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ПЕРЕДСЛОВО 

Довгі роки мого побуту за морем мучила мене думка. 

чи не вдалося б мені списати імен і прізвищ .11юдей по цей 

бік океану, які родилися в моїм ріднім се.пі Городниця по

віту Гусятин, Західня Україна, і видати друком у формі 

книжки. 

Щоб зробити такий спис імен і прізвищ моїх родимців, 
потребував я з одного боку інформацій від ще живих піо

нерів чи від їх дітей, розкинених по всій Канаді й Америці. 

Але мало того: видання книжки, в якій були б ці імена і 

прізвища, вимагало коштів, що переходи.1и спроможність 

однієї людини і тим більше мої. Тим то й довелося підожда

ти нагоди та жити покищо надією, що ця справа знайде 

зрозуміння в односельчанських родинах по цім: боці океану 

і що вони колись видадуть таку книжку, не тільки з самим 

реєстром перших еміrрантів з Городниці за море, але і з 

описом свого рідного села, його життя та його .1юдей. 

Широке .11истування в тій справі, безліч розмов з близькюн1 

та знайомими казали мені, що моя думка находить все біль

ше зрозуміння, - врешті Допомогові Товариства односе.1ь

чан села Городниця, зорганізовані ними в сто.1иці Онтарія, 
Торонті та недалекому до нього містечку Ошава, взялися 

за це діло з повною енергією. 

Відшукати всі наші піонерські родини, списати живих 

і померлих їх членів, прослідити до.1ю цих наших .1юдей і 

вмістити це все в окрему книжку, -- було черговим зав

данням. 
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Із старшої генерації цих піонерів не багато вже зали

шилося в живих, більшість їх уже на тому світі і тлінні їх 
останки спочивають на цвинтарях в різних місцевостях Ка

нади й Америки. Щоб зробити їх список, довелося листу

ватися з тими з них, яких адреси ми мали, і вони прислали 

нам цінні родинні та загальні інформації. В самому Торонті 
та сусідній Ошаві ми перего·ворювали з живими ще піоне

рами та їх родинами. Ці, здебільша високого віку, люди 

багато дечого пам'ятають, їх інформації були цінні, але 

цього було замало, щоб мати повну картину тих найстар

ших та найцікавіших часів з життя наших городницьк~х 

піонерів. 

Прикро, що на бі.пьш сто .тrистів, які ми розіслали, ве
лика кількість наших родимців з різних місцевостей Канади 

та Америки не відпові.ш. Підрахунки кажуть нам, що з Го
родниці виемігрува.110 понад шістсот душ двома етапами: 

в першому між роками 1896 до 1914 і в другому від 1921 
до 1939. Але в цій книжці ви найдете їх далеко не всіх 

і причина цього якраз у тому, що наші спроби нав'язати з 
багатьома з них контакт не повелися. Байдужість до справи 

книжки про рідне село і рідних людей, тяжкі умовини жит

тя, відчуженість від своїх, - все могло заважити на їх мов

чанці. З тієї теж причини пересували ми кілька разів друк 

нашої книжки, і ще сьогодні, коли вона вже готова, бракує 

нам точніших інформацій про перші дні життя наших піо

нерських родин з таких місцевостей, як Сидней в Новій 

Шкотії, Монтреал у Квебеку, Форт Вілліям в Онтеріо, Ед
монтон в Алберті та з фарм у Манітобі і Саскачевані з Ка

нади чи з Нью-йорку і Вансокету в Америці. Навмисне ви

числяЕмо ці канадійські й американські міста, бо в них зде

більша жили довгими роками наші піонерські родини. 

Час швидко минає, кожного дня робимо·сь старші і щоб 
пам'ять про ці перші піонерські родини з села Городниця 

не пропали на завжди, ми вирішили використати той мате

ріял, який маємо, та скласти книжку, яка колись пригада

ла б нащадкам, хто такі були їх батьки і звідки вони заїхади 
сюди - до Канади й Америки. Це наш святий обов'язок. 
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Водночас усі ми, родимці з села Городниці, бажали б від 
щирого серця, щоб коли ця книжка загостить до рідного 
села, її прийняли старші і молодші ввічливо та з любов'ю. 

Всім нащадкам родимців з села Городниці, які розбри

лися скрізь по Канаді й Америці, ця книжка мала б прига

дати їх батьків і матерей та братів і сестер, що вложили 

тяжкий труд і довголітні зусилля в розб у до ву Канади й 

Михайло Возьний 

Америки та зміцнити їх любов до того маленького й даде

кого, але милого й українського села, в якому і їх батьки 

.і багато з них самі родилися та виростали. 

За всі .11истовні й усні інформації, за щирі і батьківські 

поради, за цінні описи _,та доповнення, що їх я одержав і 

якими заповнені сторінки цієї книжки, висловлюю свою 
найщирішу подяку. Вона належиться в першій мірі заслу

женому піонерові й голові Допомогового Товариства од

носельчан села Городниця в Торонті, Якиму Лукавому, си

нові Івана й Анни, першому основоположникові цих това

риств у Торонті та Ошаві. його більша грошева пожертва, 

постійна співпраця зі мною, цінні поради й інформацїї у 

Нl'.lИКій мірі вможливили появу цієї книжки і коли він C3l\iC 
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в цьому році kінчить 75 років життя, бажаю йому, як і всі 

односельчани, прожити щасливо ще багато-багато літ. Та

ка ж щира подяка належиться й усім іншим, що причини

лися до появи цієї книжки: 85-літньому Янqві Шмендзю

кові з С іфтон, Манітоба, 70-літньому Ількові Сталеному, що 

є фінансовим секретарем Допомогового Товариства одно

сельчан села Городниці в Торонті, 73-літньому Томкові 

Барилюкові з Торонта, Марії Мойсей з дому Цірка з Нью

йорку, родинам бл. п. Михайла Слотвінського з Ошави і 
бл. п. Войтка Янчицького з Е.лфістону, Манітоба, - за їх 

матеріяли, поради та доповнення до цієї книжки, Софії 

Воробець з дому Возьній за поміч при складанні нарису 

про весілля та весі.11ьні пісні, і всім-усім, що сяк чи так 

підтримували мене в моїй праці при складанні опису на

шого рідного села. Теж проф. д-ру Ярославові Па'СТернакові 

з львівського університету за цінний археологічний опис 

пам'яток нашого села та річеві вказівки у складанні книги, 

ред. Анатолю Курдидикові за технічний перегляд та випра

ву матеріялу, архітектові Євгену Греневі й інж. Ігореві Ве·

лигорському з-а мапку, моя глибока подяка і дружний при

ятельський стиск руки. 

На закінчення: Знаю, що багато дечого в цій книжці 

бракує, але водночас дякую Богу, що дав мені силу і ви

тривалість моїми скромними засобами зложити її і з чис

тою совістю та почуванням вдоволення віддати її в руки 

всіх моїх земляків-родимців рідного села Городниці. Обо

в'язок, який я поставив собі, - саме закріпити друком па

м'ять про це село і про односельчанські родини за морем, 

- я виконав, як міг, найкраще. Водночас прошу пробачен

ня, якщо в цій _книзі знайдеться щось таке, що .мог.тю бути 

виконане краще. Буду радий, якщо хтось колись зробить 

ПОДЇбну, далеко ПОВНіШу Та більшу КНИГУ пrо НйІІІl' у.;тю()" 

лене рідне се.10 та краще і точніше опише жи.ттн нзuшх 

перших піонерів за океаном. 

Так приходимо до основної цілі, для якоі ця кш-окк:~ 

й видана. Вона має в першу чергу вшзнун~пи. т1.:;1'~1"-;:-;:_, п~р 

шої еміграції з рідного нам се.1а Городниці за море, всіх 
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отих родимців, що з дитинства були зв'язані родинами і 

громадським життям з ним, з сусідами і рідними, з зе:~.~лею, 

на якій з батьками працювали, з церквою, до якої кожної 

неділі спішили на Богослуження, з сі.'Іьськими звичаями і 

традиціями, з цілою природою, що нею село було обдаро

ване, та які потім, як піонери, заїха.1и в канадійські "1ісові 

нетри і в них невтомно, продовж десятків років, працювали 

в поті чола, з глибоким жалем та тугою за рідними сторо

нами, старі.шся і вмирали. їх усіх незабутній пам'яті при

свячена в першу чергу ця книга. 

Але є ще й друга причина, чому появдяється ця книга. 

Вона в тому, що хоч ми, живі ще сьогодні, та наші діти 

і внуки віддадені від рідного села, то спадщиною духа і 

крови ми таки належимо до нього. Наші предки в сивій дав

нині творили історію села Городниці, як творимо ми її сьо

годні. Дослідники старовини найшли в Городниці та сусід

них з нею селах прадавні городища, оседі і могили, а нау

ковці широкого світу ще й сьогодні цікав.1яться уніка.1ь

ним знаходом на терені нашого се.11а - кам'яним: поган

ським jдолом, що його сто років тому, в 1848, витягнули із 
• Збруча.. І коли цей ідол та знахідки археологів закріплюють 
пам'ять про тих наших пра-прадідів, яких ми ніколи не бу

демо знати, пробуємо ми цією нашою книжкою зберегти 

ті скарби духа та ку.11ьтури, що були в нашому селі за часів 

наших батьків та нас самих, скарби, що ними так щедро 

обдарува.11а нас наша рідна Українська Зем.11я. 

Коли ця книжка виходить друком якраз у 6О-.1іття ви

їзду перших родин з села Городниці за океан, щоб там шу

кати кращої долі, - то на мою скромну думку ті, які допо·· 

могли її видати, не мог.11и краще .відзначити цього рідкого 

і дорогого нам юві.1ею. 
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Д-р Ярослав Пастернак 

ПАМ'ЯТИИ СТАРОВИНИ СЕЛА ГОРОДНИЦІ 
НА ПОДІЛЛІ 

В давню, глибоку давнину, на заранні формації евро

пейського континенту, сьогоднішнє соняшне Поділля, ра

зом з Розточчям, західною Волинню та Басарабією, було 
вкрите одним великим морем, що лучило в одну цілість 

пізніші Чорне та Середземне моря. Під кінець тієї доби, 
що її геологи звуть міоценом, вибухові земні сили видвиг

нули вгору сьогоднішній гір·ський хребет Карпат, море ус-

• тупило на південь, у басейн сьогоднішнього Чорного Моря, 
а на захі,днім Поділлі, з морських орга·нічних осадів ство

рився вапняковий кряж, - скалисте пасмо сьогоднішніх 

Товтр ів. 

Багато мільйонів років пізніше, у т. зв. дилювіяльюи 

добі, нова природня стихія досягла сьогоднішні українські 

землі від півночі. Великий льодовик вкрив був тоді могут

ньою верствою льоду цілу східню Европу та велику ча

стину України, аж по Товтри на Поділлі. В теплішу між
льодову добу він топив'Ся з південного кінця, подавався на 

північ, а талі води, що спливали з нього на південь, обабіч 

Товтрів, вижолобили у могутніх вапнякових зложжях по

дільської високорівні глибокі корита для сьогоднішнього 

Збруча та його найбільшого допливу - ріки Гнилої. 

Вздовж тих двох рік, - як і багатьох других, - за

йшли перші поселенці з Подністров'я на Західнє Поділля. 

Вибирали вони ці місця, бо тодішні ріки мали для них ве

лике значення. Вони давали їм воду на всяку потрібJ харч 
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(рибу, раків, їстивних м'якунів), були природними комуні·

каційними шляхами-лучниками з дальшими околицями та 

дороговказами в часі різних :мандрівок. Тому й не диво, що 
береги рік Збруча та Гнилої густо обсаджені посе.1еннями, 

початки яких сягають ще праісторичних часів. Ідучи слідами 

археоv1огічних знаходів на тому терені, ми можемо приблиз

но відтворити життя прапредків сьогоднішніх подолян. 

Із старої кюл'яно1 (па.тrео.1ітичної) доби, коли північ

ний .ТІьодовик доходив до західнього Поділ.тrя, та з середу

щої кам'яної (lІ.rезолітичної) доби, ко.ТІи він уступив уже 

з ~7країни на північ (8,000-5,000 рр. до Хр.), з того часу, 
коли найдавніше населення ~'країни вело ще кочівничий 

спосіб життя та займалося тільки :мисливством, рибодов

ством і збиранням готових земних плодів (овочі, ягоди, 

гриби тощо), ми не знаємо ще знаходів на обговорюваних 

теренах, але вони можуть тут бути, бо їх знаємо вже з су

сідніх теренів, з Брідщини та Зо.тrочівщини. 

І ті.тrьки з наступної, мо.11одшої кам'яної (неолітичної) 

доби (5,000-1,800 рр. до Хр.) є виявлені вже сліди найдав
ніших .11юдських посе.тrень в доріччі Збруча та Гнилої. Ті 

найдавніші "подо.11яни" вели вже осі.1ий спо·сіб життя, 

управля.1и вже кам'яними мотиками багаті на гумус вапня

кові подільські rрунти, плекали худобу, а попри те .тrови.тrи 

теж рибу у своїх ріках, полювали луками на дрібну твари

ну та виробля.тrи своє знаряддя з кременю і каміння. Орга-: 

нізаційними одиницями бу.1и тоді роди, у яких матері мали 

провід. їхню матеріяльну культуру археологи називають 

надбузькою. У Городниці, на р. Гнилій, яна нас тут особли

во цінавить, були добуті свого часу із землі, в часі nрина-:

rідних земляних робіт, нрем'яні сонирни й долота з того 

часу, що зберігаються тепер у Державному Історичному 

Музеї у Львові. Подібні вироби подільських неолітиків знай

дено теж у Гусятині, а в південній частині с. Сокиринці на 

Збручі було виявлене ціи1е неолітичне посе.1ення з прикмет

ною керамікою (гончарськими виробами) грубої гончар

ської роботи та з багатьома крем'яними виробами, як со

кири, серпи, ножики, шкрябачки тощо. 
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Мапа села Городниці її онолиці. 

13 



До цих неолітичних "подолянів" небаром приєдналося 
етнічно споріднене з ними друге плем'я, що займало тоді 
північне Подністро·в'я по р. Стрипу на заході. Воно нале

жало до ве.11икої групи трипільських племен, що мали в себе 

теж матріярхальний лад, займалися теж хліборобством 

(пшениця, ячмінь, просо) і скотарством та були широко 

відомі з виробу глиняного, прегарно розмальованого по

суду. 

Останки поселень трипільського типу були виявлені на 

Збручі в Гусятині й сусідній Чабарівці та Васильківцях, а на 

р. Гнилій у Городниці й Личківцях. Городниця - як пише 

архео.чог А. Кіркор, що переводив там перші археологічні 

дослідження у 1881 р. - багата на різні пам'ятки старови

ни, від неоліту аж до княжої доби. На її терені є кілька нив 
зо слідами трипільських поселень, що іх пізнати по бага

тьох фрагментах глиняного посуду зі спіралевими орнамен

тами, мальованими темнобронзовою й білою фарбами на 

цеглястому тлі, та по крем'янім і кам'янім знаряддю. 

Дуже цікаву могилу "трипjльців" розкопав був А. Кір

кор кількома роками раніш ( 1877) на ниві "Дівич" у с. Лич
ківцях, на південь від Городниці. На глибині 1 м. лежав 

у ній людський кістяк в обрядовій, скорченій позиції, біля 

нього фраrменти глиняного мальованого посуду, а дещо 

з боку вогнище з великою кількістю вугілля та тваринних 

кісток, - сліди тризни після похорону. Тут треба пояснити, 

що за тодішнім звичаєм покійників сильно корчили, щоб 

вони не ходили ночами no світі та не шкодили живим чле
нам родини. Таке повіря і такий звичай удержався був у 

примітивних народів аж до недавніх часів. Один метер глиб
ше лежав у могилі другий кістяк, а біля нього кілька гарно 

оброблених крем'яних виробів, велика мальована посуди

на, роздавлена тиском землі, що в ній дали покійникові 

страву в далеку дорогу на той світ та маленька мисочка. 

Під кістяком було ще одно вогнище з великою кількістю

вугілля, тваринних кісток та фрагментів побитого (в часі 

тризни?) мальованого посуду. Личківська :моги.11а причи

нилася багато до пізнання похоронного обряду трипільців, 
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Давніше думали, що вони спалювали всіх своїх покійників, 

щоб очистити їх від усього земного та влегшити їм діста
тися у світ духів, а тепер доводить,ся вірити в біритуалізм, 

тобто у трупоспалення та трупопокладення у трипільських 

племен. 

Та прийшов час, коли спокійне співжиття надбузьких 

і трипільських "подолянів" було стурбоване першими емі
rрантами на Поділля, що приваблені оповіданнями своїх 

торгівців-міняйлів про врожайні землі-чорноземи на теп

лому півдні, стали прибувати сюди з перенаселеної та зни

щеної льодовиком північної і центральної Европи. Перши

ми прийшли уздовж Бугу на західнє Поділля північні (нор

дійські) племена, які принесли зі собою звичай хоронити 

своїх покійників у скринях, складених з великих кам'яних 

плит. На один такий "скриньковий гріб" натрапив був у селі 

Городниці М. Марків у 1925 р., в часі орання на горбі від 
сторони Воєводинець. У скрині лежав кістяк дорослого 

мужчини, обрядова скорчений, на ньому лежала кістяна 

клямра до пояса, а збоку стояв горщик, колись із стравою 

"на той світ". Від подільського посуду горщик рі·знився 

тим, що його орнамент був ритий, не мальований, та ще ін

крустований білим порошком з перепалених кісток, зміша

ним з живицею. Подібні "скринькові гроби" були відкопані 

теж у кількох сусідніх селах (Коцюбинці, Увисла, Чорнокін

ці) та в м. Хоросткові. 

Шукаючи за кращими життєдайними теренами, при

йшли після "нордійців" з центральної Европи на західнє По

ділля так зв. "шнуровики", названі в археології так тому, 
бо прикрашували свій глиняний посуд, ще перед випалом, 

відтисками шнурка. Це були пів-кочовики, що тільки на 

добрих rрунтах займалися хлі'6оробством, а в більшості ви

пасали худобу і мали вже коней. Своїм покійникам вони да

вали ,,на той світ", крім загально прийнятого виряду, ще 

кам'яні боєві топірці північного типу та насипали над ними 

могили, щоб так, може, вхоронити себе від повороту іх 

духа, не завжди приязного, між осталих живих. Таких могил 

із "шнуровою керамікою" ще не виявили на терені Город-
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ниці, але їх там, дуже можливо, ще знайдуть, бо вони знані 

вже з сусідньої Постолівни та Рановоrо І<ута на р. Гнилій, 

зі Шидловець на 3бручі та з Увисли й Хоросткова на р. Таї

ній. 

У наступних уже сторіччях люди навчилися металюргіч

ного виробництва, - першим металем була мідь, - а дода

ючи до міді ще цину, винайшли твердший від міді металь -
бронзу, з якої стали виробляти своє знаряддя для господар

ського та бойового вжитку. Певних знаходів з цієї т. зв: 

бронзової доби (І,800-800 рр. до Хр.) на обговорюваному 

нами терені дуже мало. Всі бронзові вироби були тоді імпор

товані з Подністровя, із Закарпаття і на північ від Дністра їх 

знаходять доволі рідко. З цілого доріччя Збруча знаємо, на 

сьогодні, тільки три бронзові сокирки закарпатського типу, 

викопані, по одній, в Коцюбинчиках, Сидорові та Хорост

кові. Видно, тодішні "подоляни" жили далі в кам'яній дооі 

та вдоволялися багато дешевішим кремінням та кам'яним 

приладдям свого власного виробу. 

Приблизно в VI ст. до Хр. прийшла на західнє Поділля 
нова хвиля емігрантів, на цей раз із сходу. Були це нащад

ки трипільських племен Наддніпрянщини, що їх грецький 

історик Геродот називав "скитами-орачами". Змішуючись 

з кровно спорідненим місцевим населенням, з трипільськи

ми "подолянами", що вели той самий хліборобський спосіб 

життя, вони витвори.тш своєрідну матерія.пьну культуру з 

біритуальним похоронним обрядом, з прикметно~ д.1я неі 

керамікою та типовими бронзовими прикрасами, що її в 

археології називають висоцькою. Можна напевно думати, 

що Городниця, безперервно заселена до того часу, була й 

далі зайнята носіями висоцьної культури, бо поховання ви

соцьноrо типу були відкопані вже в недалекій Постолівці 

та в Раковому Куті, ян теж в Увислі та в Шидлівцях. Похо

вання в Постолівці бу.ао тілопальне, мабуть жіноче, бо по

пільниця (урна) була прикрита круглим бронзовим дзер

кальцем "скитського" типу, а в Раковому Куті були Г. Ос

совським (І 890) викопані два подвійні (чоловік і жінка) 

ністякові поховання у кам'яних "скриньках" (данний пере-
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житок) з бронзовими прикрасами та глиняним посудом ви

соцького типу. 

В перших сторіччях по Хр. населення західнього Поділ

ля сприймало помітні впливи культури римських наддунай

ських провінцій, головним джерелом яких була провінція 

Долішня Мезія, що займала долішнє Подунав'я між Семи

городськими Альпами й Чорним Морем. Торгуючи з нею, 

тодішні "подоляни" експортували передусім збіжжя, далі 

шкіри, кожухи, коні й інше, а діставали за це спершу запла

ту срібними римськими денарами (монетами), а відтак різ

ний п'Jсуд, ювелірні прикраси, фібули до спинання одежі, 

сю~яні намиста, спряжки до ременів то1цо. Вичислені тут 

імпортовані речі, головно срібні римські монети з 11 - ІІІ 

ст. по Хр., часто подибуються тепер у доріччі рік Гнилої та 

Збруча і тільки випадково не знаємо їх ще саме з Городниці. 

Згадати треба, що на початку ве.іlикого пересе.,.1ення 

народів, азійське степове ш1ем'я гунів розбило організа

цію rотів у Подніпров'ї і останні стали відступати кі.11ькома 

шляхами на захід. Одна їх група перейшла Збруч та посе

~"шлися здовж ріки Таїної на захід. Вони переходили через. 

• сьогоднішні села Це;іїв, Увислу, Сороку і там залишали 
по собі кістякові поховання з досить багатими гробовими 

дарю.ш: фібули, браслети, кістяні гребені та намиста, до 

того по кі.11ька посудин, колись з їжою (горщики, миски, 

кухлики) в кожному гробі. 

Нема архео.110гічних доказів на те, щоби якісь азійські 

кочовики, гуни чи авари, дісталися бу.11и тоді, у своєму ни

щівному поході, аж на західнє Поді.мя. Тому треба гадати,. 

що місцеве праслов'янське насе,11ення, - нащадки трипі.1ь

ців, - спокійно відбува."'ІО державно-творчу еволюцію, дав

ні окремі роди єдналися в раннє-історичні п.11емена, буду

вали перші городища як організаційні та виробничі центри 

і вирі1шювали між собою дрібні Р'ізниці в духовій та мате

ріяJ1ьній культурі. 

