р. Восени (у листопаді) 
вояки поверталися з рейду через Закарпаття, де проводили пропагандистську 
роботу і вели незначні бої з радянськими військами. Ці події зафіксував у 
своїх спогадах старший вістун “Співак”. Закарпатську частину описаного 
ним маршруту подаємо вище.

У Полянськиій Гуті Співак відстав від свого куреня і повернувся тією ж 
дорогою на Лемківщину. Тим часом курінь вирушив у напрямку Чорного Лісу 
(Чорний Ліс лежить у трикутнику Івано-Франківськ – Калуш – Богородчани). 

4) Рейд куреня “Холодноярці” ВО “Буг” (квітень 1945)
Нижче поміщаємо приблизну мапу їхнього пересування Львівщиною та 

Закарпаттям. Очевидно, цей рейд мав скоріше пропагандистську мету. 
Значних боїв у його рамках не відбувалося. 

Рейд загону “Лемківщина” (приблизна схема). 
Відрізок маршруту, що проходив на півдні 

сучасної Львівської області 

Закарпатська частина рейду 
куреня “Підкарпатський” під 

командуванням “Прута” (осінь 
1945) 
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ЛІНІЯ АРПАДА

Мандруючи Закарпаттям, туристи часто натрапляють на залишки 
угорських укріплень проти радянської армії, зведених у 1940-1944 рр. Ця 
оборонна система відома як “Лінія Арпада”, але, насправді, у Карпатах 
було декілька ліній оборони, які по-різному називалися. 

Усім правим політичним рухам властивий особливий інтерес і повага 
до історії свого народу. Нацисти і фашисти тут не виняток. Саме тому лінії 
оборони, зведені фашистським урядом Угорщини, носять імена видатних 
мадярів минулого. 

-  У передгір’ї Карпат(Львівська обл.) угорці планували звести 
лінію Гуняді. Янош Гуняді – це угорський полководець XV ст. Походив із 
Трансильванії і був власником Мукачівського замку. Певний час фактично 
виконував обов’язки короля Угорщини. Програв туркам битву під Варною і 
цілий ряд інших боїв, але йому вдавалося довгий час тримати турків у страху. 
На початку XVI ст., уже по смерті Гуняді, угорці, програвши туркам битву під 
Могачем, були змушені віддати їм третину своєї території, а решта відійшла 
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під владу Австрії. Так Угорщина майже на 400 років втратила незалежність. А 
Гуняді був тим, хто довгий час відтягував цю неприємну добу лихоліть, за що 
його і полюбили. Елементи лінії Гуняді мали би знаходитися у Турці, ТУХЛІ й 
Осмолоді. 

- На перевалах, які ведуть на Закарпаття, створювалися укріплення 
лінії св. Ласло. Ласло був угорським королем в ХІ ст. Він впорядкував життя 
в Угорщині: припинив феодальні міжусобиці, прийняв ряд важливих законів, 
переміг печенігів… У цьому контексті його можна порівняти з Володимиром 
Великим або Ярославом Мудрим. В угорську історичну традицію він 
увійшов як ідеальний король-лицар. Елементи лінії Ласло варто шукати на 
Верецькому й Ужоцькому перевалах. 

-  На Закарпатті угорці збудували Лінію Арпада. Арпад — один 
із перших угорських князів. Під його керівництвом угорці, які прийшли із 
Приуралля та Поволжя, перейшли гори і “завоювали свою батьківщину” 
(початок Х ст.). Лінія Арпада була сильніша за усі, описані вище, але щоби 
до неї добратися, необхідно було пройти Лінії Гуняді і Ласло.

Кожен з цих укріплених районів складався з комплексу споруд. До їх числа 
входили ДЗОТи (рос. деревоземляная огневая точка), ДОТи, (довготривала 
оборонна точка), КПП, надовби і т.д. Надовби — це такі собі бетонні піраміди. 
Розкидавши їх на місцевості, можна бути певним, що танки тут не пройдуть. 
Тепер ці історичні артефакти використовують для укріплення річкових берегів, 
огородження узбіччя доріг на поворотах та інших побутових цілей. Уважно 
розглядайте навколишнє каміння)))))

 Окремо треба сказати про скупчення бункерів коло сіл Сіль, Люта, 
Кострина і Вишка. На Ужоцькому перевалі є скупчення надовбів. 