н~йбільш прикметними пам'ятниками з тих ранніх кня

жих часів, що збереглися на поверхні землі, є сьогодні го-· 

родища, яні були виявлені теж у Городниці, Сокиринцях, 
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Говилові, Коцюбинцях та Тудорові. Городниць~ городи
ще було засноване в Товтрах, на горі "Богод", ЩО'& поло

вині дороги між Городницею та Збручем. його ви~~е по
ложення, - коло 150 метрів вище позему села ГорОЩІиці, 
- дава"10 добру можливість його власникові, може якомусь 

бояринові теребовельського князя, опанувати ціле довкіл

ля між долішнім бігом ріки Гнилої та Збручем і тягнути 

зиски з купців, що ще від римських часів мандрували з По

дністр·ов'я здовж глибоких подільських ярів на північ, 

до заможних сіл галицького Поділля. Тому не диво, що 

пізніше, після загарбання Польщею Галичини у XIV ст., 

городницьке городище на "Богоді", сьогодні вже серед 

густого .11іса, було перебудоване на сильну твердияю з му

рами, поперечними стінами й фундаментами з великих кам

яних плит, та ста.10 осідком якогось по.11ьського вельможі. 

Десь в околиці городища були викопані давнішими часами 

два срібні філігранові нашийники з Х-ХІ ст., що зберіга

ються сьогодні в Державному Історичному Музею у Львові. 

Більше знаходів ранньої княжої доби, вироблених україн

ськими майстрами-ювелірами, з терену Городниці досі нема, 

але сподіватися треба, що майбутні систематичні розкопи 

на її терені та в цілій окрузі виявлять ще багато цінних 

пам'яток після прадідного населення західнього Поділля. 

Вславилося село Городниця на цілу Европу іншим цін

ним знаходом з ранньої доби, що став предметом окремих 

дослідів в ділянці дохристиянської слов'янської демонології. 

Влітку 1848 р. добули з ріки Збруча, недалеко гори 

"Соколиха", кам'яного ідола у виді чотирогранного стов

па з місцевого пісковина, 270 цм. заввишки, верхня частина 
якого зображає людську голову з чотирма обличчями, 

вкриту круглою шапкою. Стовп прикрашений довкола 

плоскорізьбами, що представляють різні фігури та пред

мети. З доручення тодішного державного консерватора ста

ровини М. Потоцького ідола перевезено до Музею Акаде

мїі Наук у Кракові, де він є й досі, та передано гіпсові від

ливи-муляжі з нього до музею Дідушицьких у Львові, При

родничого Музею у Відні і до Москви. 
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.. .. . І 
Кам'яний ідол Святовита, добутий з р. Збруча 1шло гори Со-

колихи в 1848 р.: з-ліва - загальний вид ідола, дальше -
чотири його боки. 

Унікальний характер знаходу та добрий стан його збе

реження скоро притягли до нього загальну увагу. Зразу 

стали появлятися численні статті про нього, в краю і загра

ницею, що їх досі є ·вже біля сотні. Городницький ідол став. 

центром зацікавлення на археологічній виставці 1858 р. у 

Кракові, про нього, як про сензацію, реферував Яків Голо
вацький на І археологічному з'їзді 1871 р. у Москв1і, статті 

11ро городницького ідола появилися після того на сторін

ках наукових журналів у Празі, Варшаві, Відні, Парижі, 

і вони появ.1яються й досі, - остання з-під пера проф. д-ра 

Михайла Мі.мера (Мюнхен). Словом, городницький ідол" 
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що його нранівсьні археологи та історини, на швидку руну, 

визнали західньо-слов'янсьним богом Святовитом, дав силь
ний поштовх до розвитну археологічних досліджень у Га

личині, звернув їх з романтичного шляху на більш науно

вий, і рін 1848 став просто роном народження археології на 
західньо-унраїнсьних землях. 

Та коли згодом "Святовита" привезли до Кракова, під
нялися го.1оси, що стали ставити в сумнів його автентич

ність. Не було майже аматора-археолога, який не вважав би 

за відповідне забрати голос в тій справі, а були й такі, що 

їх ті.тrьки хви.шна зробила археологами! І треба було бі.тrьш 

пів сторіччя часу, щоб майбутній професор архео.1огії львів

ського університету Карло Гадачек, учень берлінської ар

хеологічної школи, перевів детальний, на ю1ясичних різь

бах спертий стилістичний ана.1із ідола як мистецького тво

ру та виявив його абсолютну автентичність. На підтвер

дження. того він зібрав такі наявні докази: 

1. Вся поверхня ідола вкрита особливою верствою оса
ду, який твориться на кам'яних предметах, що лежать дуже 

довго у воді (городницький ідол лежав на дні Збруча коло 

1,000 років); 

2. закидали йому, що він не може бути поганським бо
жищем~ бо викутий з каменя, а давні літописи подають, 

що всі поганські ідоли слов'ян були тесані з дерева. А вла

сн.е городницький ідо.1 має на собі аж надто багато с.7Іідів, 

того, що його кувала з каменя рука, призвичаєна працю

вати до.потом тільки в дереві. Обриси п.10скорізьбних фі.,. 

гур на ньому виконані прямовісними чертами, їх тло вика

зує безліч скісних с.1ідів каменярського долота і це наг.11яд

но свідчить, що тут техніка обрібки дерева була в досить 

нездарний спосіб перенесена на камінь; 

3. особлива є вже сама форма ідола, - квадратовий 

стовп у перекрою, - в якій легко можна бачити подібність 

до старовинних грецьких герм, тобто аналогічних зобрJ

жень їхніх поганських богів клясичної доби. Це тим біль

ше, що деякі з цих гермів ма.1и теж бі.льше об.1ич, напри

ю1ад герма богині Гекати ма.ча їх три і теж з одним спіль-
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ним накриттям голови. Ця схожість аж ніяк не може бути 
випадкова і вказує на безсумнівну сгаровинність ідола. 

Сьогодні в автентичність городницьного ідола вже ні
хто не сумнівається. Та не всі ще дослідники слов'янської 
міто.~іогії погодилися на розв'язку другої, зв'язаної з ним 
проба еми, тобто: кого саме уявляє собою знайдений у 
Збручі ідол, яке й чиє це божество? Справа доволі склад
на, бо тут не один бог, а чотири разом, по одному на кож
ному боці чотирокутного стовпа, а під ними, у двох шарах 

над собою, окремі людські фігури. Первісно цілий ідол був 
ще розма.1ьований різними фарбами. 

Як ми вже вище згада.1и, польські дос.лідники старо

в-ини, до яких прилучився був і львівський: піонер україн

ської археології, о. Антін Петрушевич, зразу визнали город

ницького ідола Святовитом, богом прибалтійських с.1ов'ян, 

храм якого в Аркані на острові Руяні та великого дерев'я

ного ідола в ньому оглядав середньовічний данський істо

рик Саксон Граматик (1,150-1,220) та залишив докладний 
опис одного й другого в латинській мові. Згідно з тим опи

сом, арконський Святовит мав чотири голови, дві звернені 

•вперед і дві взад, ого.1ені вуса й пристрижене во.пасся, в 

правій руці трю1ав металевий ріг з вином, .11іва була сперта 

в поясі, одіж сягала нижче колін. Біля ідола був великий 

меч у срібній похві та осід.11аний бі.шй кінь, на якому Свя

товит будьто би їздив щоночі в бій. Не диво, що по.1ікефа

лія (много голо вість) обох ідо.1ів, арконського й город

ницького, бу.ТJа головною причиною визнання другого з 

них, на перший погляд, теж Святовитом. 

Та коли минуло перше романтичне захоплення унікаль

ним знаходом і після десяток літ фахові вже дослідники 

старовини стали детайльно розглядати городницького ідо

ла, передусім всі плоскорізьбні фігури на ньому, справа 

поверну.11ася в ·інший бік. Тоді первовзорів д.11я нього і май

стра, що викував його, стали шукати у протилежному від 

Прибалтики напрямі, на півдні. 

К. Гадачек, клясичний археоло~ зі своєї точки погляду 

докладно проана.~ізував усі фігури на ідолі і дійшов до 

таких висновків: 
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1) верхня, головна частина ідола - це не один бог" 
а чотири різні божества з чотирма лицями на одній спіль

ній голові та одним спільним плястичним перепоясанням 

їх гладкої, нижче колін сягаючої, одежі. Два з цих божеств. 

є чоловічі, два 1інші - жіночі, на що вказує їхня будова 

тіла. Руки у всіх однаково уложені: права, сильно зігнута 

в лікті, долонею піднесена до грудей, ліва опущена вниз. 

і доланею спочиває на животі. 

Найбільш типовим з цих божеств, - однак не голов

ним, - яке не залишає, на думку автора, жодних сумнівів. 

щодо його інтерпретації, є чоловіче божество з великим 

мечем, привішеним до пояса, та конем нижче нього. Цеіf 

"бог-вершник" сильно нагадував К. Гадачкові трацького. 

бога на коні, що від праісторичних часів аж десь до поло

вини першого тисячріччя по Хр. був у великому почитанні 

у трацьких племен на північному Балкані та в сьогоднішній· 

Румунії як померлий предок їхніх кор·олів. Тому К. Гада

чек здогадувався, що в городницькому ідолі слід бачити

якогось лицарського бога, тип якого витворився на місці 

лід впливом сусіднього й аналогічного трацького культу~ 

Друге божество (праворуч) є жіноче, воно тримає у 

піднесеній правій руці турячий ріг і це головна постать на· 

стовпі, третє (ліворуч) чоловіче, не позначене якимись атри-· 

бутами. а четверте, позаду першого, є знову жіноче і має

у правій руці малу чарку, з·вернену заглибленим верхом до 

переду, яку звичайно, - неправильно, - називають кіль

цем. В обох жіночих фі"Гурах автор добачує клясичні лер

вовзори, бо ріг та чарка - символи обильности, які по

являються у грецькому клясичному мистецтві звичайно в.: 

руках найвищих матрональних богинь Гери, Деметери, Ки

белі та Гестії, що за тодішніми віруваннями опікувалися· 

життям і не скупили людям дарів природи. 

2) На середущій частині ідола є чотири малі фігурки,_ 
звернені .11ицем до глядача, теж дві чоловічі і дві жіночі, 
які неначе в танці держать одна одну за руку. В жіночих 

фігурках К. Гадачек бачить аналогію до старовинних бо

гинь ха тир чи німф, а чоловічі нагадують· йому каясичних 
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божків сіленів, панів та сатирів, що часто виступали разом 

з німфами у їхніх хороводах. 

З) Найлекше, - каже автор, - розпізнати особи ниж

нього шару на ідолі. Це повна аналогія до старовинних 

.атлянтів. На тамтих, - казали, - була сперта ціла землSJ, 

а ці наче б двигали в піднесених вгору руках цілого ідола. 

У загальному К. Гадачек приходить до заключення, 

що ідея таких ідолі·в, як городницький, з далекими клясич

ними rемінісценціями, могла зродитися тільки на Сході Ев
ропи, серед давних слов'ян. Вкінці він зазначує, що город

ницький ідол перевищує своєю досконалою плястикою всі 

знані досі фігури поганських божків на терені західніх 

слов'ян і так зв. "кам'яні баби" у східній Европі. 

До подібного висновку, але куди більш конкретного у 

назовництві цих "давніх слов'янських" богів, дійшов в 

остан%ому часі наш заслужений архео.'Іог проф. д-р Михай

ло Мі.11лер. "Збручанський ідол", - каже він у праці на 
цю тему, - пода•є собою цілу космоrонію давніх україн

ських слов'ян. Горішній шар ·- небо з небесними богами. 

Середній шар - земля, на якій люди ведуть ритуальний та

нок довкола свого ідола. Нижній шар - підземне цар
ство-пекло та його бог -· Чорнобог." 

Розглядаючи ближче окремі фігури на ідолі, автор по

яснює, що постать з мечем та конем у верхньому шарі - це 

ймовірно старий український бог Род, що був патроном 

вояків і якого функції були перенесені, після прийняття 
християнства, на Юрія Переможця. Богиня з турячим ро

гом в руці - це добре відома богиня всякого народження 

на землі, багатства, врожаю та розмноження худоби. Культ 

цієї богині, відомий в Україні ще з часів матріярхату, вже 

у верхньому палеоліті і далі у трипільській культурі. На 

її плодючу ролю вказує зображення немовлятка над пле

чем жінки, що є під нею в середньому шарі. Ця богиня на

зивалася у східніх слов'ян - Берегиня, раніше Рожаниця 

або Житна Баба. Значення двох останніх богів ще не вияс
нене, а другий та третій шар фігур на ідолі М. Міллер ро

зуміє подібно, як і К. Гадачек: це хорО'від, що його він по-
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яснює українськими колоrзими, колись ритуальними тан

цями, та вусаті чсловіки, з яких один - Чорнобог - дер

жить на голові землю. 

На місцеве, українське походження городницького ідо

ла, як науково пояснює М. Міллер, вказують всі детайлі 

на ньому. Це перш за все стіжковата круг~1а шапка, обкла

дена хутром нанизу, докладно так3, яку знаємо з княжих 

портретів Х-ХІ вв., а якої поза межами княжої України 

ніколи не носили, а далі туровий ріг з ромбом посередині, 

аналогічний до знайденого в "Чорній Могилі" Х в. на Чер· 
нигівщині, прикметний для Х в. меч та вкінці Чорнобог, 

вусатий, як київський Перун. Всі ці деталі датують город

ницького ідола Х сторіччям. 

Ми теж такої думки, як згадані дослідники: що город

ницький ідо.11, відомий досі під іменем Святовита та припи

суваний приба.тпійським слов'янам, не є західньо·с.11ов'ян

ським богом, а тільки груповим зображенням важливих 

украінських богів дохристиянського часу, яке в дальшому 

треба називати тільки городницьким чи збручанським ідо

лом. Ми схю1ьні теж вважати~ за К Гадачком та П. Курін

ним, що фронтовою на городницькому ідолі була жіноча 

постать з рогом в руках. На ц~ вказує внизу "Чорнобог" з 
нога:\1И обабіч стовпа та брак четвертої фігури в цьому ж 

шарі по проти.1ежному боці стовпа, оберненому !\1абуть 

колись до стіни. Тому теж верхня постать на цьому ж зад

ньому боці не має жодних атрибутів в руках чи бі.1я себе. 

Але у спrаві приналежности городницького ідола во

.7ІИнянам Х в. (М. Міл"1ер), чи дулібам (П. Кур1інний), у нас 

інша ду!\ша. Головне в тому, що це не є єдиний такий зна

хід на західньо·українських зем.1ях. 

Нз. ХІ. археологічному з'їзді 1899 р. у Києві о. Ю. Сі

цінський з Кам'янця Подільського подав був до відома, 

що у 1875 р. знайш.ш були біля Гусятина, теж на р. Збручі, 
другий подібний кам'яний чотирокутний стовп із зобра

женням .11юдської голови, коней і ще якихсь фігур, та не

гайно його знищили як поганського божка. 

Далі, в записках .11ьвівського аматора-археолога Анто-
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Вид на Озериська, - східню частину села Городниця. 

на Шнайдра є вістка, що коло 1850 р. витягнули в с. Ло

пушнз, рогатинського повіту, з р. Липиці кам'яну фігуру з 

чотирьома лицями та двома парами ніг, яку теж розбили 

як пам'ятку з поганських часів та поставили на збережених 

н~гах хрест, що й досі стоїть на місці. Відом·ість про цей 

знахід дісталася лише завдяки В. Щербаківському в україн

ську археологічну літературу. 

В с. Хоцемир, товмацького повіту, біля "Триглавої го

ри" стояла давнішими часами статуя Триглава, яку розби

ла в 1866 р. каменюка, що скотилася з сусідньої гори. 
Вкінці у с. Іванківці, ново-ушицького району, кам'янець

подільської области, були київськими археологами, М. Ю. 

Брайчевським та В. І. Довженком, досліджувані у 1950-51 
рр. три кам'яні ідоли, які нагадують городницького. Всі 

вони викуті з місцевого подільського пісковика, майже 

квадратові в перекрою. На однім з них, що стоїть ще вко

паний у зем.пю, з трьох боків збереглося лише дуже схема

тично зазначене людське об.ТІиччя без жодних статтевих по

знак. Другий ідол лежить недалеко першого на землі, він 

зображує чоловіка з непокритою головою, бородою, вуса

ми та з.11оженими на грудях руками. Третього ідола, що сто

яв дещо оподалік, розбили давніше на кілька частин та за-
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ю;>nали в землю. Детайльний обслід його виявив, що він 
був найбільший, коло З метри заввишки, і мав на непокри

тій голові тільки одне, досить старанно вирізьблене облич

чя. Крім цього нема на стовпі зазначених ні рук, ні ніг, ні 

яких-будь детайлів одежі, зброї чи інших ем·блем. Та тут 

розкопи М. Брайчевського дали ціка·вий результат. Біля 

стоячого ще ідола він виявив декілька різної величини ям 

культового призначення, а біля одної з них ще й сліди спа

леного вогнем невеличкого (І 70х175 цм.) дерев'яного хра

му, стіни якого були о·бмазані глиною. В безпосереднім су
сідстві було виявлене се.11ище пізної доби полів поховань, 

що до нього належало культове місце з ідолами. Автор роз

копів приписує цілий відкопаний житловий та культовий 

комплекс раннє-слов'янським антам та датує його, на під

ставі керам'ічних матеріялів, IV-VI сторіччями. 
Всі п'ять місцевостей, де були найдені описані тут ка

м'яні jдоли (Городниця, Гусятин, Лопушна, Хоцемир, Іван

ківці), лежать поза історичними границями Волині, тому 

приписування цих ідолів волинянам-дулібам мабуть не є ще 

дефінітивне за сьогоднішним станом досл'іджень. Розміщен

ня цих находів у терені та впливи клясичної мітології, що 

ними К. Гадачек пояснює фігурні зображення на городниць

кому ідолі, кажуть шукати культу того типу ідолів у іншо

го раннє-слов'янського племени, що жило більш на пів

день, ближче джерела впливів клясичної грецької культури 

на українській зем.тrі. Це плем'я могло жити тільки в По
дністров'ю, в сусідстві колишніх причорноморських грець

ких колоній. 

Римський історик Страбо знав в останньому столітті 
до Хр. сильне плем'я rетів, що займало сьогоднішню До

бруджу між долішнім Дунаєм та Чорним Морем. Експансія 
Риму з метою захопити тамошні грецькі кольонії з.мусила 

rетів уступити даЛ'і на схід і горі Дністром на північ. Тере

новими дослідженнями румунських (В. Парван, Е. Дайко
віч) та українських (Я. Пастер·нак, М. Смішко, Б. А. Ти

мощук, Г. Б. Федорів) археологів в останніх двох десятиліт

тях було виявлено, що rети вже в перших сторіччях по Хр. 
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дістались були з півдня у Молдавій.>, Буковину, зайняли ГТо

куття, перейшли через Дністер на північ і окремими гур

тами дісталися аж в околицю Львова. Шлях своєї мандр·ів

ки та терени поселення вони позначили численними сели

щами та тілопа.пьними похованнями, спершу без могила

вого насипу (в археології - .11ипицька культура), відтак 

під великими могилами, що ми їх вперше відкрили у 1935 
р. у Надвірнянщині. Візантійський історик VII в. Теофілякт 

Сімокатта подає у своїй історії панування цісаря Маврикія 

(582-602), що ці rети були слов'янами, археологічні ж до
.слідження останнього часу в Подністров'ю, Молдавії та на 

Буковині вияви.пи ступневий місцевий розвиток їхньої ку.11ь

тури від перших сторіч по Хр. аж до раннє-історичних, пе

редкняжих часів. 

Спираючись тепер на поважне історичне джерело та на 

наявні археологічні матеріяли, ми вповні в праві В'Важати 

цих слов'янських rетів безпосередніми предками українсько

го раннє-історичного племені тиверцівt що їх всі українські 

історики однозгідно приміщують в середнім Подністров'ю. 

Тим са:'.1е тиверцям можна, за сьогоднішнім станом дос.11і

дж.ень, з великою правдоподібністю приписати усіх згада

них тут нюш кам'яних ідолів. Деяку їх схожість з помор

ським Святовитом можна аегко вияснити ку"1ьтурними зв'яз

ками Подністров'я з прибалтійськими краями, що триваш1 

безперервно від неолітичної доби, але тут доводиться ще 

раз ствердити, що городницький ідол і всі подібні до нього 

в Україні в нічому не представляють собою справжнього 

західаьо-слов'янського Святовита. Наші кам'яні ідоли -
це якесь давнє українське божество, що виступало в парі 

з іншими та одинцем і займало почесне місце в українськім 

пантеоні дохристиянської доби. Тому теж ЙО'ГО культ мі.с 

бути поширений і серед інших українських раннє-історич

них племен, як на це вказує чотиро-'Голо·вий ідол, що до 

половини минулого сторіччя стояв у с. Тіснівка на Київ

щині, та одного"1овий ідол з княжою круглою шапкою, -
оба теж кам'яні, - викопаний свого часу в далекому Нов

городі, що в X-Xll вв. входив у склад київської держави. 
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Серед усіх, знайдених досі скульптурних зображень цього 

божества, кам'яний ідол, знайдений біля Городниці, на за

хідньо:иу Поділлі, займає під мистецьким оглядом, як цінна 

пам'ятка ку.1ьтових різьб, перше і найвизначніше місце. 

У надрах соняшного Поді.11ля криється ще багато цін

них пам'яток старовини, наявних свідків духової і мате

ріяльної ку.1ьтури наших предків. Такі матеріяли, добуті 

археологічними розкопами із землі, ·- це безспірні доку

менти, які підтверджують автохтонність українського насе

лення на наших прадідних землях. 
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Михайло Возьний 

СЕЛО ГОРОДНИЦЯ ДО ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ 
ВІ й НИ 

Чотирнадцять кільометрів на захід від міста Гусятина" 

біля ріки Збруча у Західній Україні, лежить се.10 Город

ниця. Сама назва села походить мабуть від слова "городи

ще" з тих часів, коли то в городницьких Боготах стояли в 

княжих часах городища, тодішні військові бастіони, коло 

яких повставали згодом оселі. 

Загальний опис. 

Саме село Городниця розбудувалося в широко1\fу та 

:Глибокому ярі, між двома стрімкими шкарпами, з яких пів
нічний вищий і південний нижчий. Ряд подібних ярів і 
шкар·!lів тягнеться з північного заходу в напрямі на півден

ний схід у цілій околиці і в селі невідомо було, де вони 

починаються та де їм кінець. В самому селі Городниця ці 

шкарпи місцями ширО'кі і дуже стрімкі, місцями ж вужчі і 
мілкіші. По середині села ці шкарпи яру розходяться від 

себе на більш один кілометер і на просторі між ними є ін

ші горбовини з такими ж шкарпами. 