У ВЕРХНІЙ ГРАБІВНИЦІ знаходиться великий бункер з внутрішніми 

На цій карті можна побачити три різні групи укріплень
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коридорами загальною довжиною кількасот метрів. Інтер’єр цієї будівлі 
виглядає ось так:

ПОЛЬСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ КОРДОН У КАРПАТАХ
Границя існувала у період між двома світовими війнами. По всій своїй 

довжині кордон повністю співпадає спершу з адміністративною границею 
Львівської і Закарпатської, а потім Закарпатської й Івано-Франківської 
областей (радянські чиновники явно не перенапружувалися, щоби 
придумувати щось нове).

Кордон позначено зручними для орієнтування чотиригранними 
витесаними з каменю стовпчиками. З боку Закарпаття стовпчики мають 
позначку CS (Чехословаччина), з боку Франківщини та Львівщини – P

Є три види прикордонних стовпів – а) 
стартові, б) кілометрові, в) дробові.

а) стартові – це стовпчики, з яких починається 
нова ділянка кордону. Вони мають номер 1, є 
більшими за інші (ледь не в людський зріст), а 
ще на них вибито герби - левики та орлики. В 
Українських Карпатах стовпи з №1 стоять/стояли 
на г. Пікуй (Львівщина/Закарпаття), Торунському 
перевалі, г. Попадя, г. Пантир, Яблуницькому 
(Татарському) перевалі, г. Говерла, г. Стіг у 
Мармаросах .

б) кілометрові – це стовпчики з цілою 
нумерацією (№1, 2, 10, 45 тощо). Вони 
більші за дробові (приблизно метр висотою) 
і зустрічаються, зазвичай, у зручних для 
орієнтування місцях – на вершинах або у сідлах. 
Кілометрові – умовна назва. Відстань між ними 
може сягати і 1,5 км, і 700 м.

в) дробові – стовпчики з дробовою Один зі стовпців - №1. 
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нумерацією (1/1, 2/5, 10/15, 45/3 тощо). Як не важко здогадатися, вони 
розташовані між кілометровими стовпчиками і зростають від одного стовпа 
до іншого – 2/1, 2/2, 2/3 і так далі аж до №3. Чіткої кількості немає – між 
двома кілометровими стовпчиками може бути і 7 дробових, і навіть 18. 
Середня відстань між дробовими стовпчиками – 100 метрів. Вони найменші 
(кількадесят сантиметрів) з існуючих і часто їх ледве видно або взагалі немає.

По суті, це рік підписання офіційних 
договорів, які затверджували цей 
відрізок границі. На кордоні з 
Німеччиною були стовпчики із написом 
“Версаль” або 28.06.1919, сиріч датою 
підписання Версальського договору. 

 У Карпатах з польського боку 
стовпчика фігурує дата 1923 (рідше 
-1924, бо у 1923 р. не встигли всіх стовпців 
поставити), а з чехословацького 
– 1920. Кордони Чехословаччини 
було затверджено Тріанонським 
договором (1920 р.). Галичина тоді 
була зайнята польськими військами, 
але НЕ НАЛЕЖАЛА Польщі. Це була 
“спірна територія”. Ясна річ, поляки не 
мали права демаркувати границю, 
яка їм не належала. А чехи могли 
собі починати ставити кордон з 1920 

р., яка там різниця, з ким границя, найважніше, аби вона взагалі була)))) 
У 1923 р. Антанта офіційно визнала Галичину польською територією. Тоді 
поляки і взялися за стовпчики в Карпатах. Очевидно, попередні три роки у 
горах стояли якісь тимчасові чехословацькі знаки (наприклад, вкопані у 
землю палиці, на вершечку яких прив’язували віхоть соломи), а потім їх 
замінили на стовпці. 

Піднявшись на якусь круту вершину і знайшовши там прикордонного 
стовпчика, не один турист замислювався над тим, як його сюди занесли. 
Стовпчики кам’яні, не бетонні, їх не могли зробити там же, на вершині! Отож, 
брали два такі стовпці, між ними прив’язували канат і закидали його на спину 
коневі. І так кінь тягнув одного стовпця справа, а другого зліва. 