Городницькі rаздівства розкинені по рівних площах на 

дні яру, по шкарпах з цього і того боку, на горбовинах :між 

шкарпами, врешті на рівнині за верхнім рубцем південного 

шкарпу. 

Село має довжини більше шости кіJ1ьометрів і межує 

на заході з селом Раків Кут та селом Посто.1івка, на сході 

з .7Іичковецькими .7Іанами і да.тrі з селом Личківці, на піндні 

з .11анаl\ш сусіднього села Самодусківці і нарешті ш1 пі.tшіч 
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від села тягнуться городницькі поля та лани і далі ліс, що 

тягнеться аж до Збруча. Серединою села пливе ріка, що її 
.звуть Гнила, - це перша рі·ка на південь ·Від ріки Збруч. 

Гнила випливає з джерел нижче Підволочиськ на захід від 
села, перепливає кілька сіл, у тому теж Постолівку та Ра

кі'в Кут, і поміж городи та стависька впливає в село Город

ницю. В самому селі ця річка здебільша болотниста, що має 

·багато 6роді·в, але на закрутах творить теж чимало глибо

ких вирів. Перепливши село, Гнила прямує на схід поміж 

личкоРецькими .11анами, впливає в село Личківці і, - далі, 

- у Требухівці, на сході за цим селом лучиться з сусідньою 

рікою Таїною та разом вливаються у Збруч. 

Частини се.'Іа 

Село Городниця !\!ає різні частини з окремими назва

ми, що повстали серед мешканців се~1а, одні раніше, інші ж 

пізніше. Давніше, у панщизняних часах, коли в селі бу.110 

жителі·в багато менше, ці сьогоднішні місця з окре:vrюш на

звами стоя.1и незаселені, але згодом ~~юдність се.11а зросла 

і згадані його частини сьогодні тісно заселені. Коли йти 

"згори", від північного заходу здов)К городницького яру, 

матимемо таким чином частини: Воєводинці, Сеньківці, Ци

рилівка, За рікою, Середина села, Майдз.н, Стара Городни

ця, Озериська і Бурта. 

Назва Воєводинець, як переповідали старі люди, похо

дить від воєводи, який мав перший поселитися та жити в 

цій частині ce.Jia. Воєводинські господарства висуваються 

далеко на північ аж до меж села Постолівки і в цьому на

прямі вони розкинені по рівнині, бо інша частина Воєводи

нець, шо йде на південь від ріки, розбудувалася по горбо

винах. 

В напрямі на схід від Воєводинець, на північному шкар

пі яр.v, розляглися господарства частини се.па, що має на

зву Цирилівка чи І<ирилівка і теж мабуть взяла цю свою 

назву від якоїсь особи чи родини, що тут колись жила. 

Трохи далі, на схід від Цирилівки, стоя.rrи на північному 
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шкарпі рядом хати частини За ріною, що ро,зсипалися теж 

по горбах і по дні яру. Ця частина села кінчилася госпо

дарством на сході коло панського двора. По південному 

боці ріки, здовж південного шкарпа, тяглися господар

ства тієї частини села, що зветься СеньнІвці, різні будинки 

цих господарств збігали аж до самої рі'ки. Як догадувались 

люди, назва Сеньківці пішла теж мабуть від Сенька, пер

шого поселенця в цій частині села. 

Від Сеньковець на схід, верхом південного шкарпу, 

стояли на рівнині рядком господарства частини Середина 

села, а на пі,внічний схід від неї була вже частина МаАдан 

і старі люди в селі переповідали, що тут сходилися за пан

щизняних часів .11юди на наради з мандатором. І Середина 

села і Майдан були густо забудовані середними господар

ствами, тільки в тому кінці Майдану, що тягнеться аж до 

берегів ріки, було багато малих та бідніших. На схід від 

Майдану стояв, як уже ми згадували, панський двір, який 

ріка Гнила опливала з трьох сторін, - з заходу, півдня та 

сходу, - наче який бастіон. Місце, що на ньому були збу

довані панський дім та інші "скарбові" будинки, .11ежало 

на невеликому горбі із збочами на захід та схід і саме в тому 

місці, де північний та південний шкарпи несподівано сильно 

обнижувались. У глибокому провалі північного шкарпу в 

цьому місці, при дорозі з двора на північний схід, стояла 

ще й лісничівка. 

Дзлі від двора на схід, почерез ріку, було узгір'я, вище 

як те, на якому стояв двір, і по ньому проти дороги роз

сипа.11ись середні господарства, що творили окрему частину 

се.7!а -- Стара Городниця. Вона бу.11а наче окремо замкне

на в собі, ві.ж.межована від решти села, ппоясана, як двір, 

з трьох сторін рікою. За тією рікою та стависьками на схід 

від Старої Городниці підноси.аася ще вища горбовина, на 

якій розклалася частина села Озерисьна. Горбовина мала 

скелясті і стрімкі свої шкарпи на північ та на по.11удне і H:l 

верху горбовини та здовж південного шкарпу біліли озе

риські хати й інші господарські будинки, від яких низом 

шкарпу аж до самої ріки тягну.1ися городи. За озериськими 
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полями на півночі, сход~ 1 півдні ріс старий, грубий .11іс. 

Якщо з назви тієї частини виходило, що колись могли бути 
тут озера, то з них не було в часах, про які мова, ні сліду. 

Крім згаданих тільки що назв частин села Городниця 

мала ще й інші, що уточнювали менші її частини, наприклад 

1<;оло мо11ина, на буртах, коло двора, під горою, коло церкви, 

коло моста, в піщиськах, від границі і т. д. 

Гостинець і сільські дороги. 

Від міста Гусятина до села Городниці був у 1890-их 

роках збудований гостинець. Ця шоса входила в город

ницький .11іс із сходу, тягнулася в селі здовж південного 

шкарпу і кінчилася недалеко церкви в Сеньківцях. Потім 

цей гостинець продовжено в напрямі на захід через Раків 

Кут і Постолівку ще на яких 15-16 кільометрів, аж до мі
стечка Хоросткова. 

Від цього головного гостинця розходилися до всіх за

кутин села Городниці сільські дороги: одні прямувнли на 

південь і захід у поля, інші крутились вужувато в се.11і 

і розходилися обабіч ріки Гнилої. Хати та господарські бу

динки стояли здовж цих сільських доріг і з дороги був 

відповідний заїзд на подвіря кожного господаря. 

Як будувалися хати? 

В селі будували хати та всякі господарські будинки 

простор1 и відповідні до потреби. Хати мали звичайно дві 

кімнати, одну більшу і другу меншу, розділені широкими 

сіньми, з яких був вхід до кожної з них. У задній частині 

сіней буо11а комора, в якій складали харчі, як от муку, крупи, 

сир, м'ясо й іншу поживу. Кімнати мали по двоє, а то й пи 

троє вікон та 5х8 метрів простору і нходилося до хати 

сінними та хатними дверми. В середині більшої кімнати бун 

великий ліплений "п'єц", що в ньому господині пек,1и хліб~ 

дим з "п'єца" йшов у малу "каглу" і виходив до сіней, де 

був великий чотирогранний ліплений комин. Ко?Інш rсrРшп

ся вгорі над хатою і дахом і ню"1 виходив дим ::; х:--:-:~ ;;с~~! 

двір". 
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Церква Сошествія св. Духа з дзвіницею 

у Середині села. 

В середині німнати поруч "п'єца" стояла нухня, на яній 

господині варили страву, далі стояла постіль, а попри по

стіль скриня з одежжю, полотном і святочним одягом. Коло 

скрині стояв великий стіл, а коло нього, попід стіни - ла'ВИ. 

Біля хатних дверей стояв мисник, під мисником "царник" 

на молоко в гладущиках. На стінах висіли образи різних 

святих. Хати були звернені входовими дверми здебільша 

ДО полудня і сходу. 

На дворі під хатним вінном коло головних дверей сто

яв розсадник з ро·зсадою та квітами і далі простягалося 

абійстя, за хатою було подвіря~ а за ним тік. По оба боки 

ку стояли господарські бу динни, отже стодола, шопа, 

стайні, хліви, курник, ще далі був сад з різн11ми овочевими 

деревами, за садом город або поле. 

33 



Коли господар потребував збудувати х-ату чи інший 

господарський будинок на обійстю, - це була справжня 

проб.11ема. Щоб заощадити гроша і часу, він справляв то
локу і на означений день спрошував на таку толоку молодь 

і старших. Зруб будинку на той час був уже гото·вий і зве

дений: треба було тільки обліпити дерево і зробити стіни 

з глиняних вальків. Запрошені на толоку ~~юди з села бра

лися жваво до роботи. Одні носили воду, другі місили гли

ну з со.11омою, треті робили з цієї г.шни вальки, носили їх 

під хату і тут ще інші виліплювали з них стіни, стелі, ко

мин. Так за один вечір, - бо на толоку приходило багато 

.11юдей, - хата була скінчена. Тоді господар з жінкою роз

ставляли столи, запрошували до них усіх, що були на толоці 

і гостили їх щедро, як своїх гостей. Після гостини прихо

дила музика і грала молоді до пізної ночі танців у середині 

ново-виліпленого будинку, всі були веселі і бавились, як 

одна родина. Це був прегарний стародавній селянський зви

чай і всі були вдоволені: господар, що мав готову, деше

вим коштом збудовану хату, і люди, що погостилися та 

потанцювали. Такі толоки відбувалися, особливо в літі, до~ 

волі часто. 
Потім будова хат дещо змодернізувалася і зокрема гос

подарські та сіль•ські загальні будинки будувади з сирівки, 

яку робили з глини та соломи у фор:\іах. Сирівка ;..1усі.ш 
бути суха і з неї ставили стіни будинків, але така будова 
обходилася багато дорожче і ТіЛЬКИ багатіші ,7ІЮДИ .МОГ.'Ш 
собі на неї дозволити. · 

Хати й інші господарські будинки покривали, чи ,,по
шива"1и" солом'я!-Іими сніпками-"околотами", з яких кожнніі 

прив'язували до лат з-під споду. Всі хати й господарс;кі 
будинки були мащені вапном з середини і з-зонні і нід 
цього село мало на тлі зелених садів та підь прегар~нй 
вигляд. 

Муровані будів~1і в се"1і. 

До першої світової війни було в се.,,1і й чимадо !vrуро
ваних будіве.11ь. У Воєводинцях стояв мурований м,1и:н, шп 

походив ще з панщизняних часі:а.· Біая маиі-іа сгояв нсд~;-
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лечко заїздний будинок, о·бведений муром, також із давних 
часів. У Сенькі'вцях стояла здавна стара дерев'яна церква 

Воскресе•нія Господнього, але потім, у рр. 1912-13 збудовано 
на її місці нову, муровану. Між Сеньківцями і Серединою 

села стояла мурована чотири-клясова школа. Кількасот кро

ків від неї на схід стояв мурований будинок, у якому примі

щувалася австрійська жандармерія. По південній стороні 

гостинця, проти казарми, на господарському оболонню сто

нв будинок вогневої сторожі, у східньому розі оболоння 

мурований заїздний дім з панщизняних часів. В південному 

збочі, при гостинці на схід від цього дому, пишалася велщ 

ка мурована церква Сошествія св. Духа, у східньому розі 

церковного муру була велика крамниця. Недалеко церкви 

стояв мурований парохіяльний будинок. У присілку Сень

ківці, поза церковними мурами, -збудувало село в рр. 1925-
1926 великий Дім Просвіти, - модерний будинок, внизу 

якого була кооператива, а на першому поверсі велика заля 

з підвищеною сценою. 

Яких тисячу кроків від городницької церкви Сошествія 

~в. Духа в цьому самому південному збочі стояв костел, 

збудований у 1895 році, а на схід від нього, у присілку Бур
тах, був ще старий мурований будинок, що за панщизняних 

часів служив як арешт. Далі, на північ від цього будинку 

і по другому боці гостинщr, при дорозі, що вела до при

сілка Стара Городниця, стояв дім сестер-монахинь латин

ського обряду, що мали невелику захоронку й аптеку. 

У східній частині се.па, в присілку Озериська, стояв при 

самому гостинці ве.11икий млин, який теж будували ще за 

панщини, а під північним шкарпом, по другому боці ріки, 

були ще скарбові будівлі, rуральня з магазинами і стайні. 

Всі двірські будинки між присілками Майдан і Стара Гоrод

ниця були теж муровані. 

Сільські греблі І мости. 

В селі було дві греблі і три мости, якими селяни пере

ходили та переїздили з одної сторони ріки на другу. Одна 
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така гребля була у присілку Воєводинці, друга в Озерись
ках. 

Мости були один у західній, і другий у східній частині 
Майдану, третій міст був при в'їзді до фільварку. Обох гре
бель і обох мостів у Майдані вживали здебільша селяни. 
що переходили кожного дня з одної сторони села в другу 

чи звозили з піль збіжжя. Третього моста вживали головно 
фільваркові вози та ще й селяни, що звозили через нього 
дерево з лісу. 

У присілку Сеньківці, неда"1еко господарства родини 
Кічаків, була збудована через ріку ю1адка. Згодом на цьо
му місці збудовано щ~ один міст. 

Громадсьний лад у селі. 

Кожного року в зимі селяни Городниці вибирали голо

суванням свій сільський уряд, що складався з війта, його 

заступника, двох присяжних, чотирьох сторожів і шістьох 

чи сімох радних. З черги війт та його заступник і радні 

приймали громадського писаря, що відписував на різні уря

дові письма із староства в Гусятині, та мусів мати скінчену, 

приписану урядом, школу чи курси, щоб знати, як на ці 

письма відписувати. І писар і чотири сторожі були плачені 

громадою. На письмах, що їх виготовлював писар, війт 

nрибивав громадську печатку, яку постійно носив ко"10 се

бе і ставив свій підттис. Війт одержував від староства та 

інших вищих урядів усякі письма і розпорядження та пере

водив їх у життя або так, що проголошував їх сам селянам 

після Богослуження під церквою, або присяжні розходили

ся по селу з малими барабанами, скликали людей і прого

лошували їм, Я'Кі доручення прийшли від повітової в.11ади. 

Це були такі доручення, як напр., щоб коло кожної хати 

стояла бочка з водою і драбина на верх хати на випадок 

вогню, далі в нотрому дні починався набір хлопців до вій

ськової служби, і т. д. За невиконання селянами розпоряд

ків влади вони відповідали грошевою карою 5 чи 10 корон. 

У випадку непринвности війта урядував його заступ-
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Цернва Вознесенія Господнього 
в Сеньнівцях. 

ник. Сторожі ходили ночами по селі і наглядали, щоб не 

було загрози вогню, а радні сходилися до сільської канце: 
лярії і радили та вирішували всякі сільські справи, отже 

прого.11ошували восени шарваркові дні для поправи доріг, 

мостів чи ровів, та розглядали різні прось,би і зажалення 

се.11ян, які приходили до громадської канцелярії. 

Шарварок відбували селяни головно восени, після го

ловної праці в полі. Тоді кожний господар обов'язково від

робляв два дні на потреби громади, при дорогах і ровах, 

ті, що мали коні, звозили каміння, засипувано вибоі, на

правлювано мости, приводжено до ладу сільські і пільні 

дороги. 

Сторожі, чи як їх у селі звали "вартові", що їх було 

чотирьох і яких оплачувала громада, ходили ночами на змі

ну по селу і пильнувади, чи не Еи~бух де вогонь. Якщо трап

лялася пожежа, тоді вартові будили людей церковним дз·во

ном, люди бігли до горіючої хати, робили живий "1анцюг 
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аж до ріки і подавали тим ланцюгом, з руки в руки, конов

ки з :аодою. Звичайно бувало так, що даху хати не вдава

лося вже врятувати, але захоронювано від вогню інші го·с

подарські будинки та сусідів, бо зливано їх стріхи водою 

і полум'я та жарини вже їх не чіпалися. А-ле бували випад

ки, що в час вогню зчинявся сильний вітер і він розносив 

вогонь від одного будинку на всі сторони, - тоді вигарю

вали по кілька господарств, бо такого вогню невсилі був 

ніхто вгасити. Вогонь - це був найстрашніший ворог селян 

і тому з сільського та повітового урядів був суворий на

каз, щоб люди були обережні з сірниками та що·б були 

заздалегідь приготовані гасити хату, якщо вона загориться. 

Праця селян в господарстві і в дворі. 

Як уже було згадано, довкола села Городниці .11ежали 

розлогі поля, але більшість з них - це були панські лани, 

що належали до "скарбу", і тільки меншість піль була влас

ністю господарів села. Всі ці поля обробляли городницькі 

селяни. 

Тяжко сказати нам сьогодні, скільки соток моргів rрун

ту належало до Городниці, але знаємо, що майже вся праця 

мешканців села залишалася в панських ланах. Господарі, що 

мали від одного до шістьох моргів rрунту, обробля.чи його 

самі. Тих, що мали 1 О до 15 моргів поля і невсилі були обро

бити його самі, а тому й наймали людей до роботи, було ду

же ма.чо. Отже всі малоземельні і безземельні родини шука

ли заробітків у дворі-фільварку: на весну і восени роби.пи 

люди в дворі "на день", у жнива вижинали панські .11ани за 

10-11-J-іЙ сніп. В 1895-1900 рр. на денній роботі у дворі до
рослим хлопцям і дівчатам ш1атюш по 18-20 центів за день. 
молодші діставали за той сам час 10 центів, - отже були це 

мізерні і мозольні заробітки. 

В селі були родини, що звалися сезонові, - ці від ран

ньої весни до пізної ночі працювали у дворі кожного дня, а 

то й ночували з панськими кіньми та волами в поді. За цю 

безупинну сезонову працю у дворі парубки дістава.ш від 12 
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до 15 ринських за цілий сезон, при чому стара мати носила 
кожного дня синові обід, нерідко й двом, - одному на од

ному .11ані, другому на лані 4-5 кільометрів в інший бік Ні
хто тоді не працював на години і подібна установа була у 
дворі невідома: люди робили на панських ланах від досвітку 

до пізної ночі і ніхто нікому та й ніде не міг пожалітися. Так 

бу.110 з покоління в покоління, і так було мабуть у кожному 

дворі. 

На фільварку працювали ще й інші люди, наймані на рік 

і їх звали скарбівці або форналі. Різниця була між ними 

така, що скарбівці обходили рогату худобу, отже волів і 

карав, робили лад у всьому фільварку і працювали здебіль

ша на двірському тоці, а форн2лі були коло коней і їздили 

ними працювати туди, де цього було потрібно. Ці річняки 

діставали за свою річну працю 20 до 30 ринських грішми, 2 
до З фіри дров та від 6 до 12 кірців збіжжя, до того ж город 
величиною в пів морrа. Дехто із скарбівців мешкав таки на 

скарбових хатах, але більшість з них жила таки в селі на 

своїх обійстях. 

Родини, що наймалися на поденну працю в господарів, 

діставали таку ж саму платню, як у дворі, з тією різницею, 

що господар, який наймав людей до праці в полі, давав їм 

ще обід і вечерю. Але зате господареві треба було й робити 

щиріше, як у дворі. 

Взимі частина городницьких селян йшла рубати дерево 
в сумежні .11іси. Були це звичайно бувалі люди, які знали, 

як і котре дерево рубати, але заробляли вони чи не найкра

ще, - одні гроші, інші паливо. Платня в лісі була акордова~ 

Коли підсумувати все це разом, стає ясно, що в ході ці

лого року селяни зуживали у скарбових лісах та на ланах 

кольосальну силу і за те діставали мінімальну винагороду, з 

якої селянські родини невсилі були вижити. 

Реміснини і фахові люди в селі 

В селі Городниця кuжний господар умів сам собі давати 

раду, - в потребі направити господарське при.1аддя, як от 
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ціп, грг.блі; грабки до коси, держало до рискаля, чи зробити 

частокіл і вигородити пліт. Але для цього, щоб зробити чи 

направити віз, борону, підкувати коня, погострити серпи, -
треба було вже ремісника-фахівця. 

І для таких господарських потреб та вимог були в селі 

різні ремісники, отже кравці, шевці, ткачі, римарі, боднари, 

столяри, стельмахи, будівничі, мулярі, шлюсарі і ковалі. 

Були теж у Городниці сільські ветеринарі, що у випадку 

скалічення худоби, коли корова чи кінь звихнули ногу, по

товклися, збили ріг чи копито, вміли дати раду та помогти 

господареві в клопоті. Ці люди знали теж справити цьому 

чи тому селянинові скручену або звихнену руку та відповід

но овинути рану і спинити кровотечу, бо лікаря в селі не 

було. Якщо в селі трапився тяжкий випадок, треба було їха

ди до доктора-лікаря аж до Гусятина, а це забирало н~ тіль

ки багато часу, якого в хліборобській праці небагато, але й 

коштувало, бо треба було наймати віз і коней та привезти 

й відвезти "дохтора". Тому теж бідніші селяни обходилися, 

якщо трапилася легша пригода, порадою та опікою свого 

сільського "дохтора", і хіба вже в дуже тяжких випадках 

рискували грішми та посилали фіру до міста. Своєрідну 

ролю "доктора" виконували, зокрема для сільських жінок 
при породах, місцеві ба·би-повитухи, яких було кілька і деякі 

з них мали свою добру славу та справді велику і корисну 

для села практику. 

І ремісників і своїх "дохторів" оплачувало село своїми 
проду:пами, отже мукою, крупами, яйцями, м'ясом та салом 

і тільки в рідких випадках могли багатіші господарі дозво

лити собі оплатити їх послуги грішми. 

Сільський ревізор і інші "урядники". 

В селі були ще інші цікаві "урядники", яких оплачував 
повітовий уряд: Ревізор тримав спис худоби в селі. У зв'язку 

з тим він стемплював кожну корову чи ялівку і для цієї 

"функції" мав він залізні нумери на довгих залізних прутах. 

які розпалював до червоного та вИ'палював на рогах корови 
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Будинон 10-нлясовоі нар. шноли в с. Городниця. 

чи ялівки свій нумер 285. Він теж "цехував", тобто причіп
лював на вухах усіх безріг у селі маленькі бляшки з цим же 

нумером. 

Коли такий "ревізор" приходив до господаря "цехува
ти" бсзроги, було багато галасу і втіхи з його кульчиків. 

Жінки і дівчата, які ніколи в селі не носили в ухах кульчиків. 

сміялися з тих, що мали їх і жартува.11и з'їдливо, що свині 

мають високий гонор носити ку.7Jьчики, як сільські пані. Цьо

го дотепу і глуму боялися в селі так, що і справді в селі 

ніхто з дівчат чи жінок не носив кульчиків, - їх мали тільки 

городницькі безроги. 

До сільських урядників слід би нам зачислити ще до

рожника, що ним довгі роки до 1914 року був Григорій 
Любий, та "оглядача", що виставляв урядове свідоцтво 
смерти людини. Ним був у часах, що їх описуємо, В. Маш

талєр. 

І нарешті - поштар. Здавен-давна займалася цим "фа
хом" у селі родина Лукіяновичів з присіJІка Стара Город

ниця. Потім "пошту" перенесено в Середину села. "Пошту" 

з села відбирав кожного дuя чоловік з Личковець" що віз 
свою і нашу до Гусятина, а коли він вертався, трубів у лісі і, 

згодтл, віддавав призначену в село пошту. Всі листи роз-
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носив по селі в ремінній торбі Нароженський, якого радо 

вітали R кожній хаті, бо він умів не тільки прочитати листа, 

але й відписати на кожний, за що звичайно діставав "почас
тунок", а то й дарунок харчами до хати. 

Кількість мешканців і іх віроісповідання. 

Городниця була одним з найбільших сіл в околиці. Вона 

мала коло тисячі господарств і якщо рахувати на кожне з 

них щонайменше чотири особи, - то це давало вже в ті 

давні часи, які описуємо, велику кількість населення, - її 

сміло можна означувати кількістю 4 до 5 тисяч душ. Цією 
кількістю треба теж пояснювати те, що з нашого села виї

хало, шукаючи кращої долі, аж кількасот родин за одне 

чверть століття, - і проте в селі цієї втрати не було помітно. 

З погляду віроісповідання були в селі греко-катоw1ики і 
римо-католики (латинники), теж кільканадцять родин жи

дів. Очевидно, велитенська більшість мешканців Городниці 

були 1 река-католики, але доволj було в селі і римо-католи

ків, а мішані подружжя та життя поруч у будні і свята, серед 

горя і добра, довели до того, що в селі була надзвичайна 

толеранція і з приводу обряду не було суперечок. Буw'ІИ по

дружжя, в яких батько і сини були римо-католиками, а мати 

й доньки - греко-католички, і навпаки, але вони жили в 

мирі, вживали всі однієї українсь·кої, - тоді казали "русь
кої", - мови і хіба в неділі та свята виходила назверх неве

личка, зрештою спокійна різниця: одні йшли на Богослу

ження до цієї чи тієї церкви, а другі до костела. Незгода в 
селі нз релігійному чи національному тлі, - це куди пізніше 

явище і загострилося воно щойно після першої світової 

війни. 

Ця згода села доходила до таких випадків, що, напри

клад, коли не було польського священика, то дитину з ри
мо-католицької родини хрестили в церкві або навпаки і 
тоді в родині римо-католиків був один греко-католик, або 

в родині греко-католиків був римо-католик. Ал~ в сільських 

родинах цієї різниці ніхто не відзначував, навпаки, в;:і ма.-
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ли себе в селі за одну велику родину і жили спокійним жит

тям, за яке сьогодні так важко. 

Цвинтарі в селі Городню1я. 

В селі до першої світової війни було аж шість цвинта

рів, з того три у присілку Середина села і три у присілку 

Сеньківці. 

Найдавніший, як казали - перший, цвинтар у селі був 

на південь від городницької церкви Сошествія св. Духа, за 

муром парохіяльного дому, чи - як його з·вали - "плеба

нії". Тут .11ежали на землі старі побиті кам'яні хрести, кіль
ка з них стояло ще похилених та врослих у землю, але ні

кому не приходило на думку цікавитися ними чи написами 

на них. Недалеко від цих хрестів, у згаданому вже мурі, 

що відділював цей перший цвинтар від "плебанії" і її саду, 

були вмуровані кам'яні таблиці з написами, що тут стояв 

храм Божий і лоруч тих плит у мурі> в окремій заглибині, 

стояв іконостас давної церкви. 

Другий цвинтар, далеко на полях при дорозі, що йшла 

а села на південь, з·вався Старий цвинтар і був обсаджений 

довкола тополями. Не знаємо, коли на ньому почали хоро

нити людей, але цей цвинтар ·був замкнений в рр. 1880-1883 
і був дуже занедбаний. На цьому цвинтарі хоронили мабуть 

також якихсь багатих людей, бо на деяких гробах стояли 

намогильники і в селі здогадувалися, що там поруч селян 

спочивали теж якісь вельможі та "пани". 

Третій цвинтар· був ближче села, його звали "новим" 
і на ньому хоронили за часів, про які пишемо, городниць

ких людей. 

У присілку Сеньківці був один старий цвинтар через 

дорогу ·від церкви Вознесіння, близько обійстя Федоро

вича. Він був сильно занедбаний, зарослий травами, терням 

і вишнями. На південь від цього цвинтаря, зараз за доро

гою, був інший, також уже замкнений цвинтар. Коли вжи

вали цих обох цвинтарів і в яких роках їх замкнули, -
невідомо. 
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І нарешті третій цвинтар, що лежав зараз за рогом дру~ 

гаго цвинтаря, був теж "новий" і на ньому хоронили по

кійників. 
Старі люди переказували, що за окопом старого цвин

таря у присілку· Середина Села було місце, на якому хоро

нили людей у час великої пошести-холери: копали великі 

ями, скидали в них трупів людей, що вмирали масово, по

ливали їх вапном і всіх закопували разом. 

З різних цікавих знахідок, що їх подибували в півден

ному узгірї присілка Бурти, 6і~1я фіrури св. Анни, можна 

догадуватися, що й там колись, давним-давно, були цвин

тарі. Час до часу викопували там кульчики, браслети, на

шийники та інші дивні й цікаві речі, але в селі поговорили 

про них та й швидко забували. 

Пам'ятнини в селі. 

В самому селі Городниця було пам'ятників та фіrур 

небагато і тільки старі люди пригадували ще деякі з тих, 

по яких уже й сліду не було. 

При гостинці на схід від школи стояла велика фіrура 

Розп'яття Ісуса Христа, різьблена в камені. її поставили ма
буть небаром після знесення панщини і на цоколі цієї фі

rури була вирізьблена дата >'З мая 1848". 
На перехресті доріг у присілку Середина села стояв 

високий чотирогранний стовп, з мурованими низькими 

сходами довкола. В селі чомусь говорили, що цей стовп -
робота турків, але ко.11и й на яку пам'ятку він був збудова

ний, ·- невідомо. 

На малому оболонню у східній частині присілку Май

дан, недалеко від моста, яким йшла дорога до фільварку, 

стояла кам'яна фіrура св. Антонія, але теж ніхто не знав 

сказати, коли й чому її поставили. 

По північній стороні від гостинця. проти костела, сто

яла у шкарпі фіrура св. йоана і біля неї була мурована 

керниця. 

На схід від цієї фіrури, в присілку Бурти стояла при 
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гостинці фіrура св. Анни, - і ось це всі фіrури, що з·бе· 

реглися в селі до першої світової війни. 

Городницькі поля. 

Довкола села простягалися розлогі городницькі поля, 

які місцями мали різні, нераз цікаві назви. Ось деякі з них: 
йдучи від границі з Постолівкою на північ, звалися ці 

поля Кут, Цигани, На горі, Бендера, Логаза, - далі на схід 

йшла Лиса гора, Ярки, За озериськами, - по пі1вденній сто· 

роні Селиска, За цвинтарем, Зз. долиною, На задах, ...:___ далі 
на заході Дубняки, Стадниця, За болотом, Коло вигоди, 

Коло безодні, Коло білої керниці, Коло кріпацкого рова і 

врешті Могилки та Дерилози. 

Про Могилки існував у селі свій переказ. Старі люди 

-оповідали, що на цьому місці полягло було багато турків, 

;а. їх живі вояки, не маючи змоги забрати своїх побитих, ви· 
копали одну велику яму і всіх у ній похоронили. · 

В різних місцях городницьких піль і зокрема на захід 

від села стояли при роздоріжжях пільних доріг високі де· 

··рев'яні хрести. Вони стояли близько річки на полі За доли· 
ною, На задах, За болотом і на північ від фільварку Людві· 

-поле та в інших місцях. 

Кожного року вліті люди з Городниці виходили з про· 

цесією до цих хрестів на полях і біля них відправлялися 

Богослужби та молебні. 

Городницькі ліси. 

На північ і північний схід від села Городниця росли

.стояли великі городницькі ліси, поділені на окремі "секції" 

.лініями та лісовими дорогами. Вони межували на заході 

.з постоловецькими і на сході з личковецькими лісами. 

В лісах росли дуби, граби, ясені, явори, клени, берести, 

·берези, осики, вільхи, смереки і сосни. Шпилькові дерева 

<були саджені рядами і паласами, були тут секціями зруби, 

чищення, молодий і старий ліс. На полянах у зрубах і ста-
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рих лkах росли різні лісові квіти: сині і червоні з-баночки, 
рум'янець, цинторина, дикі гвоздики, кмінець, коновалія, 

прочитан, шлез і багато інших. В літню пору заїздили сюди 

люди, з·бирали деЯ'кі з цих квітів, в'язали в пучки і заби
рали для продажі до аптек. 

У тих же зрубах та старих лісах було повно грибів, чи 

- як їх у селі звали - губ: гриби, козарі, голубінки, мори

мухи, баранюхи, сморжі, підпеньки, ризи й інші. В кущах 

зрубів було рясно від суниць, їх З'вали в селі "позюмки". 
Крім цього тут і там в лісах находилися різні овочеві де

рева, отже груші, яблуні й черешні. 

Різні місця в лісах, як зрештою в полях та в селі, мали 

свої окремі назви: Запуст, Корчовання, Пісчиска, На куті, 
Бенде~а, Коло поташні, Долинки, Річавина, Пі.в. Боготом, 
На провалі гір, Соколиха, Кругла гірка, Березники й інші. 

В усіх лісах Городниці і зокрема здовж Збруча, було 

повно всякого звіра і пташні. Були тут дикі ка~бани, вов'Ки, 
борсуки, серни, козли, лиси і заяці. Раз у році на цю зві
рину з фільварку робили лови, але небаром було її знову 

повно, - вона забігала з інших лісів, або й перепливала 

через 3бруч зі сходу. З пташні зустрічалися в городницьких 

лісах орли, що гніздилися на високих деревах в недоступ

них місцях та урвищах гір Боготів, далі яструби, ворони, 

сороки, дикі голуби, дро2.ди, олійники, куропатви і слунки, 

з менших - жовтобрухи, гречухи, костогризи, синиці, 

щи.-лі, соловії, дядьки і блудники. 

Кожного ранку, коли голодна пташня викрикувала, як 

уміла, пісня цих лісових співаків зливалася в одну чудову 

мельодію і було справді мило послухати концерту цих Бо

жих музик. 

Словом, Божа природа обдарувала Городницю щедро 

своєю красою від ранньої весни до пізної осені і хто у своїй 

молодості мандрував її полями та лісами, ніколи не забуде 

вражінь, що лягли в ті золоті часи десь на дні самого серця. 

При одній згадці про рідні сторони тут, за морем, туга нераз 

витисне щирі сльози від думки, що мабуть не доведеться нам 

уже в житті побачити їх, - ці золоті і рідні місця ... 
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Я. Луків та І. Сталений 

РОНОВІ СВЯТА В СЕЛІ ГОРОДНИЦІ 

Великодні свята. 

Увесь Великий піст приготовлялися мешканці с. Го

родниці до святкування Великодних свят. 

В селі жили греко-католицькі і римо-католицькі роди

ни. Великдень цих і тих припадав рідко коли на одну і ту 

саму неділю, отже й латинники приготовлялись до свят і 

святкували їх скоріше, а греко-католики - пізніше. Коли ж 

Великдень припJдав на ту саму неділю, святкували одні і 

,:х.ругі і тоді в селі був справжній Великдень. 

Кожна родина в селі старалася, щоб на ці рокові свята 

мати паску, м'ясо, мас"110, сир, яйця і галунки, всі дбали про 
те, щоб на свята мати чисту, а то й нову одежу. 

В неділю перед Великоднем всі люди спішили до цер

кви по свячену лозу. 

У Велику суботу ввечорі відправлялася надгробна і "ре· 

зурекція", а в Воскресну неділю спішили всі досвіта до цер

кви на Воскресну Утреню та несли в обрусах і кошиках до 

свячення паску, м'ясо і яйця. Після Богослуження був обхід 

з процесією, а священик святив паски, розложені на обру

сах великим колом довкола церкви. Всі співали "Христос 
Воскрес!" 

Після обіду старші і молодь збиралися коло церкви. 

Хлопці і дівчата, зоднгнені святочна, чіпалися за руки і 

співа.1и гаїлок. Старші приглядалися, згадували молоді лі

та та подивляли молодих, які бавилися весело до пізноі 

ночі. Церковні дзвони видзвонювали цілий день. 
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Гаїлки співали такі: 

1. Ой, на горі, на горі, гу-ха-ха, 
Ой, на горі, на горі, гу! 
На високій, кам'яній, гу-ха-ха, 
На високій, кам'яній, гу! 

Вівчар вівці зганяє, 
На дівчата моргає: 
"Ой, дівчата ви мої, 
Скажіть моїй дівонці, 
Най на мене не бере, 
Най за іншого іде. 

Бо я хлопець молодий, 
Ще й до того багатий!" 
Як дівчина почула, 
Тай на гору скочила. 

Наз·бирала коріня 
З-під білого каміня. 
Та й ще корінь не скипів, 
А вже гусар прилетів. 

2. йшли два брати в поле орати, 
(кожний рядок двічі) 

Гануся сестра їстоньки несла. 
Здибало її два нежонаті, 
Дали Гануси коні тримати, 
А самі сіли, снідання з'їли. 

Бачить Ганонька, що не жартоньки, 
Пустила коні в чистоє поле, 
Сама скочила в чорнеє море. 
І як скочила, напоминала, 
lЦоб з того моря води не брати, 
В лісі берези щоб не рубати. 

З інших гаїлок співали "їде, їде Зельман", "Зайчика"" 
"Перепелоньки", "Попід зелені лози", .,Огірочки", "Хтіла 
мене мати за першого дати" і інші. Деякі з гаїлок були 

давні і старші передавали їх М().7JОдшим, інші були новіші, 

або принесені людьми з інших сіл. 

В Ливаний Понеділок всі спіши.1и на цвинтар і свя

щеник відправляв Парастас на гробах. Кожна родина ста-
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Посвячення надісланих односельчана
ми з Канади риз у церкві Сошествія св. 

Духа в Середині села, 1957 року. 

ралася відправити його на гробах своїх рідних і відправа 

їх тягнулася до пізної ночі. 

Великодні свята святкували три дні. По святах бралися~ 

до весняної праці в полі та ко~10 хати. 

Зелені свята. 

В ці свята люди замаювали шуваром та галуззям з: 

дерева хати і всі будинки в обійстю. Свята обходили вро-

чисто. 

Празники. 

В селі Городниця обходили два празники, бо в селі 

було дві церкви. 

У присілку Сеньківці стояла церква Вознесенія Господ

нього, отже празник при'падав на травень. Велика церква,. 
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:що стояла в присілку Середина села, була Сошествія св. 
Духа і її празник припадав на Зелені свята. 

Оба празники обходили в селі врочисто, зазда.легідь 

готуючись до них. В сам день празника селяни гостили се-бе 

..добірними стравами, запрошували до себе родину з сусід

ніх сіл на празничний обід, - все село було повне гостей 

і радости. 

Свячення піль. 

В котрусь неділю перед жнивами селяни йшли з про

цесією святити поля. Ходили всіми пільними дорогами 

..довкола села і коло хрестів, що густо стояли на полях, свя

щеник читав Євангелії. 

Свято Спаса. 

На свято Спаса селяни несли до церкви овочі та віноч
ки з пахучого зі.тrля, щоб їх посвятити. В селі був звичай, 

що старші ніколи не їли зелених овочів, аж пkля посвя

чення. Посвяченими віночками накурювали в хаті та інших 

господарських будинках, а якщо слабувала худоба, госпо

диня підкурювала ними корову чи коня, - так казав ста

родавний звичай у селі. 

Різдвяні свята. 

НайбіJ1ьш врочисті та веселі були в селі Різдвяні свята. 

Кожна господиня пекла на ці свята великі книші, пи

ріжки із сливами та пампушки, а теж готовила різну свя

точну страву, - отже 'борщ, пироги, голубці, рибу, під

пеньки і кутю. На сам Свят-вечір батько родини настелю

вав у хаті багато соломи на "дідух" та клав сіно на стіл, 
який господиня накривала білим обрусом. Потім вносив 

батько сніп жита та бажав-віншував усім членам родини 

здоров'я, мирного життя і многих літ, а віншування закін

чував словами "Христос Раждається!" Всі приЯ'вні відпові

дали "Славіте Єго !" і батько з великою святочністю клав 

сніп жита, який звали "дід", у розі хати коло стола. Мати 

50 



просила всіх за стіл до Святої Вечері, батько, як голова

родини, ділив усіх проскур·кою і проводив молитву. Після 

молитви вся родина святочна споживала вечерю. Коли ве

черя була скінчена, всі в хаті колядували до пі'зної ночі і

обов'язково починав коляду батько від "Бог Предвічний". 
У селі був звичай, що родини латинників просили до 

себе на Святу Вечерю греко-католиків, потім запрошені 

просили до себе, теж на Святу Вечерю або на свята, латин

ників. Був це милий і традиційний селянський звичай, бо ці 

святкування одні в одних зв'язували приятельством і зго

дою різних людей, що жили в тому самому селі. Відколи 

селяни двох обрядів жили в селі, ніхто не пам'ятає, щоб 

між ними були якісь обрядові суперечки, всі були як одна 

велика родина, наставлена на мир і до'бре сусідство. По· 

тради~ії теж посилали одні одним "вечерю", зо·крема, коли 

не могли запросити в гості. 

Пізно вночі під Рождество Христове парубки йшли з: 

колядою по цілому селі: Забирали дзвінки з церкви, діли
лися на "партії" і розходилися в різні присілки колядувати 

на церкву. Господарі давали коляду грішми, а в кого були 

• дівчат2, дарували ще й квітчасті бинди, що ними прикра
шували церко1вні хоругви. 

Молодші хлопці ходили з вертепом і колядували вже 

в хатах. 

Всю ніч був у селі рух, всі з якоюсь таємною душевною 

радістю зустрічали Різдво Христове. Вдосвіта на саме Різ

дво всі поспішади до церкви на всенічну і утреню, в церкві 

було завжди по•вно-повно людей і всі грімко співали ко

ляду "Бог Предвічний". Ця різдвяна пісня з людських гру

дей розходилася далеко по селу, - це був справді день, 

що наливав селянські душі радістю, день, в який родився 

Син Божий, Спаситель світу. 

Новий Рік. 

У свято Нового Року був у Городниці прекрасний зви

чай, що господарі йшли один до одного засівати та бажати 

всякого добра і многих літ. Парубки теж іш.1и з церков-
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ними дзвінками від хати до хати, співали селянським роди

нам "Многая літа" та віншували їм з Новим Роком. Хлоп
ці-школярі бігали й собі по селу засівати пшеницю, бажали 

домашнім щастя-здоров'я і господині обдаровували їх пе

репічками та грішми. Всі гопилися і відвідували себе. 

Всі ці традиції і звичаї з нагоди ракових свят сягали 

в Городниці старих-старих часів, далеко до першої світо

вої війни, коли селяни жили у спокою та мирі і не знали 

страхіть та терпінь, що іх згодом принесли війни. Одного 

з таких страхіть Городниця не забуде ніколи. 

Було це на сам Новий Рік 1944 року. В селі стояли ні
мецькі війська. Несподівано почали вони зганяти всіх муж

чин села на мале оболоння перед школою і ставити їх в 

один довгий ряд. Потім кожного десятого витягали з ряду 

і на місці стріляли. Того Нового Року розстріляно без най

менших причин 23 чоловіків. Заридали батью\ і матері, жін

:ки і сироти, кров побитих мішалася із снігом та теплою 

струєю спливала в недалеку фасу. Серед вбитих був старий 

чоловік Павло Ковальський, якого всі заморські односель

чани знали з молодих літ. 

Це був найсумніший Новий Рік у житті села Городниця. 

Иордансьні свята. 

У Щедрий Вечір напередодні йордану селяни знову го

товили Святу Вечерю і після вечері співали йорданських 

:коляд та пісень. У той вечір по селу ходили вже від хати 

до хати дівчата і на дворі під вікнами співали різних щедрі

.вак. Ось кілька з них: 

1. Там в нових сінях світло ся світит, 
Ясний місяченько на заході. 
Там Івасенько коника сідлає, 
його матуся випроваджає: 
"їдь, синоньку, на війноньку, 
В щасливую годиноньку. 
На перед війска не виривайся, 
І позаду не лишайся. 
Поїдь собі в середочку, 
Як барвінок в городочку." 
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2. Ой по горі, горі павоньки ходять, 
Ой, дай Боже! 
По горі, горі павоньки ходять. 

Павоньки ходять, пір'ячко гублять, 
Ой, дай Боже! 
Павоньки ходять, пір'ячко гублять. 

За ними ходить гречная панна, 
Ой, ~ай Боже! 
За ними ходить гречная панна. 

Гречная панна, Гануся сама, 
Ой, дай Боже! 
Гречная панна, Гануся сама. 

З. Там піді Львовом на обо-лоню, грай, коню, 
Грай, кониченьку, в темнім ріженьку, 
Під молоденьким Михасем. 

Прийшла до него матінка єго, грай, коню, 
Грай, кониченьку, і т. д. 

А він на матір ні подивився, грай, коню, 
Грай, кониченьку, і т. д. 

Ні шапочки зніс, ні поклонився, грай, коню, 
Грай, кониченьку, і т. д. 

Прийшла до него миленька єго, грай, коню, 
Грай, кониченьку, і т. д. 

А він на нюю вже подивився, грай, коню, 
Грай, кониченьку, і т. д. 

І шапочку зніс і поклонився, грай, коню, 
Грай, кониченьку, і т. д. . .,., •. ,"" ,, 

Були ще інші щедрівки в селі, які дівчата співали на 

Щедрий Вечір і всі вони передавалися з роду в рід, від стар

ших до молодших. 

День перед йорданом після Служби Божої було в цер

кві мале Водосвяття, люди несли в горнятках і плящинках 

свячену воду до-дому, хрестились і кушали її. На саме Бо

гоявленіє Господнє всі спішили до церкви на Службу Божу 
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і після неі ішли на ріку святити воду. Хлопці несли хоругви" 
дівчата і жінки церковні образи. 

Воду святили на річці Гнилій у трьох присілках. У при
сілку Сеньківці близько обійстя Кічаків, у присілку Середи

на Села коло громадського моста недалеко господарства 
Нароженських та у присілку Майдан коло скарбового мо
ста. Без огляду на те, чи був сильний мороз, чи заверюха 
та великі сніги, всі спішили на це Водосвяття. На ріці в. 

місцях, де свячено воду, парубки вирізували великі льодові 

хрести та прибирали їх галуззям смереки. Люди стоял~! 

всі підчас посвячення на льоду ріки. Були випадки, що лід 

під тягарем людей погинався і вода виходила на лід, але 

ніхто не відходив: стояли люди у воді і співали "Во йор
дані крещахуся Тебі, Господи ... " Священик окроплював лю
дей свяченою водою, люди набирали збанками воду з річ

ки і розходилися до-дому. Господині розмішували тією· 

свяченою водою муку на рідке тісто і намазували ним хре

сти над входовими дверми хат та інших господарських бу

динків. Підчас і по йордані священик ходив із свяченою· 
водою теж по селі, вступаючи до кожної хати. 