На г. Стіг у Мармаросах,  що на кордоні Румунії, Закарпатської та Івано-
Франківської областей, є потрійний стовпчик. Колись це була границя 

На кожному стовпчику вказана дата. 
Ось тут вона: “1920”

Зазвичай, стовпчики розташовані так, щоб від одного стовпа можна 
було побачити інший
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Румунії, Другої Речі Посполитої (сиріч Польщі) і Чехословаччини. 

На стовпчику фігурує дата 10 серпня 1920 р. Це дата підписання 
Севрського договору між Антантою і Туреччиною. В рамках цієї зустрічі також 
було усталено кордони Румунії. З польського боку — уже знана нам дата 
“1923”. 

Говорячи про кордон, потрібно згадати також дивні конструкції на 
вершинах ґорґанських хребтів.   

Деякі з них розташовані вздовж старої границі, тому виникає думка, що ці 
“стіни” звели прикордонники. Насправді то окопи І Світової війни. Як знати? 
Ну, наприклад, на Сивулі їх багато, а Сивуля – не на кордоні. Але от у 1915 р.  
там проходив фронт між австро-угорськими і російськими військами. 

Деякі з тих окопів, які співпали з майбутньою лінією границі, могли 
використовуватися прикордонниками для захисту від вітру, але аж ніяк не від 
хуртовини, бо зимою окопи замітає снігом. 



10

СГ-16

ПЕРЕВАЛИ БЕСКИДСЬКОГО ХРЕБТА
Бескидський хребет тягнеться від витоків р. Уж до Торунського 

(Вишківського) перевалу. Саме на цій ділянці смуга Українських Карпат є 
найвужчою. А це означає, що тут найлегше перейти гори. А це вже, в свою 
чергу, означає, що всі історичні події, які передбачали швидке подолання 
Карпат, були пов’язані з цим реґіоном. 

На Бескидському хребті (а його ще називають Вододільним) є такі 
перевали:  Воловецький, Верецький, Ужоцький і Руський Путь, а також 
перевал на трасі М-16. 

Воловецький перевал як дорога є труднопрохідним, а тому транспортного 
значення не має. Головне тут – Бескидський залізничний тунель, який проходить 
під перевалом. Він найдовший у Карпатах (1747 м) і має стратегічне значення, 
бо: 1) це шлях з Великої України на Закарпаття; 2) він лежить на одній з дев’яти 
найважливіших транспортних магістралей Європи. 

Перший Бескидський тунель спорудили австрійці у 1887 р. Оскільки 
залізничний рух у ці часи був куди менш масштабним, ніж зараз, тунелі 
споруджувалися з розрахунком лише на одну колію. На фотографії нижче 
це дуже добре помітно. 

У першій половині ХХ ст. поїзди 
їздили на вугіллі, тож потрібна була 
спеціальна система для виведення 
диму із тунелю. На цій фотографії над 
порталом тунелю видно маленький 
“тунельник”. Це  і є “димовідвід”. 

Під час Другої світової війни, у 1944 
р., мадяри,  відступаючи під натиском 
Червоної армії, підірвали Бескидський 

тунель у шести місцях. На відновлення цієї споруди радянська влада 
витратила аж 2 роки. Поїзди на Закарпаття не ходили до 1946 р.

Верецький перевал 
Його ще називають Ворітським (прямо проглядається паралель зі словом 

“ворота”, чи не так?).  Звідси ж назва сіл, що із закарпатського боку перевалу: 
Верхні і Нижні Ворота. 

На відміну від Воловецького, цей перевал є добре прохідним, а тому 
використовувався мандрівниками з давнього часу. Як доказ цього – римська 
монета (І ст. до н.е.), знайдена у Нижніх Воротах. 