З йордану раділа найбільш молодь, бо з цими святами 

кінчився піст і починалися м'ясниці: можна було вже справ

ляти вечерниці з танцями та готовитись до весіль. 

** * Очевидно, це далеко не всі ті прегарні звичаї і тради-· 
ції, що були в селі Городниця, які переходили з батька на 

сина і з матері на дочку та в'язали нас з нашими предками 

і нашим народом. Ми згадали тільки найбільш важдиві та 

найцікавіші, які ми нераз за океаном згадували, коли при

ходили наші свята, та які збереглися і тут в родинах наших 

односельчан. За ці звичаї люблять і цінять нас теж тут і ми 

повинні б у Канаді та Америці плекати їх та дорожити 

ними. Це ж наш скарб, який передали нам десятки поко.;1інь. 

і в яких є душа нашого народу. 
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НАРОДНЯ НОША В СЕЛІ ГОРОДНИЦІ 

Се.11яни-мешканці се.1а Городниці носи.ш в більшості 

<>дяг власного виробу, небагато з них мали куповану в 

місті, цайrову або сукняну одежу. Зокрема своєї роботи 

,були капелюхи, кабати, сорочки і штани в чоловіків та со

рочки, спідниці і кацабайки в жінок. 

Чоловіча одежа. 

Капелюх. Старші і молодші носили плетені з чотири

-tтрілкової пліті капелюхи. Пліть плели зубчаста з бі.11их 

пшеничних стрілок, що їх витягали зі снопів, і коли її на

.збиралося досить, звивали в клубок та несли до чоловіка в 

селі, який умів шити капелюх. Той починав шити з дна, 

на міру голови того, кому був капелюх призначений, потім 

.заламував пліть на шапку1 чотири цалі високу. Коли вона 
була готова, пліть перегинали на криси, теж чотири цалі 

широкі. До капелюха чіпали парубки зелену гарасівку, два 

або й три рази обводили нею шапку капелюха і з неї ж 

робили підбородку. Кінці гарасівки звисали кульками по 

правому боці капелюха. Старші чіпали до капелюха чорні 

застяжки і чорною стяжкою обшивали теж його крису. 
Сорочки. Сорочки шили з домашнього полотна, з за

гненими ковнірами, ковніри обшивали "поверхницею" або 

низию<ою. Ковнір сорочки зав'язували старші під бородою 

чорною застіжкою, а молоді хлопці в'язали китиці кульок 

з червоної і зеленої застяжки. Рукави теж зав'язували зе

леною застіжкою. Сорочка була довга нижче стану. 
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Штани. Штани або "сподні" шили також з домашнього 

полотна, з малими збирками-фалдами при стані. Краї зби

рок мали обшивки, в які засилювали широкі на один цаль 

ремінці, що ними стискали штани до стану. Штанки були 

вузькі і довгі, їх всували в чоботи, або викидали поверх 
черевик. 

Набати. Кабати або лейбики шили для В{:іх чоловіків. 

однаково, з домашного полотна, короткі, до стану. На гру

дях мали кабати трикутні вилоги, защіпалися на шкіряні 

гудзики та петельки. Ковніри кабатів були стопчасті, на 

один цаль широкі. На кабаті в господарів була з правого 

боку одна кишеня, бо парубки мали такі кишені з обох 

боків кабата і начіп_али на них різноколірні гудзики з во

лічки. В селі носили теж кабати з так званої мокрої матерії, 

яку купували в місті, але небагато, бо селяни продукували 

своє власне полотно з конопель. Часом носили це полотно 

до чоловіка, якого в селі звали "димарем" і той вибивав. 

на чистому полотні фарбою чорні вузенькі лінійки. Полот

но висихало і жінки шили з нього оці кабати. 

В неділі і свята парубки оперізувалися червоними во

лосінними поясами, яких кінці опускали одні на переді, ін

ші ж на боці. Пояс притримував долішні кінці кабата, 

охош1ював тісно стан і поверх пояса ішов ще вузький шкі

ряний ремінець. Старші газди поясів не носили. 

Вліті носили всі черевики сільської роботи і тільки де

хто із старших газдів ходив вліті в чоботях. Зате взимі всі 

чоловіки і жінки ходили в чоботях. 

Старші і молодші чоловіки ходи.~ш взимі в сукняних 

"холошнях", в сіраках і кожухах. 

Жіноча одежа 

Сорочка. Жінки і дівчата носили льняні сорочки, з ши

рокими подвійними ковнірами. До .11ьняних сорочок при

шивали натичку, тобто долішню частину сорочки до колін; 

з домашного, конопляного полотна. Ковніри сорочок та 

дуди в рукавах у жінок та дівчат бу.11и вишивані ::;бо ГёlП

товані. 
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t._. 

Народня ноша дівчат у с. Городниця 1917 р. 
(М. Гайда і Ю. Кордиш (зліва). 

Спідниці. Спідниці носили з квітчастої матерії, спереду 

"від клуба до клуба" гладкі, на заді дрібно фалдовані, об
шиті долом кривульковатою стяжкою. Поверх спідниці 

припинали спереду запаски, що теж були обшиті кривуль

коватими стяжками. Спідницю і запаску опоясували край

ками, яких кінці затикали збоку за пояс. 

Довкола шиї зав'язували жінки й дівчата коралі й ме

талеві подовгасті хрестики, що спадали аж на груди. 

В неділі і свята дівчата заплітали коси навколо голови 

і прибирали голову штучними квітами, або зав'язували в 

турецькі хустки. 

Кацалаііки. Молоді жінки і дівчата носили короткі ка
_ _____ алайки1 що приставали до стану, шиті з "мошестрової" 

атерії, з малими вилогами на грудях. Краї кацалайок об

-----~ивали золотою або срібною вузькою стяжкою, защіпали 
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кацалайку на грудях барвистими rудзиками одного кольору. 

Вліті дівчата ходили в пасованих чоботях з жовтої чи 

червоної шкіри~ жінки носили тільки чоботи з чорної юх

тової шкіри. 

Убір голови. Жінки носили на головах обручки з чіп
цями. Обручку робили з .1егкого ялового дерева і клали 

її на голову під коси. Потім коси обвивали навколо обруч-· 

ки і на обручку накладали дорогий чіпець. Врешті голову 

обв'язували довкола турецькою хусткою, якої кінці ховали 

під хустку над чолом. Старші жінки мали замість обручок 

на голову "почіпки", що їх легше було носити. Колись дав
ніше в селі кожна господиня мала ше й рантух, шитий з. 

льняного полотна. Жінка робила з цього рантуха шапку 

на голову, зшивала потім підбородок і закидала решту 

рантуха на плече, де він спадав аж до стану. Попри рантух 

чіпали теж велику турецьку хустку і її кінець спадав чере3 

друге плече теж до стану. В рантусі жінок і хоронили, але 

згодом цю ношу занехали і вже коло 1910 року мало хто 
із жінок мав цю ношу. 

У ті ж давніші часи дівчата носили на головах так 

звані "чупчики". Це були зелені й червоні стЯжки, зшиті 
збірками-фалдочками, кожний з чупчиків виглядав, як роз

цвіла георгінія. Опісля чупчики зшивали по вісім один біля 

одного і коли дівчина вбиралася в такі чупчики, вони ви

глядали як корона на її го.11ові. Найбільш уживали цих чуп

чиків дівчата, що збіралися заміж, а молода носила їх обо

в'язково і прив'язувала до них з-заду голови багато різно

колірних бинд, що спадали їй на плечі. 

Теж і цю прегарну прикрасу голови занехали, ко.тн 

прийшла перша світова війна, а після неї чупчики вже ні

коди не відродилися і пропали. 
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ВЕСІЛЛЯ В СЕЛІ ГОРОІJНИUІ 

В се.11і Городниця відбувалися різні, бідніші і багатші, 

-весілля, але весільні традиції і звичаї описуємо так, яr< 

вони Fідбувалися на всіх весіллях та як виконувано сам 

весільний церемоніял. З вибухом першої світової війни 

багато з тих звичаїв пропало і мабуть у такій формі, як 

оце пробуємо їх відтворити, вони ніколи вже не відро

дяться. 

Весілля починалося з того, що і молодий і молода до

бирали собі весільні дружини, здебільша з родини і, якщо 

такої не було, тоді вже з однолітків та ближчих товаришів 

чи товаришок. МоJ1одий підбірав собі дві свахи, дружбу, 

JІіддружбу і старосту, молода - дві дружки, старшу і мо

лодшу, дружбу і старосту. Обоє теж відвідували свою ро

дину та, б'ючи перед нею традицшю поклони, запрошу

вали її на вeci.i.rrя, обі сторони мали теж до весілля своїх 

музик. 

В означений день свахи пекли великий, як паска, коро

вай з прикрасами на ньому і коли він був спечений, дружби 

йшли до свахи з музикою, хлопцями та дівчатами, гостили

ся в неї в хаті і танцювали. Опісля старший дружба зави

вав коровай в обрус і з музикою всі йшли до хати мо.110-

дого, витанцьовуючи всю дорогу. Не зважаючи на те, чи 

був дощ чи погода, ця церемонія танцювання здовж дороги 

мусіла відбутися. На порозі хати молодого хлопці й дів

чата співали весільних пісень, як от: 

Ой де ж ти бував, наш гостю-короваю? 
Ой був же я за високов горою. 
Ой що ж ти видав; наш гостю-короваю? 
Ой видав же я місяченька з зорою. 
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В неділю ввечорі відбувалися в хаті молодої вінкопле
тини. Музики, хлопці і дівчата приходили до хати на 

танці. Дівчат садовили за стіл і вони починали плести він

ки для молодої з барвінку, часами з мірту, приспівуючи 

відповідні до цієї церемонії пісні. Вони починалися завжди: 

Благослови Боже, і отець і мати 
Своєму дитяткови барвіночок складати. 

На вінкоплетинах був теж молодий з дружбами. Коли 
вінок був готовий, дівчата прибирали барвінком ще п'ять

прутову різку, яку дружба вмощував посередині короваю. 

Підчас вінкоплетення вся молодь обдаровувала молоду, по

тім її садовили на ослоні посередині хати і мати починала 

розплітати косу дочки. Дівчата співали: 

Прийди, матінко, нині, 
Розплети косу мині. 
Білими рученьками, 
Дрібними слізоньками. 
Першем тя не проси.па, 
Як дівкою ходила. 
А тепер я тя прошу, 
Розчеши косу-росу. 

Мати починала роз·плітати косу і до неі підходили всі 

з родини, отже батько, брати і сестри та всі по-трошки роз

плітали косу відданиці. Коли коса була ро·зплетена, моло

дій вкладали на голову барвінковий вінок, батько і мати 

гостили всю молодь і починався танець. Пізно ввечорі тан

ці кінчалися, хлопці і дівчата дякували батькам за гости

ну та забаву, мати плачучи пращала всіх і всі розходилися. 

Цей звичай вінкоплетення, переплітуваний співами й тан· 

цями молоді та плачем родини за молодою, що відходила 

з рідного гурту, робив завжди на всіх велике враження. 

В понеділок вранці молодий з дружба·ми, свахами і 
старостою приходив до хати молодої, молодята кланялись 

її батькові й матері, цілували Ї'М руки і з плачем відходили 

до шлюбу, при чому музика відпроваджувала їх аж до 

воріт весільним маршем. Після шлюбу молода пара верта

лася .з почотом до хати молодої, старости кликали батька 
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і матір. щоб благословили дітей хлібом-сіллю і потім усіх 
просили в хату до обіду. В хаті звичайно бувала метушня 

і тіснота, повно людей і душно, але гості всю цю невигоду 
вибачали, бо інакше й не могло бути на весіллі! Гості, що 

сходились на весілля, приносили хліби, муку в мисках, кури 

й качки, дехто навіть з гусаком приходив, батьки молодої 
вітали всіх, цілувалися і -- як воно мусіло бути на весіллі, 

- плз.кали. Після гостини всі танцювали, - вліті на обій

стю, взимі в хаті. 

Увечорі того ж дня молода пара відходила до бать
ків молодого. Ці приймали їх та їх почот ввічливо, після 

чого приходило "да ро вання": хоч молоду дарували гріш

ми вже в час вінкоплетення, вона сідала з молодим за сто

лом і їх дарували знову. Свахи з жінками-гостями почи
нали співати: 

Стань, матінко, проти мене, 
Та й напийся до мене. 
Повною, повненькою, 
Доброю доленькою. 
Час, мати, дарувати, 
Присудила Божа Мати. 

За той час староста викликав матір, батька та родину 
витати й дарувати молодих. Свахи, дружки і молоді спі

вали різні "вівати", музика грала. 
Коли даровання скінчилося. свахи садовили молоду на 

стілець і зачіпчували. Гості співали і приповідали, як мо

лодята повинні жити, скрізь був веселий весільний настрій. 

Серед цього заїздили на подвіря молодого вози з гостями 

з дому молодоі і привози"1и "придане". Мати молодої 
привозила велику скриню з усяким добром для дочки, по

душки, верети і іншу постіль, теж дарунки для всіх членів 
родини молодої. Знову вітання, цілувалися, плакали, про

сили одні одних до хати. Прибулих садовили за столи і 
приймали. Мати молодої ро·здавала дарунки, - печиво) 

хустки і інше. Музики, що приїхали з гістьми молодо~, 1 

музики, що були в хаті молодого, пробували переганяти 

себе, хто краще грає. Дружба краяв коровай і роздавав 

усій родині та гостям. Музика·м залишалася "підошва" 3 
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·короваю на один цаль груба, - це Ї'М належалося згідно 

.зі звичаєм та згодою. 

Того ж вечора весілля кінчилося і ново-подружені пе

:реходили жити туди, куди було домовлено, або хто куди 

."приставав", - на обійстя одного чи другого батька. 

У чергову неділю родина сходилася на так звані "пере

.сувини" до хати того батька, в якого мали жити ново-пі

·брані діти і знову всі гостилися та забавлялися при музиці 

і співах. 

Коли ж ми при музиках, то кілька слів і про них. В 
Городниці були музики професійні і аматори, були такі, 

що грали з нот і такі, що зі слуху. Танки були різні, -
вальцери, лянзієри, мазурки, польки, трембовлянки, але 

найбільш популярним танцем була коломийка. Коломийки 

були різні і невідомо хто та коли приніс до села таку ве

.лику їх кількість, але вона подобалася і старшим і молод

шим гу"1якам, дослівно цілому селу. Теж хлопці, що гур

тувалися вечорами по дорогах та оболоннях, виспівували 

коломийок, приучуючись до того, щоб опісля співати їх 

підчас танцю, відповідно до темпа музики. 

Звичайна музика складалася із скрипки, цимбалів, кляр

нета, баса і решета. Така музика грала на весіллях і зви

чайних танцях, але якщо заходи.тrа потреба творити орке

стру, до згаданих інструментів добира.ш ще флета, трубку 

та ще одну скрипку. 

В неділі, зокрема вліті, парубки наймали музику, яка 

грала для молоді на оболонню. Взимі ці гулянки відбува

лися у хатах. В коломийці парубок мусів показати себе 

майстром і деякі з них танцювали справді на диво, але були 

теж такі гуляки, що музика грає одне темпо, а він танцює 

по свому, - як вміє і як хоче. В цім танці була потрібю:~ 

орієнт:щія, як тримати дівчину та ко.тrи йти вправо і коли 

вліво, а після коло'Мийки сорочки і кабати парубків булн 

.завжди мокрі від поту, нераз аж до пояса. Інакше парубок 

не був вдоволений і не признавав, що він танцював. 
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Яким Луків. 

ПЕРША ШИОЛА В СЕЛІ ГОРОДНИЦІ 

В селі Городниця ще з панщизняних часів не було ні 

шкільного приміщення, ні учеників, бо всі люди села, стар

ші і молодші, йшли робити панщину. Батько мій, Іван Лу

ків, що вродився в Городниці 1843 і помер у 1937 році" 
оповідав нам дома, коли я був ще малим хлопчиною, про· 

першу в селі школу таке: 

Першу шко"1у в селі, пополудневу, отворено в зви

чайній сільській хаті в році 1850-51. До цієї школи мій 

батько Іван почав ходити з двома іншими учнями. Вчите

лем був місцевий дяк, який знав письмо і тодішну грама

тику. На парохії в селі був тоді о. Лятаровський і правдо

подібно за його заходом відкрито цю першу в селі школу 

в хаті родини Цюпів у присілку Майдан. 

У черговому році, - оповідав мій батько, - було вже· 

п'ятьох учнів. Але школу, ліплену, постаралася громада 

збудувати щойно пізніше. Вона була більша, як звичайна 

селянська хата, а що й учнів прибувало все більше, мусіли 

отворити ще й другу школу, у звичайній сільській хаті, 

що мала служити, як громадська канцелярія. Ця хата сто

яаа при дорозі, яких 300 метрів на схід від шкільного бу
динку. 

В роках 1889-1890 громада села почала робити заходи, 
щоб поширити старий шкільний будинок або збудувати 

новий, - просторий і відповідний до кількости учнів, що 

постійно збі.11ьшувадася. Заходи вдалися і небаром поча

лася будова нов::>Ї :мурованої школи на південь від старого, 
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ліпленого шкільного будинку. Сьогодні в мене 75 рокі!З 

життя і я пам'ятаю, що початки моєї шкільної науки про

ходили в старій школі, а закінчував я науку в новій, му

рован:й школі. 

Нова, мурована школа мала чотири просторі світлиці, 

в яких діти, поділені на ступні, побирали науку. В західній 

частині шкільного будинку була окрема кімната - канце

.лярія школи, в південно-західньому - ще й мешкання для 

.директора школи. Директором школи був за моїх шкіль

них часів дир. Роскош. 

Пам'ятаю теж, що щ~ за мого побуту в селі деякі се

лянські сини добували вищу освіту в rімназії, здебільша в 

Тернополі. Це були: йосафат Демків, син Дмитра, Петро 

Кришталович з присілка Воєводинці, Панько Демків, син 
Міхала, Ян Нароженський, син Іrнаха, Лукаш Петрович, син 

Яремка. Родина Мандибурів мала теж сина в rімназії, двох 
синів мала родина Кічаків, трьох синів - родина Лукіяно

вичів. Також син директора Роскоша, сини священика і па

роха Городниці, о. Козоровського, Михайло й Іван та їх 

.сестра Стефанія, були в rімназії. Очевидно, сини вчилися в 

rімназії на кошт своїх батьків і то-му на таку освіту могли 

-собі дозволити тільки заможніші господарі Городниці. 

Нt1скільки знаю сьогодні, на місці, де колись був малий 

шкіль:1ий мурований будинок, стоїть тепер у Городниці 

прекрасний будинок 10-клясової школи. 
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Андрій Любий Василь Грайник. 

ЯН БУДУВАЛИ "ДІМ ПРОСВІТИ" 
8 ГОРОДНИЦІ 

Городниця ~ це старе приграничне село і молодь у 

ньому до першої світової війни не була організована ні в 

гуртки, ні в освітне товариство. Правда, з давен-давна во

дилося в селі, що молоді хлопці і дівчата ставали вечорами 

гуртками при дорогах, жартували і співали пісень, але, на 

жаль, нікому не приходило в голову збудувати відповідний 

дім, у якому ця молодь сходилася б вечорами і творила 

аматорський гурток чи вела якусь освітну працю над собою. 

Так було роками. Але не зовсім. Був час, що дехто з 

молодших брався за підготову вистави і в селі згадували 

про одну з них: Вона відбулася в стодолі священика, бо в 

селі не було відповідного будинку, десь у 1904 чи 1905 році. 
З того часу поважніших спроб зорганізувати молодь в ос

вітне товариство так і не було. 

Щойно взимі 1918 року тодішня ~юлодь Городниці по
чала сходитися в будинку, що служив колись станицею ав

стрійської жандармерії, хлопці і дівчата стали вписуватись 

у члени читальні. Але війна була нескінчена, селом перехо

дили різні війська, не відомо ·було, чия і коли прийде вла

да і це освітне товариство так і не проявило більшої ді

яльности. Коло 1921 року в селі була вже нормальна поль
ська влада, люди мусіли звикати до нових порядків, - і 

справа освітного товариства знову відсунулася на кілька 

років. 

Справу зрушили в селі щойно наші городничани, що 

почалР. приїздити на відвідини в село з Канади та Америки. 

65 



Було таких відвідин у 1921-25 роках кі.1ька, а серед них 

прибув до села і до родини Федько Кравець, розумний, 

чесний і шанований у селі господар. Він пробув у Канаді 

8 чи 9 років і вернувся на свою господарку, щоб з родиною 

дожити віку. І от за спонукою цього Федька Кравця та ще 

кількох господарів, в тому числі й Василя Воробця, зроб· 

лено в селі знову заходи, щоб заснувати Читальню "Про· 

світи", а згодом появи.11ася й д:у:>t~ка, чому б не збудувати 

Дім Просвіти в Городниці, як воно було в інших селах та 

чого досі ніхто в селі не пробував зробити. 

Думка про будову власного Дому Просвіти швидко 

поширила,ся в селі, головно серед молоді. У той час був у 

Городниці сотрудником при парохії молодий священик 

о. Ілля Дуплій і він всі'Ми способами заохочував мо.11одь 

будувати такий дім. Мо"10дь з ентузіязмом взя.пася до пра

ці: ламали камінь, звози.11и будівельний матеріял, робили 

коло річки Гнилої цеглу-сирівку. Особдиво працював пиль

но для цього Стефан Купніцький. Він біля свого подвіря 

з іншими молодими хлопцями цю сирівку виробляли, скла

дали її в стоси, щоб просохла, зво'Зили її на місце, де ма.т~и 

будувати читальню. Дівчата теж помагали, як могли, у цій 

праці і взагалі це був час надзвичайної активности город

ницької молоді. Вона сходилася вечорами з усіх кінців 

села та охотно працювала з надією, що небаром в рідному 

селі стане перший Дім Просвіти. 

Будову читальні започатковано на малому оболонню 

зараз за мурами Сеньковецької церкви. Земля ця належала 

до парохїі, але на прохання буді-ве.1ьного комітету тодіш

ній священик Городниці, бл. п. о. Во.юдимир Козоровський, 

постарався, що парцелю, на якій мав станути Дім Просвіти, 

законтрактовано на Матірне Тоuариство "Просвіта'' у Льво

ві без найменшої опдати. Серед таких сприятливих умовин 

праця пішла ще з бі.1ьшим захоп.1енням, му"1ярі почали бу

дувати безплатно фундаменти і кожний день будова росла 

в гору та підходила до свого завершення. 

Поруч тієї будівельної праці мо.1одь поча.1а братися і 
за вистави. Аматорський гурток приготоєив у 1924 році як 
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МаАже готова будова Дому Просвіти в с. Городниці, 
СеньківцІ, збоку церква ВознесенІя Господнього. 