“Повість временних літ” пише, що у 896 р.  угорці під проводом князя Арпада 
перейшли Карпати, ідучи воювати з болгарами на заклик візантійського 
імператора (раніше угорці жили на Поволжі і Приураллі, тепер же оселилися 
на теренах сучасної Угорщини). Згідно з тим-таки літописом, ішли вони 
через Верецький перевал. Правда це чи ні (а в літописах багато неточностей 
і навмисних перекручень), але для угорців це місце  стало національним 
символом, адже тут відбулося “здобуття батьківщини” – “Honfoglalаs”. За 
значенням цю подію можна прирівняти хіба що до хрещення Русі в українській 
історії. 

Уважний читач може здивуватися: де тут угорська батьківщина на стику 
двох українських областей? Але варто зазначити, що з ІХ до XVIII ст. саме тут 
пролягав кордон між Польщею та Угорщиною. З точки зору тодішньої географії 
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Верецький перевал справді був воротами до угорської батьківщини. 
Тут з ХІХ ст. навіть стояв пам’ятник в честь переходу мадярами Карпат, але 

у1940-их рр. його зруйнували.
 У 2008 р.,  після кількох років дискусій, збудовано новий пам’ятник. 

Монумент на перевалі звели на честь 1100-ої  річниці “Honfoglalаs”, і не 
складно підрахувати, що з відкриттям запізнилися на 12 років. Українська 
сторона пішла назустріч угорцям взамін за дозвіл встановити у Будапешті 
пам’ятник Шевченкові. 

 Форма пам’ятника досить абстрактна. 
Згідно із задумом, вона символізує ворота 
між Сходом і Заходом. 7 блоків пам’ятника 
= 7 угорських племен, які з Арпадом 
переходили Карпати. В центрі – вівтар як 
знак єднання. 

У лютому 2011 р. троє активістів-
праворадикалів пошкодили пам’ятник, 
спаливши в його центрі автомобільні 
шини. Згодом його обляпали синьою, 
жовтою, чорною та червоною фарбами. 
Причин ненависті до пам’ятника дві. По-
перше, дехто вважає, що цей пам’ятник 
– вияв угорського імперіалізму, а точніше, 
бажання відвоювати Закарпаття. 

Друга причина – події часів Карпатської України. Як відомо, українська 
автономія на Закарпатті під проводом Августина Волошина у 1939 р. зазнала 
агресії з боку Угорщини. На захист Карпатської України стала Карпатська 
Січ, збройне формування, створене здебільшого за підтримки ОУН. До 
нього увійшли ідейні галичани-добровольці, які нелегально переходили 
чехословацько-польський кордон у Карпатах. Після поразки Карпатської 
України угорці спіймали близько 450 січовиків і передали їх на Верецькому 
перевалі у руки польських прикордонників. Останні, розуміючи, що перед 
ними – патріоти-радикали, які можуть ще й Польщі нашкодити, відвели їх в 
ліси (поділили на дві групи, одних на захід, других на схід вздовж хребта) і 
розстріляли. Довгий час побутувало переконання, що розстріл провели 
угорці, що суттєво підсилювало ненависть до мадярського пам’ятника на 
перевалі. У 2010 р. археологи з товариства “Доля” провели там розкопи, але 
всіх стихійних могил  досі не вдалося дослідити і впорядкувати. 

Пам’ятник на честь загиблих у 1939 р. січовиків знаходиться поруч з 
угорським монументом. Виглядає він доволі занедбано (закарпатські праві 
радикали явно не туди дивляться)...

Ще на перевалі стоїть маленький хрест, встановлений з тої ж нагоди. 
Верецький перевал відігравав дуже важливу роль у боях Першої світової 

війни. На початковому етапі конфлікту росіяни здійснили масштабний прорив 
галицького фронту й у вересні 1914 р. захопили Львів. Відтоді аж до травня 
1915 р. основною ареною бойових дій стали Карпати. Станом на осінь-зиму 
1914 р. лінія фронту проходила приблизно по Бескидському хребту. Між 
австрійцями і росіянами зав’язалася жорстока боротьба за перевали, яка 
тривала цілу зиму. Часом впродовж одного дня перевали по декілька разів 

Пам’ятник з нагоди переходу 
угорцями Карпат
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переходили з рук у руки…  
Українські січові стрільці (УСС) базувалися і діяли вздовж майже цілого 

Бескидського хребта. На початку вересня 1914 р. у район Верецького 
перевалу і перевалу на трасі М-16 відправили сотню УСС Василя Дідушка. 
Там січовики вперше від моменту свого створення вступили у бойові дії, 
зіткнувшись із кубанськими козаками. Згодом сотню Дідушка разом із 
сотнею Осипа Будзиновського поставили поряд з австрійськими частинами 
охороняти ділянку фронту між г. Пікуй і с. Латірка. У жовтні 1914 р. УСС від 
Верецького перевалу дійшли з боями аж до Стрия, дорогою розгромивши 
росіян на г. Ключ (28.10.1914). 

Окрім безпосередніх бойових дій, УСС брали активну участь у 
розвідувальних операціях. Цінність стрільців полягала у тому, що вони знали 
українську мову, тож могли легко замаскуватися серед місцевої людності, 
а ще могли як “свої” багато чого вивідати у селян. Такі вилазки у ворожі тили, 
звичайно, розпочиналися з перевалів, у тому числі і Верецького. 

Руський Путь
Цей перевал дещо гірше прохідний, аніж Верецький чи Ужоцький. 

Тут схили хребта стрімкі та  скелясті, що перешкоджає пересуванню 
транспорту. Саме тому нині його  використовують лише туристи.

Прохідність перевалу вважалася настільки малою, що угорці, будуючи 
Лінію Арпада, не звели тут таких сильних укріплень, як на Ужоцькому і 
Верецькому перевалах. У зв’язку з цим радянське командування дуже 
прагнуло здобути цей перехід. Проблема була лише в тому, що артилерія 
не могла виїхати по крутих схилах, тож Руський Путь довелося брати силами 
піхоти. Боротьба за перевал тривала аж 18 днів.

 Проте, у древні часи Руський путь мав куди більше транспортне значення. 
Як стверджують дослідники, у ХІІІ ст. цією дорогою ходили в походи на 
Закарпаття Данило Галицький і Лев Данилович. 

Ужоцький перевал
Знаходиться майже на границі з Польщею. Від перевалу до кордону 

менше 1 км. Крім того, поблизу має свої витоки р. Сян і р. Уж (що і дало 
назву сусідньому селу і перевалу).

Окрім автомобільної дороги, тут діє ширококолійна залізниця з 14 
тунелями (!) від Великого Березного до Ужока, побудована у 1903-1905 рр. Із 
закарпатського боку колія іде по хребту і починає спускатися у Сянки щойно 
на Ужоцькому перевалі! На карті можете простежити її численні вигини і 
заломи. 

 Цей шлях дуже важливий для сполучення зі Словаччиною. Саме цим 
можна пояснити події, що відбувалися тут під час Першої світової війни. 
Восени та взимку 1914-1915 за Ужоцький перевал велися постійні бої. Перевал 
переходив тоді з рук у руки аж 8 разів. 

У цих боях особливо відзначилися загони українських січових стрільців. 
Далі	по	тексту	-	німецька	поштівка	періоду	Першої	світової	війни.	На	ній	

зображене	взяття	Ужоцького	перевалу	військами	Троїстого	союзу	у	січні	1915	
р.	 На	малюнку	можна	розгледіти	 два	 прапори:	 український	 й	 імперський	
німецький	(чорно-біло-червоний).	Цим	увічнено	участь	УСС	у	взятті	перевалу.	

Раніше УСС уже захищали Ужоцький перевал. 27 вересня 1914 сотня 
Осипа Семенка  саме цією дорогою спустилася у Сянки, де разом із сотнею 
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В. Дідушка зав’язала бій із російськими військами (це був уже згадуваний 
вище перший бій УСС). 

Внаслідок описаних бойових дій загинуло чимало воїнів. Близько 400 
солдатів обох воюючих сторін було поховано на кладовищі, влаштованому 
безпосередньо на перевалі. Поруч із цвинтарем планували встановити 
монумент у формі статуї австро-угорського солдата. Однак, у зв’язку із 
падінням Австро-Угорської держави у 1918 р. цей задум втілити не вдалося. 
Щойно у 1935 р. з нагоди 20-ої річниці боїв було добудовано центральний 
монумент, але виглядав він уже так, як показано на правому фото згори. Із 
певними змінами цей пам’ятник зберігся досі. 