першу виставу "Невольника" і її відіграли в стодолі бл. п. 
Федька Кравця. Вистава вдалася на диво, її повторили в 

селі кілька разів, потім поїхали з нею і дали її в сусідніх 

(:елах Самолусківці, Постолі·вка, Висла та інших. Город

ницькі аматори грали свої ролі прегарно, вистава прохо

дила в себе і в сусідів з повним успіхом і село було горде 

на своїх аматорів. 

В 1926 році будову Дому Просвіти закінчено. Все село 
раділо і гордилося цим будинком. Почалася підготова до 

посвячення Дому і посвятили його при участі тисячів 

з ці~"Іоі околиці шістьох священиків. Так постала в Город

fІиці перша освітна інституція і в ній започатковано орга

нізовану працю. 

Т спер уже ця праця пішла повним ходом. Давали ви

стави свої, приїздили аматорські гуртки з сусідніх сіл, ор

ганізоРано концерти, навіть молодь з Гусятина, з якою на

в'язано взаємини, приїздила з хором та виставами, - кож

ної неділі під Домом Просвіти буа рух і життя. 
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Був це час великого запалу сердець у Городниці. Але 
попри молодь до Дому Просвіти почали теж сходитися 

старші. Вони подивляли своїх дітей, хлопців і дівчат, у їх 

праці і радості. А серед молоді і старших були завжди об:и

два наші священики, о. Володимир Козоровський і о. Іл.ія 
Дуплій, - вони у своїх проповідях та у виступах в читальні 

заохочували молодь і старших до праці над со·бою, давали 

їй поради і помагали, як могли. Коло них з'явився в селі 

швидко гурт свідомих господарів, на чолі з Федьком Крав

цем і Василем Юркевичем, і вони теж багато допомогли в 

підготові молоді до праці, в організації аматорського гурт

ка та в діяльності читальні. 

Ще пізніше в читальні почалися виклади на господар

ські і кооперативні теми і люди почали думати про засну

вання власної кооперативи. Справа пішла добре і небаром 

кооперативу засновано, а в партері Дому Просвіти стала 

працювати перша кооперативна крамниця. До упр-ав~:ско
оперативи увійшли бл. п. Василь Воробець як голова, Гри

горій Чеховий як секретар та бл. п. Федько Кравець як 

скарбник. Гогподарі Городниці почали горнутися до своєі 
кооперативи і крамниця працювала ввесь день та мала куди 

більший рух і обороти, як усі приватні крамарі в селі. 

І читальня "Просвіти" і кооператива проіснували в селі 
аж до 1939 року, коли вибухла друга світова війна, і зав· 

дяки їх праці село Городниця стало свідомим та культур

ним селом. 
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м. в. 

ПЕРШІ ГОРОДНИЦЬНІ ПІОНЕРИ В НАНАДІ 

Рік 1895. Від кількох .11іт до села Городниці приходять 

дивні листи, адресовані до місцевих господарів. 

Люди зацікавлені. Листи висилають різні агенції, що 

примістились у Гусятині, Копичинцях, Тернополі й Хорост

кові, - це звичайно синя коперта і в ній усякі друки, що 

захвалюють Бразилію й Аргентину та вмовляють їхати до 

цих країн. На ~руках рисунки з ораних піль, лани пшениці 

в копах, хліборобська машинерія, трактори, сівалки, моло-

• тільні, плуги й інше господарське приладдя. Є також ма

люнки расової худоби, коней і овець. 

В неділі були ці листи найбільше в русі. Перечитували 

іх по хатах, але й ставали .11юди гуртами на дорогах, слу

хали, як чита.1и їх і все більше й більше дивувалися та ціка

вилися ними. А щоб доповнити картину майбутнього, жи

дівські аrенти вкладали в листи ще й відбитки великої "ші
фи" з чотирма коминами та великі списки панської поживи, 

що підчас дороги змінювалася кожний день. 

Поруч тих .11истів, що вихвалювали Бразилію й Арrен

тину, ріжними шляхами приходили до села вістки, що мож

на теж їхати до Канади й Америки та що там дають даром 

землі, скільки хто хоче. Ці вістки привозили зокрема лю

ди, що бували на ярмарках у Гусятині та Хоросткові. І 

справдj, з дальших сіл Галичюш їхали родинами люди до 

Канади та Америки вже від кількох років. їхали на фарми, 

бо ж селянські родини душею і тілом були зв'язані з зем

дею. 
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З Городниці почали їхати люди до Канади й Америки 

кілька років пізніше. І поки перші родини пустились за 

море, - в селі був великий рух. Майже всі знали, що в 

Канаді можна було дістати 160 акрів землі, так званий гом
стед, за невеликі гроші, бо ·.11едве 10 долярів, всі про те 

говорили і все більше родин набирало охоти залишити 

рідне село, їхати в заморську країну та шукати кращої долі 

і скорого дорібку. 

Та рушитись не було .11егко. Одні були за убогі і не 

мали чим оплатити далекої подорожі, другі хоч і мали 

хату, подвіря і шматок поля. яке могли продати та отак 

роздобути гроші на дорогу, вагалися і чекали на того пер

шого, що відважиться. 

В селі Городниці, у присілку Сеньківці, жив тоді мало

земельний господар - Степан Кравець. Мав хату і город, 

один чи два шматки поля. В родині були дві молоді доньки. 
Степан був сільським шлюсарем. Направляв колодки, зам· 

ки, двері і брами та вирабляв усякі шлюсарські речі, по

трібні в господарстві. Дружина Степана з доньками пора· 

лась у хаті і на подвірї, чи в .7Ііті на городі. 

В 1897 Степан Кравець набрав відваги, продав заго

роду й поле і з родиною поїхав з се.11а до Канади. їхав не 
сам, в дорозі долучились до нього ще люди з сусідного 

села Постолівки, що теж з родинами їхали за море. 

В черговому році 1898 виїхала з Городниці за океан 

ще й друга родина, -- саме Франко Голик. Він мешкав у 

присілку Майдан та зробив те саме, що й Степан Кравець: 

продав rаздівство і по.11е та поїхав до Канади на фарми. 

За ними поїхали згодом з родинами ще Томко Цюпа, Стах 
Сас, Щепан Янчицький і інші. 

Так започаткував 1897 рік еміrрацію з Городниці за 

море і першим еміrрантом з неї став Степан Кравець. Зu 

ним уже пішла масова еміrрація. їхали молоді х.11опці і дів

чата, їхали одинцем господарі, що залишали родину дома, 

їхали цілими родинами. Ці останні просили Бога, щоб як

найскорше дістатися до обіцяної землі в чужині, бо там їх 

чекає щастя, багатство і краще життя. 
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Печатни повітової влади Гусятинщини, взяті з донументів 
перших піонерів, яні й поназують, хто панував тоді в Гали
чині: Німецьна і польсьна печатни староства в Гусятині з 

пашпорту І. Сталеноrо. 

Всі молоді .11юди, що їхали самотні за море, мас11и одну 

і ту саму надію: що за рік, за два доробляться, а там вер

нуться до рідного села, одружаться і розживуться на баrь-

·ківських землях. Теж ті, що за.11ишали родини в селі, їхали 
за море з думкою заробити гроші та вернутись до жінки 

і дітей. І справді, багато цих жонатих вернулись до се.11а 

й до родини. 

Хто не вернувся до села, - це мододь. Вона скоро в 

Канаді та Америці почала дружитись та ро'Зживатись ро

динами, врешті перестала думати про поворот до рідного 

се.ча, бо продади все, що мали, і зап.1ативши дорогу, не 

за.шша.1ось їм майже нічого з грошей. 

Рік за роком минав і за першими, що пустилися за 
море, поча.ш з Городниці виїздити все біаьше і більше лю

дей. Врешті в се.11і ледве чи бу.1а хата, з якої хтось не 

поїхав би в Канаду чи Америку. 

Початни життя на фармах наших піонерів 

З інформацій 85-літнього сьогодні городницького стар

ця-піонера Яна Шмендзюка, який живе в містечку Сіфтон, 
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Манітоба, довідуємось, що Степан Кравець осів родиною 
в Ельфістон, Ma:-i:., взяв 160 акровий гомстед та згодом роз
вів теж велетенську пасіку. Це був поважний фармер у тих 
околицях, що забирав слово у громадських справах і з 

яким усі рахува.JІися. Помер він у 1935 році. 
Кі.1ІЬка років пізніше в околиці Ельфістон, Ман., по

чали фармувати ще інші городничани, отже Томко Цюпа 

і Михайло Купніцький, а від 1900 року теж Щепан Янчиць
кий. Він теж належав до перших городницьких піонерів: у 

згаданому році продав обійстя і поле та поїхав з цілою ро

диною до Канади. Ось що писав син цього Щепана покійний 

74-лічний Войтко Янчицький: 

Щепан Янчицький мав у час виїзду з Городниці 46 ро
ків. У родині його, крім жінки, була дочка Катерина, 19 ро
ків, син Войтко, 17 років, син Кароль, 15 років, дочка Каро
ліна, 4 роки і найменший синок Августин, який мав ледве 

6 тижнів. "По трьох неділях подорожі, - пише Войтко 
Янчицький, - ми приїхали у провінцію Манітобу до міс
течка Шор Лейк і не знаємо, куди далі їхати. Разом з нами 

їхали ще шість родин з села Личківці і рад-не-рад наймили 
ми віз та пустилися в дорогу до фарми Блажка Дзівера, 

до якого адресу мали ці люди з Личковець, що їхали з 

нами. Доріг не було, скрізь вибої, в лісах мільйони комарів. 

На возі сиділи жінки з дітьми, а ми, хлопи, йшли пішки, 

більш як 20 миль дороги. 
Блажко Дзівер прийняв нас усіх, чим міг. В нього були 

вже дві корови і великі сіножаті, решта фарми були великі 

ліси. Пів милі від Блажка Дзівера мав фар·му його брат і 
на цих двох фармах ми заночували. Але оба Дзівери, які 

прибули на фарми два роки тому, не спромоглися ще на 

будову хат. Ми настелили сіна і всі переспали ніч на дворі. 
Другої днини, - пише дальше Войтко Янчицький, -

було українське свято Петра і Павла та ще й "юві,11ей'': :мі
сяць нашої подорожі. Ми пішли з батьком Щепаном, нако

сили сіна і збудували буду на фармі Дзівера, в буді примі

стили маму і молодші діти. Такі буди збудува.ш собі і всі 
личковецькі родини, що приїхали з нами. В тих будах ми 
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мешкали 6 неділь. Але тут грозить нам все ближка зима. 
Я з молодшим братом Каролем і сестрою Катериною пішли 

на роботу. Я діставав 8 долярів місячно, Кароль 6 долярів 
місячно, Катерині платили 3 доляри місячно. Батько зали-, 
шив маму з меншими дітьми в бу ді і до спілки з Максимом 
Пинютою, родом: з Трибуховець, взялися будувати велйку 

спільну фармерську хату, щоб було в чім перезимувати. 

Однієї днини ввечорі брат Кароль пішов до сусіда за 
якоюсь справою і вже ніколи не вернувся. Заблудив у лісо

вих мокляках і втопився, чи що, - ми ніко.11и не довідалися. 

Батько мій, Щепан Янчицький, пізно восени взяв 
160-акрову фарму і ми вже взимі рубали грубе дерево, про

рубуючи водночас дорогу, щоб могти зайти чи заїхати до 

ліса. З нарубаного дерева ми збудували вже простору хату 

на своїй фармі. 

Відтак рік-річно ми корчували пні і справляли землю, 

спершу під городи, потім під засів збіжжя. Була це довго

літня і мозольна праця, яку ми рад-не-рад мусіли скінчити. 

Рік пізніше батько взяв другу фарму межа в межу коло 

• першої, що була призначена для мене і обі фарми виглядали 

разом як великий лан на 236 моргів". 
Як виходить з дальшого опису Войтка Янчицького, 

сестра його Катерина вийшла небаром заміж за Івана Роз

дебу, родом з села Личківці, в їх родині було 5 синів і одна 

дочка. Катерина померла молодою, проживши всього 42 
роки. Молодша сестра Кароліна вийшла заміж за Мартина 

Роздебу, брата Івана. Брат Войтка - Августин, що приїхав 

до Канади б-тижневим немовлям, оженився з Міхаліною 

Чуба, родом з Ольховець. Сам Войтко оженився з Анною 

Качор, родом з Личковець, в цій родині було чотири сини 

і чотири дочки, всі заміжні чи подружені. Піонер Щепан 
Янчицький, батько всієі цієї родини, прожив у тяжкій мо

золистій праці 82 роки і помер у 1936 році. Дружина Ще
пана Янчицького пережила його на 3 роки і в 1939 помер
ла у 80 році життя. Всі з родини Янчицьких поховані на 

цвинтаµі в місцевості Вісла, Ман. Покійний уже і сам Войт

ко Янчицький, що описав нам початки фармування город· 
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ницьких піонерів та з усієї душі хотів ще побачити город

ницьку книжку: після довгої недуги упокоївся він у Бозі, 

в 7 4 році життя, з початком 1957 року і похований він на 

цвинтарі близько костела в Ельфістон, Ман. 

Тик виглядає історія життя однієї родини з перших 

городаицьких піонерів. 

Дальші городницьні nіонерсьні родини 

справді, ці перші піонери з нашого села знайшли в 

Канаді багатства. На їх гомстедах, де 50 років тому ріс 

дикий .11іс-праліс та стояли непрохідні мочари і трясовини, 

сьогодні чисте поле, на якому сотка~ш акрів росте буйна 

пшениця, жито, овес, ячмінь, бараболі. Тут же розведи во

ни прегарні, виплекані сади, з яких овочі - першої кляси. 

З праці цих піонерів користають їх діти і внуки, вони зби

рають плоди їх умілости і господарської здібности, яким 
ці перші городницькі люди в Канаді посвятили нерідко 

ціле життя. 

Інший старенький родимець з села Городниці, Ян 

Шr.1ендзюн, подав нам інформації про такі родини, що при
були до Канади і поселились в околиці Вінніпеrосіс, Ман.: 

Стах Сас, брати Петро і Олекса Петришин, Михайло Слот
вінський, Петро Бадюк, Попадин, Войтко Стрихальський і 

врешті з роду Шмендзюків Михайло, Ян, Іrнах і Войтко. 

Шме!-Ідзюки фармува"1и на добрих урожайних фармах у 

Вінніпеrосіс, на північному заході Манітобської провінції, 

що не були заліснені, а тільки порослі бурянами і хащами 

та де був інший клопіт: великі каменюки, які рік за роком 

виорювали та скидали на купи. І Шмендзюки і згадані го
родницькі фармери не всилі були виправити своїх земель 

так, як це було в околицях Ельфінстону і займалися майже 
виключно випасом худоби. Були серед них такі, що не мог

ли дичекатися більшого зарібку, а тому й шукаJlИ попри 

фармування ще й поденної праці, інші ж продава"ш худобу, 

кидали фарми і шукали прожитку в містах. До тих на~1ежав 

Петро Бадюк і Михайло Слотвінський, з присілка Озе

риська. Бадюк після 25 років фармування переїхав до То-
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Теперішня хата Яна Шмендзюка. 

ронта з родиною і привіз 500 дол. за продану худобу, Слот
вінський кинув фарму і заїхав до м. Ошави, куди теж не
баро'1 приїхав за ним Войтко Стрихальський та його ро

дина, кинувши після довгих років праці фарму у Вінніпе

rосіс. Всі вони сьогодні вже покійні. Таких городницьких 

родин, що продавали або й просто кидали фарми та з ро

динами перебирались до різних міст на щоденну працю, 

було більше. 

Піонер Ян Шмендзюк описує цікаво долю родини Ста

ха Саса з Городниці, що приїхав з жінкою і дітьми до Він

ніпеr1)сісу та осів на фармі одну милю від цього містечка. 

"Два молоді сини Саса, ...:..___ пише Ян Шмендзюк, - ді
стали працю в трачці, перший діставав доляра і харч ден

но, другий 20 центів і харч. У трачці оба й спали. Батько, 

Стах Сас, щоб якось захистити родину від лютої зими, 

викопав на своїй фар·мі яму 20 стіп довгу, 12 ·широку і 

кілька стіп глибоку, над ямою збудував дах з гілля і сіна, 

в середині ями набив коликів, до них поперечки і лати і на 

цю прічу наклав сіна - це була постіль. На ній спала ціла 

родина. Посередині ями поставив пічку д.11я варення страви 

та печення хліба і до таких світлиць завів наш піонер всю 

свою родину. Потім пішов до індіянських осель і дав кілька 

долярів завдатку за корову на сплату. Такі землянки зва

лись бодреями. Був ще інший клопіт, а це дичина, - вов-
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ки, рени, ведмед1 i муси, що підходили ночами аж до бод

рею Стаха Саса та ревом і тупутом лякали його родину. 

Наш піонер найшов спосіб і однієї ночі вбив двох ренів, бо 

в тодішніх часах поселенцям не робив ніхто перешкод у 

полюванні на дичину. Таким чином Сас мав уж~ фарму, ліс, 

хату, корову і м'ясо з дичини. Сусіди-фармери коло фарми 

Саса були наші люди з Билинівки і це для нього та його 

родию! 'було єдиною ро"Зрадою, бо в монотонних днях по

чатків фармерського життя бодай можна було час-до-часу 

з кимсь зустрітись та поговорити, як з рідним. 

Стах Сас помер у 1912 році~ проживши 65 років і похо

ваний з дружиною та сином Олексою на католицькім цвин

тарі близько церкви у Вінніпеrосіс. Два сини Стаха Саса 

мають у містечку Вінніпеrосіс прегарні крамниці і живуть 

до сьогодні." 

Про родину Франка Голика, що виїхав з Городниці як 

другий піонер з цього села, не маємо багато вісток. Знаємо 

тільки, що Франк Голик мав більшу суму грошей, коли ви

їздив з села і тому теж міг викупити кращу фарму в Саска

чевані, на що не могли дозволити собі інші городничани, 

а тому й залишалися у Манітобі, де фарми були більш за

ліснені. Франко Голик і його дружина давно не живуть. Син 

Франка Голика, Михайло, живе на фармі коло місцевости 

Ред Ферн у Саскачевані, один його син є латинським свя

щеником, дві дочки в чині Сестер Милосердя. 

Піонери починають організувати своє життя 

Нічого й казати, що життя наших городницьких фар

мерів у Манітобській провінції було монотонне і прикре. 

Зокрема важко було їм переживати неділі і великі свята, як 
от Різдво, Новий Рік, Великдень чи Зелені Свята, бо дов
кола не було ні церков, ні костелів, щоб піти на Богослу

ження. В рідному селі у такі дні йшли вони до своєї цер

кви помолитись Богу, а тут у свята тільки туга і жаль сти
стискали їх серця. Доводилося тільки згадувати, проводити 

свята в хаті, або -- щоб забути про все - йти на фарму та 

збувати свою тугу за працею. 
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У тих часасх до перших поселенців загощували вже 

греко-католицькі і латинські священики. Вони списували 

дані родини, де хто живе, але в часі уродин, ш.11юбу чи по

хорону фармери мусіли їхати кількадесят миль за свяще

ником, довгими дорогами з ярами і вибоями. Багатіший 

фармер їхав кіньми, бідніший волами, але навіть серед зи

ми, коли все було забите і закурене снігами, привозили свя

щеників, щоб відбули в їх хаті відправу з нагоди уродин, 

весілля чи похорону. Такі подорожі давались у знаки і свя

щеникові і візникові, нераз в зимі вони мало не замерзли. 

Коли ж фармери хотіли мати Богослуження, тоді обирали 

одну хату, з'їздились цілими родинами і після Богослужен

ня та розмов із священиком ставало всім легше на серці. 

З часом на фармах почали будувати каплиці, щоб Бо

гослуження відбувалось частіше, а згодом і свої греко-ка

толицькі церкви. Сьогодні там, де осіли перші піонери, є 

багато храмів Божих, Народних Домів, шкіл і інших орга

нізаційних та громадських будинків. З давних малих осель 

повиростали містечка і навіть міста, а сини й дочки піоне

рів розживались у великих господарствах своїх батьків та 

в торгівлі і промисловості. З них багато сьогодні - купці 

і підприємці, лікарі й адвокати, священики і навіть муні
ципа.аьні службовці, а то й посадники міст. Попри піонер

ського сина Михайла Стара ( Старчевського), що є сьо

годні міністром праці в оттавськім уряді, та попри таких, 

що є послами у федеральному і провінційних парляментах, 

сьогодні находимо наших людей у всіх ділянках професій

ної праці в Канаді та на різних відповідальних позиціях. 

Наші городницькі піонерські родини також стоять у 

перших лавах тих фармерських родин, що їх діти прино

сять сьогодні славу свому родові та канадійській і амери

канській землі. Ось тільки кілька прізвищ: 
Два сини Івана Мартинюка з присілка Воєводинці в 

Городниці є сьогодні в Америці адвокатами. Дочка Івана 

Бевза з тих же Воєводинець є вчителькою вищої школи та 

веде клясу музики в Торонті. Син Ілька Полоса й Анни .~ 
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Возьних в Гемилтоні, Онт., є доктором-дентистом, а дочка 

лікаркою-сестрою у шпитз.11і. В Торонті син Ізидора й Анни 

Міхаловських з Городниці нінчить якраз адвокатські сту

дії. В інших, професійних та торговельних ділянках праці 

маємо з городничан у Торонті 75-річного Якова Лукава, 
що є в.1асником великого залізного магазину з крамницею 

та ш"1юсарсько-механічною робітнею, даді реставраторів і 

.аласннків гостинниць - родину Полосів, Михайловських, 

Любих, Івана Бевза і т. д. 

Від міста Сідней у провінції Нова Шкотія над берегом 

Атлянтійського океану до місп Взнкувер при березі Тихо

го океану, по р!зних містах, містечк~х і оселях живуть і 

працюють сьогодні городницькі люди. Більші скупчення їх 

є в містах Торонто, Ошава, Ге:иилтон, Форт Вілліям і Сид

ней. В Торонті з цих ю:1ших .1юдей ко.10 60, може й біJ1ьше 
родин, в Ошаві 30 до 35 родин, в Гемилтоні 10 до 15 родин, 
стільки ж у Форт Вілліям та в Монтреа"1і, в Сидней 25 до 30 
родин. Є деяка кількість наших родимців теж у Віл:ніпеrу та 

в інших містах Заходу Канади. Багато цих родин живе у 

ЗДА, -- в Ню йорку, Род Айленд, Вансокет і інших містах. 

Після першої світової війни, ко.11и еміграція до Кана· 

ди й Америки відкрилася знову; приїхали даJ1ьші городни

чани на цей континент. Нони прибували сюди знову цілими 

родинами, або були це жінки та діти, що їх осілі тут уже 

наші люди спроваджунали до себе. Ці прибули вже на кра

щі умовини. Життя в Канаді за пів сторіччя сильно зміни
лося і змодернізувалось. Легше дістати працю і гріш. 1 ці 
нові емігранти з Городниці, і ті, що прибули теж після 

другої світової війни, і діти перших наших піОіІерів уже 

тільки з оповідань своїх старших родимців можуть дові

датись, що не завжди нашим .11юдям було тут так, як їм. 