Помітний слід в історії Ужоцького перевалу залишила Друга світова війна. 
У березні 1939 р. угорські війська, захопивши частину Чехословаччини (а 

точніше, Карпатську Україну), дійшли до Ужоцького перевалу. З цієї нагоди 
там влаштували спільне польсько-угорське свято.

У квітні цього ж року поруч було розстріляно близько 60 українців, вояків 
Карпатської Січі. 

Ще одна пам’ятка про ті часи – укріплення лінії Ласло. Прямо на перевалі 
можна побачити нагромадження протитанкових пірамідок (надовбів) і 
залишки бункера. 

Недалеко знаходиться пам’ятний знак на честь полеглих радянських воїнів 
часів Другої світової війни. 

Окремо варто згадати про село Ужок. 
Ще з ХVII ст. тут були відомі джерела лікувальної “квасної води”. У ХІХ ст. на 

їх місці виник курорт. Для нього було створено чавунну статую Геракла, яка 
служила фонтаном. Зараз ця статуя знаходиться в Ужгородському замку.

В Ужоку знаходиться церква св. Михаїла з 1745 р. Вона внесена до реєстру 
пам’яток Світової спадщини ЮНЕСКО.
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ПРИТУЛКИ У КАРПАТАХ
Почнімо з кінця XVIII ст. Це епоха Просвітництва: Вольтер, Руссо і т. д. 

Просвітники виступали за пізнання природи і навколишнього світу. Тогочасні 
люди, натхненні цими ідеями, починають активно мандрувати. Раніше, 
звичайно ж, теж мандрували, один Колумб і Магеллан чого варті. Але ці 
мандри мали торгову, завойовницьку і ще хтозна-яку мету. А з XVIII ст. люди 
почали мандрувати для задоволення. В тому числі і в гори. 

У зв’язку з цим у першій половини ХІХ ст. з’являється таке явище, як туристичні 
притулки у горах. Поляки називали такий притулок “schronisko”(“схроніско”), 
українці вживали кальку з цього слова: “захоронок”. У Карпатах перші 
притулки з’являються наприкінці ХІХ ст. Це, зокрема, притулок у Ворохті (1893), 
Заросляку (1881), біологічна станція на пол. Пожижевській (1899) (де також 
могли спати туристи). Більшість притулків у Карпатах будувалися Польським 
товариством татранським. Ця організація виникла в 1870-их рр. для підтримки 
і популяризації польського туризму у Татрах. Потім вони звернули свою увагу 
ще й на Карпати. Що цікаво, у міжвоєнний період поляки дозволяли “своїм” 
будувати колиби практично на кордоні. От, наприклад, притулок “під Пікуєм” 
знаходився  коло г. Острий Верх. По хребту ішов державний кордон, а на 
схилі хребта – колиба Польського лижного товариства… Нині від тої хатки 
лишилася тільки одна колона. А виглядало все отак (зліва, справа - тепер): 

Українці також намагалися будувати свої колиби, але їм бракувало 
фінансів і державного сприяння. Одним з перших українських притулків 
була хатка, збудована туристично-краєзнавчим товариством “Плай” на 
полонині Плісце між Ґрофою і Попадею. Хатинка була невелика, всього 

лиш на 3 приміщення, 
дерев’яна. Порівняно 
навіть з вищезгаданим 
притулком “Під Пікуєм”, 
вона була меншою і 
менш витривалою до 
негоди. Притулок на 
Плісці, очевидно, був 
зруйнований радянською 
владою. Комуністи 
побоювалися, що УПА Український притулок на пол. Плісце
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вживатиме притулків для своїх потреб, тому руйнувала всі захорони у 
ворожих горах. 

Ще один притулок збудував Карпатський лещетарський клуб у 
Славському. 

КЛК був заснований 1924 р., очолив його колишній січовий стілець Лев 
Шепарович. До клубу входив також Роман Купчинський, який написав гімн 
КЛК. Він, до речі, залишив спогади про славський притулок КЛК. Емблему для 
Клубу намалював Роберт Лісовський, автор гербів Пласту й ОУН. 

Члени КЛК дуже любили їздити  до Славська. Але для того, щоби проводити 
там змагання (в тому числі і на схилах Тростяну), потрібно було десь жити. 
Спершу будиночок їм надав місцевий парох, а у 1934 р. КЛК збудував власну 
домівку у Славському. Ось вона:

Була традиція святкувати у цьому будиночку Святий Вечір, а ранком іти на 
лижах схилом Тростяна через г. Присліп на Маківку, до могил УСС. 

Підготувала Ганна-Меланія Тичка



16

СГ-16

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Альманах Карпатського Лещастарського Клюбу, 1924 – 1984. — Львів, 

München, New York, 1989. — 240 с.
2. Бескидський залізничний тунель, — електронний ресурс [режим доступу]: 

http://rail-man.com/verkhnje-menju/istorija/podiji/detalnishe/cal/event/tx_cal_phpical-
endar/beskidskii-zaliznichnii-tunel/

3. Відновлення туристичного притулку на полонині Плісце
(район с. Осмолода Рожнятівського району) http://temp.karpaty.com.ua/tasic/

plistze/start/plistze.html
4. Геракл Ужгородського замку, — електронний ресурс [режим доступу]: 

http://rest4u.com.ua/reviews/gerakl-uzhgorodskogo-zamku.html 
5. Група УПА “Говерля”. Кн. 2, Спомини, статті та видання історично-мемуарного 

характеру / зібрав і впоряд. Петро Содоль. - Торонто : Видавництво “Літопис УПА”, 1992. 
-  359 с. : іл. -( Літопис Української Повстанської Армії; т. 19) 

6. Із історії створення туристських притулків на теренах Івано-Франківщини 
http://www.stezhky.org/?m0prm=49 

7. Карта. Рейд куреня УПА “Холодноярці” в квітні 1945 р. на Закарпаття. Рейд 
куреня УПА “Підкарпатський” влітку 1945 р. на Словаччину, — електронний ресурс 
[режим доступу]: http://avr.org.ua/index.php/viewDoc/11019/

8. Карти лінії Арпада (по-угорськи) http://www.rfero.hu/arpad-vonal_volgyzarai.
html

9. Католицькі священики молилися на Ужоцькому перевалі, де загинули 
російські та угорські вояки (ФОТО), — електронний ресурс [режим доступу]: http://
www.mukachevo.net/ua/News/  

10. Матеріали з історії будівництва та експлуатації вузькоколійних („лісових”) 
залізниць Закарпаття, — електронний ресурс [режим доступу]: estu.com.ua

11. Монолатій Іван Українські легіонери: формування та бойовий шлях 
Українських Січових Стрільців 1914-1918. — Київ, Tempora,2008. — 88 с. 

12. На Великоберезнянщині пройшла експедиція по місцях військових поховань 
http://zakarpattya.net.ua/Zmi/79202-Na-Velykobereznianshchyni-proishla-ekspedytsiia-
po-mistsiakh-viiskovykh-pokhovan

13. Польський терор у Карпатській Україні, 1938-1939, — електронний ресурс 
[режим доступу]: http://www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=393 

14. ОРІЄНТУВАННЯ ЗА ПРИКОРДОННИМИ СТОВПАМИ НА ВОДОДІЛЬНОМУ ХРЕБТІ 
http://varto-ua.livejournal.com/39406.html 

15. Угорсько-польські військові на Ужоцькому перевалі, 1939, — електронний 
ресурс [режим доступу]: http://territoryterror.org.ua/uk/archive/film-archive/video/?vd_
movieid=124 

16. Ужоцький перевал, — електронний ресурс [режим доступу]: http://www.
travelua.com.ua/zakarpattya/velikobereznyanskij/uzhockij-pereval.html 

17. Українські січові стрільці 1914-1920 (за ред. Б.Гнаткевича та ін. іл. оформл. І. 
Іванця. — Репринт, відтворення  з вид. 1935 р. — Львів: Слово,1991. — 160 с. 

18. Battle of Makivka [фотографії]. —  електронний ресурс [режим доступу]: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Battle_of_Makivka?uselang=ru

Також дякуємо Ользі Свідзинській за допомогу у підготовці історичної довідки. 

 