Серед тих піонерів, що промощували шлях до життя 

кращій Канаді, були і наші городницькі піонери і це голов

но їм присвячена ця наша книжка) як вислів нашої їм вдяч

ности та нашої пошани до їх труду і їх пам'яті. 
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ГОРОДНИЦЬНІ ДОПОМОГОВІ ТОВАРИСТВА 
В ТОРОНТІ й ОШАВІ 

В неділю 25 лютого 1956 у просторій залі на Захід

ньому Торонті відбуваJ1ося ввечорі цікаве, рідке мабуть у 

житті канадійських українців свято: 20-ліття двох Допомо

го вих Товариств односельчан села Городниці, що діють у 

Торонті і в Ош:-~ві. Відбу.~ася врочиста ювілейна вечеря і 

на ній промовляли бесідники про довголітню братерську 

спільноту та працю обох згаданих установ. Гості-односель

чани з Ошави приїхаJІИ окремим автобусом, з ГемиJ1тону й 

околиць автами, - і за.1я була заповнена городницькими 

родинами. Всі, як діти однієї матері, обходили цей ювілей, 

розважалися розмовами і спогадами та пізно ввечорі роз

їхались до дому. 

Що це був за ювілей? Яких товариств? 

** * 
Після першої світової війни люди в селі Городниці, як 

в інших галицьких селах, почали вертатись до свого зви

чайного селянського життя. Правда, багато старших і мо

лодших людей померли або погинули, господарства були 

понищені, прийшла нова польська влада з дивними і твер

дими розпорядками, але живий живе гадає - і молодь села 

почала сходитись, потім заснувала читальню і врешті сво

їми силами стали будувати Дім Просвіти у присілку Сень

ківцях. За гроші було в селі трудно і от комітет будови 

почав присилати до нас, родимців у Канаді, листи з про
ханнями, щоб ми їм помогли в будові цього Народньоrо 

Дому. 

Діставши такі листи з села, ми тут у місті Торонті по-
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чали над цією справою застановлятись, а згодом найшлося 

навіть кільканадцять родин, що виявили охоту помогти 

своїм рідним у їх доброму ділі. І от у неділю 1 О березня 
1936 року до тієї ж залі на Західньому Торонті, про яку 

ми вже згадували, зійшлися односельчани на спільні наради 

у справі допомоги рідному селу. На нараді були приявні: 

Яким Луків, Михайло Возьний, сл. п. Дмитро Во"Зьний, сл. п. 

Петро Турецький, Петро Юркевич, Ілько Сталений, Петро 

Озимок і брати Фути - бл. п. Іван і живий сьогодні Петро. 
Прочитавши листи, що прийш.11и з села від комітету, обмі

нялися думками, як допомогти своїм. Врешті рішено: Негай

но написати до рідних дома, що вони можуть рахувати на 

поміч від нас з-за моря та щоб нам далі писали, як посту

пає справа з будовою читальні. Три місяці пізніше, бо 16 
липня 1936 року, були вже скликані ширші збори городни
чан і на тих зборах вибрано Центральний Будівельний Ко-. 

мітет, що мав опікуватися справами будови читальні Про

світи в Городниці. Головою того Комітету обрано сл. п. 

Петра Турецького, скарбником Якима Лукавого і секрета

рем Михайла Возьного, до Ревізійної Комісії сл. п. Дмитра 

Возьного і Петра Футу. На зборах теж почали себе опо

датковувати, кожний жертвував від себе якусь суму, щоб 
помогти вибудувати Дім Просвіти в рідному селі. 

Тиждень пізніше ск.шкано знову ширші збори одно
сельчан і на них знову вирішено ряд справ. Заморські ро-
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Перша прогульна односельчан в 1937 році на фармі п-ва 
Гожих, посередині музини-односельчани, сьогодні всі, 

з виїмном цимба.11істого Г. Юрневича, понійні. 
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димці почали все більше цікавитися рідним селом 1 иого 

потребами та з ентузіязмом складали свої жертви на будову 

читальні в далекій, рідній їм Городниці. Рівночасно ці ж 
вістки про будову читальні зацікавили односельчан з Оша

ви і 4 квітня 1937 р. обговорювано справу рідного села та 
допомоги йому в будові читальні з городницькими одно

сельчанами в Ошаві. На нараді були Гарасим Юркевич, 

Кароль Баран, Майданюк, сл. п. Котовський, Анна Полос, 

Софія Воробець і Настя Мищій, а в висліді її Гарасим Юрке
вич і Кароль Баран обіцяли представити справу рідного 

{:ела односе"1ьчанам в Ошаві на ширших сходинах, які вони 

мали скликати. 

Крім цього, з Центрального Будівельного Комітету роз
писано о11исти до односельчан у Судбурах, Кіркленд Лейк і 

'Сидней, Нова Шкотія. Листи жертводавців з грішми при

слали: Ілько Гриців з Кіркленд Лейк, Ізидор Михайловський 

з Судбур післав листу з жертвами просто до рідного села. 

Григорій Зарівний з далекого Сиднею прислав з листою 
поважну суму до центра.11і в Торонті. В самім Торонті і Оша

ві почалася збірка грошей на більшу скалю. 

На руки комітету будови читальні в Городниці післано 

трохи гроша, а водночас зроблено заходи, щоб під цю бу

дову :купити землю посередині села Городниця. Внедовзі 

того ж таки 1937 року куплено площу під будову Читальні 
Просвіти зараз таки проти городницької церкви. За спо
нукою та заохотою комітету в Торонті городницькі родини 

робили прогульки і зустрічі, з'їздилися з Торонта, Ошави, 

Гемилтону й околиці на спільні городницькі забави, влаш
·товували розігравки і різні гри, щоб зібрати трохи грошей 

для рідного села. 

Так справа допомоги рідному селу Городниця в будові 

Читальні Просвіти об'єднала майже всіх односельчан того 

села в Торонті, Ошаві, Гемилтоні та околиці. Вони все ча
.стіше стали з'їздитися разом і, спробувавши вліті 1937 року 
на фармі п-ва Гожих, що такі з'їзди вдаються та приносять 

користь, вже з того часу рік за роком повторяють такі 

з'їзди в різних своіх односельчан на фармах. Але найваж-
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ЧЛЕНИ ДОПОМОГОВОГО Т-ВА ОДНОСЕЛЬЧАН 
С. ГОРОДНИЦЯ - В ТОРОНТІ 

Від лівої силять: Ю. Сталена, А. Олійник, А. Возьна, Я. Лу-
. Іdв голова, С. Воробець, А. Полос, А. Міхаловська; серед
ниА ряд: І. СталениА, М. Поврозняк, Є. Озимок, Г. Наро
женська, А. Диновська, Н. Мищій, П. Мищій, І. Міхалов
ський; rорІшний ряд: П. Юркевич, Ю. Поврозняк, С. Наро-
женський, Н. Озимок, М. Возьний, М. Кухцяк, І. Полос. 

ніше: На річних зборах Центрального Будівельного Комі

тету 26 вересня 1937 р. 14 приявних родин рішили заснувати 
Односельчанське Товариство в Торонті. До управи того то

вариства вибрано сл. п. П. Турецького - голова, Івана Бев

за - заступник голови, Мих. Возьного - рекордовим се

кретарем, Петра Футу - фінансовим секретарем і Якима 

Лукавого - скарбником. Сл. п. Дмитро Возьний, Никала 

Озимок і Петро Юркевич ввійшли до Ревізійної Комісії. 

Менш-більш у тому самому часі односельчанські роди

ни, що жили в Ошаві, створили таке саме товариство, чле-· 

нами управи якого були м. ін. Кароль Баран, Гарасим Юрке

вич, Петро Гніт, Іван Котуцький, Ілько Стельмах, Григорій 

Зарівний, Іван Котовський, Григорій Паньків. 
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УПРАВА доnомогового ТОВАРИСТВА в ТОРОНТІ 
Сидять: М. І\ухцяк, І. Сталений, Я. Луків, М. Возьний, І. МІ
халовський; стоять: n. Юркевич, М. Озимок, С. Нарожен

ський, n. МищІй, І. nолос і Ю. nоврозняк. 

На річних зборах Односельчанського Товариства в То

ронті ЗО жовтня 1938 року обрано нову управу: голова -
Яким Луків, рек. секретар -- Мих. Возьний, скарбник -
Дмитро Возьний, П. Турецький -- фін. секретар, до Реві

зійної Комісії - Н. Озимко і Петро Юркевич. 

В тім часі з Городниці приходили до нас за море листи, 

молодь і старші нашого села дякували нам за поміч та 

описуаали нам свою працю при будові, свої труднощі і ра

дощі. Листи писали не тільки з комітету будови читальні 

в Городниці, писали до нашого товариства і поодинокі лю

ди, - словом зв'язок наш з селом ставав все кращий. Бу

дова Дому Просвіти на присілку Сеньківці проти цер

кви йшла вперед, але наші Односельчанські Товариства і 
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ЖІНОЧА СЕКЦІЯ ПРИ ДОПОМОГОВІМ Т-81 В ТОРОНТІ 
Сидять: Ю. Сталена, А. Возьна, Я. Луків голова Т -ва, С. Во

. робець, Є. Озимок; стоять: А. Олійник, М. Поврозник, А. Ди
новська, Н. Мищій, Г. Нароженська, А. Міхаловська і А. 

nолос. 

Будівельні Комітети в Торонті й Ошаві не вдоволялися тим: 

Вони почали розроб.11яти пляни, щоб такі освітні доми 

збудувати не тільки в присілку Сеньківцях, а й на Воєво

динцях і навіть у присілку Середина села. Так пройшли 

роки 1937 до 1939. 
Якраз у повному розгарі тієї праці наших Односель

чанських Товариств у справі допомоги рідному селу прий

шла друга світова війна. Місяць до того вислано до голови 

будівельного комітету в рідному селі, сл. п. Михайла Сатія, 

більшу суму грошей, але з вибухом війни між нами у Ка

наді і рідним селом листування перервалося. Потім ми до

відалися, що Михайла Сатія забили німці під час німець

кої окупації села. 

А проте: Заморські односельчанські товариства існу

вали і хоч не було цілі робити збірок, ми не мали причини 
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БУ ДІВЕЛЬНИИ КОМІТЕТ У ТОРОНТІ ·1937 Р. 
Сидять: Бл. п. Ільно Фута, бл. п. Петро Турецьний, Яним Лу
ків, бл. п. Юзьно Купніцьний; стоять: Михайло Возьний, бл. 
п. Дмитро Возьний, Петро Озимок, Іван Лунів с. Якима,. 

Петро Фута і Петро Юркевич. 

розв'язувати їх. Вони трима"ш нас у великій родині і город

ничани збиралися далі на сходини, прогульки та інші ім

прези. Всі ми не тратили надії, що незабаром війна скін

читься і наш зв'язок з рідним селом наладнається знову. 

Так прийшов початок 1949 року. З рідного села немає· 
вісток, ми склию1ємо збори і радимося, що робити з гріш-· 

ми, які вже стоять у банку дев'ять років. На цих теж зборах 

впало важне рішення: Щоб будівельні комітети в Торонті 
:W Ошзві перетворшшся в Допомогові Товариства односель-· 
чан села Городниці з метою нести поміч тим односельчан-· 

ським родинам за морем, які такої помочі могли б потре-· 

бувати у випадку хвороби, каліцтва чи іншого нещастя. 

Рішення прийняли всі одноголосно і всі почали вести пра

цю далі в справі такої допомоги. До сьогодні, тобто 195Т 

року, такі Допомогові Товариства в Торонті й Ошаві випла

тили своїм односе.льчанам за морем, що найшлися в тяж-. 
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Великий Дім Просвіти в с. Городниці, збудований головно 
з допомогою заморських односельчан з Канади . 

• кому положенні, коло три тисячі долярів, але в протоколах 
маємо записано, що допомогу давано й не-односельчанам. 

Тепер в управах цих Допомогових Товариств односель

чан села Городниці є такі люди: В Торонті Яким Луків -
голов:::~., Ілько Сталений - фінансовий секретар, Михайло 

Возьний - рекордовий секретар, скарбником - Петро Ози

мок (його дібрано після смерти сл. п. Дмитра Возьного, 

що був скарбником від 1949 року); в Ошаві Іван Ковтуць
кий - голова, Ілько Стельмах -- фінансовий секретар, Пе

·тро rніт - рекордовий секретар, Василь Грайник - касієр. 

В обох Допомогових Товариствах працюють люди 

старші віком, які прибули до Канади перед першою світо

вою війною і після неї. Є в них теж кілька родин тих, що 
прибули до Канади після другої світової війни, але, на жаль, 

мало в них тих, які вродилися в Канаді. Це молоде поколін
ня виховане мабуть інакше, як ми всі і праця в таких до

помогових товариствах його мало цікавить. 

H:i 72-му з черги засіданні управи Товариства в дні 29 
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Посвячення надісланих односельчанами з Канади церковних 
хоругов у Городниці в 1957 р. 

вересня 1956 засновано при Товаристві Жіночу Секцію і го

ловою її обрано Софію Воробець, що спершу виконувала 

теж обов'язки фінансової секретарки, Анну Возьну обрано, 

скарбником. За один рік Жіноча Секція провела поважну 

роботу, бо зорганізувала збірку пожертв на посилку риз. 

і хоругов для церкви в Городниці, вона переводила різні 

сходини і менші доходові імпрези. 

Члени управи Допомогового Товариства односельчан 

села Городниці в Ошаві дістали теж від церковного комі

тету в Сеньківцях листи з проханням прислати їм для цер

кви фелон і хоругви. На найближчих нарадах Товариства 

був обраний комітет, якого головою став Іван Ковтуцький, 

секретарем Григорій Музика і касієром Василь Грайник. 

Розписано листи до односельчан в різних місцевостях Ка-
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Східня частина Майдану в с. Городниці сьогодні. 

нади й Америки і від них скоро наспіJlИ щирі пожертви на 

закуп того, про що писали з дому. Теж жіноцтво з Допо

могового Товариства в Ошаві перевело збірку і на руки 

церковного комітету в Сеньківцях вислано фелон та даі 

прегарні хоругви. Крім цього для тієї ж церкви в Сеньків· 

• цях односельчани й родимці Городниці, які живуть у Віпні
пеrу, вислали окремо ще один фелон. 

Жіноча секція при Допомоговому Товаристві в Торонті 
також перевела збірку і вислала до городницької церкви 

Сошествія св. Духа один фелон, комплект престольної бі
лизни та дві хоругви. 

Всі ці дари, вислані до церков у рідному селі, будуть 

довгі-довгі роки доказом, як односельчани Городниці, що 

вже ніколи не вернуться до рідного села, пам'ятають про 

нього і його потреби та як щедро вони вміють жертвувати 

на ті цілі свої важко запрацьовані гроші. 

Вже до того, на бб·му засіданні управи в дні 31 березня 
1956, обговорено справу видання пропам'ятної книги села 
Городниця, про яку від довшого часу йшов обмін думками 

серед членів Товариства. Видати таку книгу схвалено голо

сами всіх 17 приявних на зборах, устійнено теж, що до неї 
мали б увійти опис рідного села та спис всіх односельчан 

за океаном. ~r черговому таки тижні вислано на адреси міс-

89 



~***************************************** * . * % Бу~івельниlt Комітет на Канаду : 
t ЧИТАЛЬНІ ''ПРОСВІТИ'' в ГОРОДНИЦІ : 
: повіт Копичивці, Галичина. : 
t Філія ч. 2. : 
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Історична печатна Будівельного Комітету односельчан 
с. Городниці в Торонті. 

цевих та позамісцевих односе.льчан ко"10 сто .11истів, долу

чуючи до них відповідні анкетні .1исти та прохаючи випи

сати на них різні інформації про себе. На жаль, на ці .1исти 

відізвався тільки невеликий відсоток. Але зате зацікавлення 

виданням книжки в Торонті, Ошаві й Гемилтоні зростало" 
На згаданому засіданні обрано комітет для приготування 

книжки, у складі Юзька Поврозняка, С офїі Воробець і 

Анни Возьної і він почав збирати матерін.ш, фотографії та 

пожертви для неї. І знову повтори.1ося те саме. Коло ви

дання книжки поча.1и працювати старші віком наші піоне

ри, як от Яким Луків, І.11ько Сталений, Михайло Возьний, 

Микола і Петро Озимки, Іван Бевз і ще кількох з Торонта" 
да.1і Гарасим Юркевич, Василь Грайник, Іван Ковтуцький" 

Ілько Стельмах, Кароль Баран, Григорій Зарівний і ще кіль

кох з Ошави, врешті Ілько і Анна Полос, брати Іван і Петро 

Любі з Гемилтону та ще кількох з око.шці. 

Чому решта наших односельчан не цікавилася цим ді

лом, ·- не знаємо. Але як і давніше, ко.1и гурт наших най

активніших односельчан вів усю працю в Будівельних Ко

мітетах> Односельчанських Товариствах і Допомогових То

вариствах односельчан села Городниці, так і цим разом за

ходом, старанням і зусиллям цього гурта виходить і ця 

книжка, - і це теж черговий, може найбі.1ьший успіх праці 

тих, що не забу.тrи ще про рідне се.10 та дорожать ним: сьо

годні більш, ніж бу дьколи досі. 

Цьому седу, нашим братам і сестрам у ньому, присвя

чена теж і ця чергова наша праця. 
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Односельчани з с. Городниці 
В І<АНАДІ И АМЕРИЦІ 

СПІВФУНДАТОРИ 
ЦІЄЇ І<НИГИ 





НАРОЛЬ БАРАН 

Нароль Баран з дружиною Нсенею. 

Кароль Баран родився в Городниuі, присі,лок Середина села, я·к син 

• Адама і Юстини~ Баранів, мати походила з родини Марків. "Дідо і бабка 

мої по батькові звалися Вале·нтій і Палат.на, - пише нам Кароль БараН. 
~В моїх бать1ків була на1с велwка родина, - двана1дцятеро дітей і тільки 

восьмеро нас зросло: Анна, Кароль, Марія, Ів.ан, Михайло, Франко, Вар

вара й Анастазія. До 1958 року живе нас тіль·ки троє, а то я, Варвара 

і На~стунька. Обійстя наше було близько гостинця, який l'Ягнув.ся з Гу

сятина пмщен.ним збочем села до Хоросткова. Недалеко ві'д моєї бать

ківщини, на пі;в.ніч через гостинець, стояла прегарна і веJшка Церква 

Сошелвія св. Духа, а. на південний схід у цьому самому шкарпі стояв 

римо-католицький костел. Хоч Господь Всемогучий дозволи:в мені до;. 

жити 7'2 років, JІ.Итячі роки пам'ятаю дуже добре: Мої дорогі і Богом 

благословенні бать·ки вчи.тщ мене молитись, в неділі і СІвята моя неза" 

бутня мати брала мене за ру1ку і вела. до церк;ви, вона теж вчила мене 

та на·поминала, щоб я був добрим і щирим хр111стияни·ном у житті. До 

сьогодні пригадую собі1 ці радісні дні моєї молодости та тямлю слова 

моїх батьків. 

В сільській школі В'ЧИ•вся я шkть років і три роки ходив на допов
няючу науку. В школі вчили мене у1країнської, польської і ні1мецької 

мов, а що я ВЧЕІВСЯ добре, покійний директор школи пропонува1в моєму 

батькові, щоб віддав мене до се~редньої школи у Ль.вові, яку удержував 

тоді Митрополит Андрей Шептицький. Батько радий був мене післати, 
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.але здоров'я його nідупадало я мусів залишитися в дома на госпо-

.дарці. 

В 1905 р. ),покоївся мій батько, я мав тоді леltВ·е 19 років. Це 6ув 
для мене великий удар, бо я, як найстарший, примушений був з матірю 

вести господарство. В 1910 році, З вересня, я~:одружи1вся з 17-річною 
.дів·чиною, дочкою Андрея і Катерини Демкових, батьки моєї дружини 

-були добрі і щирі християни, мати походила з дому ЧеJJеватих у селі 

·Самолусківці. Повінчав нас о. шамбелян В. Козоровський. Наше подруж

нє життя було щасливе і ве·селе, але в нас була стара хата і треба було 

будуватися, rрошей не було, - і я за порадою моєї дружи•ни задумав 

'їхати до Канади, заробити грошей та вернутися до батьківщини і до неі. 

Шість місяц~в після нашого вінчання я попрощавоя з дружиною і 3 

.молитвою на устах пустив·ся в дорогу на захід. Це було 20 березня 
1911 року. У д'Ні 12 квітня того ж ро;ку я прибув до мrіста Сидней у Но
вій Шкотїі і неба1ром дrстав працю, - возити руду, з якої вито-плювали 

.залізо. Працюва•в я тяжко 10 годин денно по 14 центів за годи~ну. Шість 
місяців пізніше виїхав я з Сиднею до Онтерія і прибув до Ошави, в 

якій живу вже з того часу до сьогодні. 

Спершу працював я в ошавській фірмі Малба і Фі·рма допомог ла 

м·ені опровадити дружину до себе: найняв я меwканн-я, нак)1пив меблів 

і всього потрібного в хаті і коли моя дру·жина в серпні 1912 роаку при
була до Ошаtв·и, я привів Гі на нове канадійське господарство в наймле

.ній ха.ті. В Канаді думали ми :побути недовго, обоє м.ріяли про те, що 

.ва три ... чотири роки вернемось до рідного се.1а. На жаль, сталося інакше. 
В 1914 р. прийшла перша світова війна, і ми, чекаючи на її кінець та 

маючи мален1:~1ких дітей, поча.~и звикати до :канадійського життя. В ро

ках 1912-14 в Ошав·і· жи,ло з українців коло 60 самотних і 9 роди•н і мо

жу ~сказати, що кожний з них тужив за рідною ·землею та за <:елом і жит

п1~м у ньому. Люди жиди тод·і у великій згоді і приязні з собою і коли 

приходили великі свята, як от Рі1здво чи Великдень, хо11ілося всім нам 

мати свій храм Божий, бувати в ньом.у в неді"1і на Бо·го·служеннях та 
заспокоювати якось потреби душі. Так прийшли ми до висновку, що 

нам треба збуд);вати свою, хоч би й маленьку церкву. 

В 1913 р. почали ми будову тієї церкви. Я був секретарем БудіІІель
-ного Комітету і в UерковномУ' Комітеті залишився з того часу до 1951 
року. Заснували ми тоді теж Народний дім І я ввійшов до Roro управи, 
а згодом і Рідну Школу для дtтеА, в якtА був я касіером. Три роки nіз· 
ніше, будову церкви. й На·род:ного Дому за,кінчено і в 1916 році тодіш
ній Єпископ Канади, св. п. Никmа Бу д•ка, посвяти!J обі бу дів.1і. В цер

кві відправля.~ися Богослуження, в Народному Ломі працювала Рід.на 

Школа і відбувалися вистави. В 1917 році дов·ідались ми, що наше обій
стя в Городниці знищене до тла війною, що те саме ста.лося з обійстям 

.батька. моєї дружини, що батько її помер та що з моїх рідних за~<и

шилися тільки дві сестри. Ці сумні вістки від родини 1н1рі111или н:1шу 
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долю: Ми постано!Зили залишитись на все наше життя в Канаді. 

З ходом часу КУ'ІJИВ я· при головній вулиці в Ошаві площу, збуду

вав шевсь1ку робітню і 20 років виконував це реме1сдо. Це буди най

трудніші роки в нашому ЖИ'ТТЮ. В родині було восьмеро дітей, але 

зросли тільки п'ятеро, - Анна, Петро, Юстина, Франко і Марія. З дру

жиною ми старалися виховати наших дітей в та·кому християнському 

д.усі, в якому виховали нас наші батьки і в1сі вони ходили до катодиць

кої шкоди: Анна скінчила п'ять її кдяс, Франко скінчив середню шко

лу й одl':н рік університету, син Петро і доч1ки Юстинка та Марія по три 

роки відвідували техні·чну школу. Але від 1928 до 1940 наше ЖИТТЯ' 

було доводі прикре: В Канаді було скрізь безробіття, удержувати родину 

і давати дітям осв:іту вимагало багато гроша. Проте, при Божій помочі, 

вдалося нам перебороти всі перешкоди і нині тішимося, що діти наші 

говорять та пишуть українською мовою, належали до хорів та охотно 

бра,1и учапь у виставах і культурній пра~ці. 

Довгі години шевської праці через 20 рокі1в підірвали мене на здо
ров'ї і я спромігся купити п'ятьакрову фар'Му коло Ошави, попра·вив на 

ній бу ..1.инки та виро·бив землю. Сьогодн'і маємо власну городину дли 

В·Сієї родини, а більший прихід дає пасіка з 75 пні·в, яку плекаю ще від 

1930 раку та маю з неї кож.ного року дві до три тонни меду. Праця 

в пасіці трохи тяжка, aJie здорова і весела. 

Сини наші подружені з українками і· дочки вийшди заміж за укра

ї.нців. Дочка Анна і Пав.10 Ви·соць·кі мають крамницю з при1.1аддям для 

1юлювання та рибодовлі, а на мkці, де була моя скромна шев~ська ро

бітня, побу до ван о два прегарні окле'Пи старшого сина Петра з ел·ектрич

ни.'м приладдям. За дозволом феде·ральної влади син Петро ві1д1крив теж 
першу в Ошаві крамницю теле·ві~зійних апаратів та варстат для і1нста

ляцїі їх, - це була піонер·ська така крамниця в Ошаві і син дkтав за 

неї в·е.1и1ке признання. Другий син Франко є власником вели1кого мага

зину з меблями, з дочо1< Юстина заміжна за Василем Вецилем, який 
працює в Дженерал Мотор і Марія за Павдом Калістофом, що працює 

в телевізійній робітні. Всі діти :мають власні доми, і вла1::ні анта, в~сім 

поводиться добре, а мп з дружиною радіємо ними і дякуємо Всевиш

ньо1.rу, що доз;волив нам дожити до старости, ко.1и 18 внуків і одна 

правнука ві·двідують нас, бавдяться ко.10 нашої хаш та своїм сміхом 

вик.шкують і в на.с обоїх щирий сміх вдоволення і щастя." 
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ВАСИЛЬ БЕВСЬНИй 

Василь БевськиА з дружиною Анною, дочкою 

Розмарією і сином Богданом. 

Родився в Городниці, у присілку Середина села, в 1907 р. Син Микоди 
і Марії Бевських, Василь замолоду вчився ковальського фаху і в 1927 
р. прибув до Канади. Тут виконував у різних місцях ковальську і сто

лярську роботу, поки в 1937 р. прибув до Торонта та дістав працю у 

фірмі, що виробляє фармерські мащи~и. В цій фірмі, перейшовши зго
дом до інженерського відділу, працює до сьогодні. 

В 1939 р. Василь Бевський одружився з Анною, дочкою Миколи 

і Катерини Бридзіцьких, родом з села Лазівки у Збаражчині. В родині 

Василя і Анни є двоє дітей, Розмарія ! Богдан, що ще неодружені. Обоє 
Бевські здорові, щи~ро співпрацюють у Допомоговому Товаристві Одно

сельчан с. Городниці та відомі, як добрі і зризкові громадяни. їх діти -
найбі.1ьша їх потіха. 
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ТОМИО БАРИЛЮК 

Томко Барилюк Бл. п. Юська Барилюк 

Родився в селі Городниця, у присілку За рікою, в грудні 1884 р. Син 
Я:<уба і Франки з роду Стрихальських, Томко жив з батьками і працю

вав при господарці до вісімнадцятого року життя. В р. 1902 Томко виїхав 
з села в Канаду і прибув до Форт Вілліяму, але був тут лише короткий 

час, бо не міг найти праці. Потім подався до Вінніпеrу, але там люди 

• тисячами ХО'дили по вулицях, не було праці і кожного дня приї·здив 

новий потяг з еміrрантами та скидав їх на станції. Люди були голодні, 

без роботи, не мали де мешкати. Ті, що були з дітьми, старалися діста

тись до якогось бу дин ку, а самітні спали, де попало, бо платити нічлігу 

не було чим. Ui.1e місто Вінніпеr у ті часи - це був один великий ярма

рок, день і ніч було чути пла•ч голодних дітей. Після двох тижнів такого 

життя у Вінніпеrу Тимко Барнлюк записався на працю при будові заліз

ної дороги, де тоді платили 1 доляр за 10 годин тяжкої роботи. Такі 
заробітки були не під силу і Томко вернувся до Форт Вілліяму, потім 

поїхав до Су Сен Марі і, зустрівши скрізь депресію і безробіття, дістав 

врешті :юсени 1903 року працю в копальні залізної руди в Судбура•х. 

Звідси подався на лісні роботи з іншими людьми. Ухав землею і вода

ми, зустріча1в у лісових кемпах городницьких людей, що теж при:їха.1и 

в лісозі дебри, і перемучив на тій роботі цілу зиму. З весною 1904 р. 

приїхав до Торонта, дістав працю у склярні по 10 центів на годину, 

покинув її, пішов до роботи на будовах, де платили· по 20 центів на 
го.дину і пропрацював так 9 рокі!J. Праця була тяжка, але як на тодішні 

часи добре платна. 

В 1910 р. Томко Баридюк одружився з молодою дівчиною Юсь.кою 
Посцівою, дочкою Юрка і Антоніни, що приїхала теж з Городниці. Ве
сілля відбулося в Торонті і Томко жив щасливо з дружиною 11 цім мkri 
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аж до 1913, коли купи·в .Фарму у Травт Крік коло Перісанд, Онт. На 

фармі Томко з дружи·ною про6ули, працюючи пи.1ьно, сім років, за той 
час збільшилася родина і в 1920 Барилюки продали фарму та переїхали 
до Торонта. Тут Том.ко дістав роботу при залізній дорозі і працював 

на ній аж до переходу на пенсію. 

В роди.ні Томка і Юськи Барилюків бу.10 чотири дочки і один син, 

Марія, Ан·на•, Іван, Франка і· Кароль~ка, - сьогодні всі подруже.ні. В 
1955 р. у•покоїла.ся дружина Томка, це був великий удар для нього і для 

дітей, що залишилися в гдибокі-м смутку. Сьогодні Томко Барилюк живе 

у власному домі при. заміжній дочці Карольці, всі діти і внуки відві
дують його часто і є його потіхою. При своїх 74-ох роках життя Томко 
ще в добрім здоров'ї і часто приходить у товариство с·в<>їх односельчан, 

коли вони влаштовують якісь зборн чи пікнік свого Односельча.нськоrо 
Допомогового Товариства. 
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НИКОЛА БОХНА 

Ннкола Бохна з дружиною, дітьми і внуками. 

Родився в Городниці, у присілку Озериська, в 1884 році як син Іnана 
і Юліяни Бохнів і змалку випасав хул.обу в лісі та вчився попри те сто-

• лярства. В 1906 р. був Микола покликаний до служ·би в австрійськім 

В·ійську, в якій пробув три роки. Вернувшись до дому, та попрацювавши 

дза роки при господарстві, Никола в 1911 р. виїхав до Канади" де тоді 
важко було за працю. Проте, пильний і· запозадли~вий, Никола находив 
працю завжди і на кожному місці праці його високо цінили. 

В 1912 році Никола Бохна одружився з молодою дівчиною Марією, 
дочкою Томка Зілінського з Личковець. Обоє прожили щасливо вісім 

років, але несподівано Марія Бохна померла, з·алишаючи Николу з трьо
м~ діточками, - сином Юськом та дочками Каролі1ною і Стефкою. В 
1916 р. Никола оженився вдруге з Анастазією Питльованою і з цього 
подружжя було семеро дітей. Никола працював тяжко у фабриці кухон

ного посуду 42 роки і взимі 1956 року упокоївся в Бозі, залишивши в 
смутку дружину та дітей, що всі подружені. Він прожив 73 роки і похо

ронений на цвинтарі Мавнт Говп у Торонті. 
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АННА ВОЗЬНА-ПОЛОС 

Анна Возьна-Полос з чоловіком Ільком, сином Володимиром донькою 

Олею у день 25-ліття подружжя 

Родилася в Городниці у присілку Озериська, як дочка Юрія і Марії 

Возьних. У рідному се.1і скінчи.1а теж сільську шко.1у і стала помагати 
батькам у господарстві та хатній, роботі. Так минули Анні роки воєнното 

лихоліття 1914-1920 і коли пkля першої світової війни стало тяжче жити, 

- поїхала до братів до Канади, що перебува.1и в Торонті. 

В 1923 році Анна вийшла заміж за Іллю Полоса, сина Романа і Марії 

Полосів, що теж прибув раніше до Канади з села Раштовець пов. Скалат. 
Весілля обоїх відбуло.ся в Торонті, а небаром після нього обоє моло

дята переїхали до копальня ного міста Су дбури, де сподівалися. найти 

кращі заробітки. Пробу·вши 8 років в Су дбурах, Анна з чоловіком пере
їхали в 1933 році до містечка Ошава ко.10 Торонта і пробули в ній май

же 13 років, працюючи пильно, веселі і здороnі. В 1948 році обоє Полоси 
перебралися до містечка Гемилтону та згодом купили тут гостинницю, 

працюючи біля якої живуть до сьогодні. 

В родині Полосі,в було двоє дітей, - син і донька. Син Володимир 

скінчив університетські сту д-ЇІЇ, одrужився і є сьоrодн·і відомим до·кто

ром-дентистом у Гемилтоні. Дочка Оля скінчила студії медичної сестри

норси, працювала довший час як співробітниця лічниці в Оша·ві і згодом 

вийшла заміж. 

Анна й Ілля Полоси та їх одружені діти ·живуть усі в Гемилтоні, 
обоє батьки тішаться щастям своїх дітей та й чотирма внуками, - Ан
дрія, Ма·ртин, Даюшко і Даниї.1а, - що часто до них забігають. 
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ДМИТРО ВОЗЬНИй 

Бл. п. Дмитро Возьний з дружиною Анною 

(стоять), з дочкою Марією і зятем Михай

лом Юрковим та внуками Маріянною і 

Богданом 

Дмитро Возьний родив

ся в Городниці, в Озе

риськах, 1893 року, як син 
Юрія і Марії Возьних та 
пробув при батьках молоді 

літа, кінчаючи мkцеву шко

лу і проявляючи змалку 

охоту до столярства. В 1913 
році Дмитро покинув рідне 

село і подався за море до 

Канади, а прибувши до 

старшого брата Михай.1а в 

судбурську округу, працю

вав разо~ з ним в копаль

ні ІJарсон-Майн Ко. В 1915 
р. прибув до Торонта, я

кийсь час працював у фірмі 

Анаконда Брес Ко. і рік пі

зніше став працювати прн 

міських трамваях. На цій 

праці, як кондуктор, Дмит

ро Возьний пробув аж до 

1928 року. 
4 листо·пада 1923 р. Дми

тро одружився з Анною Лу

касевич, дочкою Юліяна і 

Марії Лукасевичів, що вро

дилася в Городниці і при

була до Канади в 1923 р. 

і весілля їх відбулося в То

ронті. 

В 1928 р. Дмитро Возь-
ний заложив пекарське під

приємство в м. Ошава, куди й перенісся з родиною. В цім підприємстві, 

що звалося "Мсйпл Ліф Бейкери", пропрацював Дмитро чотири роки, 

після чого в 1933 р. перебрався до Торонта і тут зор·гані·зував велику 

пекарську спілку "Бівер Бред Лимитед'', що відома сьогодні як перша 

та одна з найбільших українських пекарень у столиці Онтерія. В цій 
пекарні Дмитро працював до кінця свого життя. 

Дмитро і Анна Возьні мали одну донечку Марію, що вийшла заміж 
за електрич1-:ого техніка Михайла Юркового і їх весілля від:булося в То

ронті 24 червня 1944. З цього подружжя мали Дмитро і Анна Возьні 
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троє в·нуків, - Маріянну, Богданка і Михася, - якими щиро тішились. 

Дмитро від деякого ча.су хворів на серце і хоч приходив часами до сили, 

повного здоров'я не досяг ніколи. Врешті 27 травня 1955 упокоївся в 
Бозі та слочиває на цвинтарі Мавнт Гов·п у Торонті, залиши!Jши у сму

тку дружину, дітей, внуків, брата і сестер. 

Дмитро Возьний і його дружина Анна були, Я·К і його брат Михайло, 

впорядчv.·к ці•єї книжки, та сестри Анна, Настя і Софія, найбільш актив

ними -в Допомо-говому Товаристві односельчан с. Городниця від перших 

дні•в його існуІвання, він теж завжди бу!J в управі цієї організації та 
займав у ні.й різними часами різні· фуНІкцїі. Крім ·цього належав теж до 

інших україн.ських організацій у Торонті і взагалі. був людиною, що 

ніколи не жаліла ні свого ча~у, ні праці, ні грошей, ко.r~и йшлося про 

за·галЬІно-громадські справи. 

Коли сьогодні городничани часто кажуть ,,Здав·ся б нам Дми.тро", -
то це тільки вислів того, як на нього можна бу.ю в суспільній роботі 

рахувати і як доцінювали його працю ті, що його знали та мали змогу 

4::пільно з ним працювати на громадському полі. 

102 



МИХАЙЛО ВОЗЬНИй 

МихаАло ВозьниА з дружиною Оленою та дочками Софією, 

Стефанією і Віркою. 

Родився в Городниці, в Озериськах, 20 жовтня 1890 р. Син Юрія і Ма

рії, скінчив сі<.т~ьоську чотири-кляс'Ову школу і працював при господарці, 

помагаючи батькам в полі і дома. Під весну 1911 р. Михайло виїхав до 

Канади і після 24-денної подорожі заїхав в копальняну округу мkта 

Су дбур та працю!3ав при добуванні ніклю, дістаючи 15 центів за годину 
чи 1.50 дол. за 10-годинний день праці. Спершу працював у ко·пальні 

Крек Гіл.т~, по році в 1юпаль1ні Гарсон, врешті в 1915 в третій ніклевій 
копаль1ні у Вортгінrтон, де пробув до 1915 року. У той час ніклеві ко
пальні в Онтеріо булн в диких лісах і крім каміння, лісу і об.1аків дов

ко.1а них нічого не можна бу.10 побачити. В 1916 р. Михайло прибув до 

Торонта і вступив до трамвайової спілки на працю, як кондуктор. Прн 
цих трзмвгях Михайло Возьний працює вже 42 рік. 

В 1923 р. Михайло одружився з молодою дівчиною Оленою, доч

кою Андрія і Софїї Грещишин, родО\f з Заруддя у Зборівщині. В родині 

Михайла і Олени були три дочки, - Софія, Стефанія і Вірка. Дві дочки, 
Софія і Віркг, заміжні, - Софія за українцем-лікарем д-ро~1 Михайлом 

TypKO\f у Венкувері, Вір·ка за Богданом Вишневським з Торонта. Третя 

дочка, Стефг.!-Іія, ще при батьках. 
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НАСТЯ ВОЗЬНА-МИЩІй 

Настя Возьна-Мнщій з чоловіком Петром. 

Настя Возьна родилася в Озери·ськах. Jloчк::i Юрія і Марії Возьних, 

пережила вона молоді літа, в тому й лихоліття першої світової війни, 

при батьках і в 1927 р. виїхала до Канади, до сестри Анни в Критен 

Майн в Онтеріо. Шість місяців пізніше Настя прибула до братів Михайла 

і Дмитра до Торонта, а коли брат Дмитро заложив пекарське підпри

ємство в м. Ошаві, жила біля нього 

Настя вийшла заміж за Петра Мищія, родом з Чорнокінець, по•;іт 

Гусятин, і обоє переселились до Торонта. В род1ші їх було два сини, -
Богдан і rеньо. Син Богдан був старшиною в летунстві, оженився з 
українкою з Америки і сьогодні, працюючи механіком, живе щасливо 

з дружиною в йонrставні, стейту Огайо. Молодший с1:·н, rеньо, ходить 

до школи та вчить.ся грати на скрипці. 

Петро і Настя Мищії живуть здорові, тішаться сином-студентом та 
подруженими дітьми, що їх часто відвідують. В Торонті вони широко 

знані та шановані громадяни, обоє теж активні в Доломого!Jому Това

ристві односельчан с. Городниці і вкладають багато праці в його ді

яльність. 
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СОФІЯ ВОЗЬНА-ВОРОБЕЦЬ 

Софія Возьна-Воробець з 

иом, бл. п. Василем. 

Родилася в Городниці, Озерись
ка, в 1904 р. Дочка Юрія і Марії 
Возьних, вона скінчила чотири-·кля

сову школу в селі і, живучи з бать

ками, помагала їм у господарстві аж 

до часу подружжя. В 1924 р. Софія 

вийшла заміж за Василя ВоробцfІ, 

сина Теодора і Варва•ри Воробців з 

Rоєводинець у Городниці. В 1926 р. 

Василь Воробець за.лишив молоду 

жінку з малою донечкою Варваркою 

в селі і поїхав до Канади. Шість ро

ків пі·зніше, в 1932 р., Софія з доч

кою прибула до чоловіка в Канаді 

і перебувала з ним у Кірклейк, Он

теріо, аж до 1937 року, коли ціла 

родина переселилася до Ошави. Тут 

відкрили вони крамницю з матерія

.1ами та одягом і вели її, добуваючи 

собі загальну пошану, до 1946 р. В 

тому році дочка Варварка вийшла 

заміж за Михайла Муху, весілля їх 

чолові- відбулося в Ошаві, і Василь та Со-
фія разом з подруженими діть·ми пе

ренеслися до Торо·нта. В цьому місті 

Софія довгі роки працю~ала активно в різних жіночих організаціях і 

часто обирали її до проводу торонтонського відділу Організації Укра

їнок Канади. 

В 1952 році Василь Воробець помер нагло у 51-му році життя на 

у дар серця і залv.шv.в Софію вдовою. Вона живе сьогодні з дітьми Вар

варкою і Михайлом та тішиться трьома внуками, - Катрусею, Лесем 

і Мv.хасем. 
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ЗАХАРКО ДЗЮРЬАН 

Захарко Дзюрбан роди·вся в Го

родниці, присілок Озериська, як син 

Явдохи Дзюбан, 11 1894 році. Молоді 
літа пережив Захарко при матері і в 

1913 році, як 19-літній юнак, виїхав 
до Канади. Свої парубочі літа пере

жив Захарко на тяжкій копальняній 
праці, яку викон},вав чотири роки. 

Після цього, в 1917 р., переїхав до 

Торонта та став до роботи у фірмі. 

в якій рі·зали різні металі, найбільше 

мідь і мосяж. Це 6ула доволі відпо

відальна пра·ця, бо треба було нав

читися обслуговувати різні машини 

для ріозання цих металів та вміти іх 

наставляти так, щоб не збавляти ма

теріялу, - але молодий Захарко 

опанував цю техніку, став згодом 

широко знаним експертом у цих 

справах і пропрацюваn у згаданій 

фірмі 39 років. 

В 1922 році Захарко одружи·вся 

Захарко дзюрбан з Анною ШоВІдра з сусіднього до 
Городниці села Самолусківці. Зго

дом купили обоє Захарки хату і життя спокійно поплило в їх родині: 

вони мали п'ятеро дітей, з яких двоє помер.1и, а троє живуть. З цієї 

трійки сини Данило й Андрій ще не одруже·ні, а наймолодша дочка 

Катерина вийшла заміж і Захарки мають сьогодні з її подружжя двох 
внуків. 

В 1955 році Захарко Дзюрбан перейшов важку шлункову операцію 
і з того часу перестав робити. Сьогодні він уже на пенсії та живе 
своїми дітьми і внуками у ·власній хорошіА хаті при Осьмій· вулиці на 

Новому Торонті. 
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ВАСИЛЬ ГРАйНИК 

Василь ГраАнии з дружиною 

Марією. 

Василь Грай-ник родився в Город· 
ниці, при-сілок Сеньківці, 18 березня 
1899 і був наймолодшим си0ном ~в·а·на 
Грайника та Софії, з роду Бевсь·ких, 

що мали 8-еро дітей: Анну, Марію, 

Варварку, Ксеню, Параньку, Катру

сю, Михайла і Василя. Про своє жит

тя Василь Грай.ник пише таке: 

"Скінчивши шість-клясову сіль
ську школу, я помагав батькам у 

господарстві. На двадцwrім році мо
го життя я одружився в 1919 р. з 

.Марією, дочкою Ми.коли і Марії 

Марків з нашого рідного села. Ще 

в 1918 році померли мої родичі: 
батько Іван прожив 73, а мати 72 
роки. Вмираючи, батько прикликав 

мене до себе і сказав мені: "Сину, я 
чуюся ослаблений і мабуть буду 

вмирати, Ти, сину, залишаєшся на 

господарстві, яке ме·ні лишив мій 

батько з наказом, щоб це гос·подар-

ство не опинилося в чужих руках. 

Так і я тебе, сину, наказую: Пам'ятай, що цей заповіт передається з роду 

в рід тому, що на цім обійстю господарем був тільки Грайник, а не хто 

інший. А що ти наймолодший в f>Одині, то тобі припало господарити на 

цім обійстю. А коли ти дочекаєшся си·нів, пам'ятай, щоб одному з них 

передав ти цей заповіт так, як я тобі передаю. Пам'ятай, що це обійстя 

і земля, на ЯК'ій працювали твої предки, зрошена їх потом!" 

Заповіт батька лежить до нині мені на серці, бо не довелося мені 

передати його моїм синам. Доля моя була така, що не до!Jелося на бать

ківщині жити і вмирати та спочити там, де спочивають мої батьки, 

сестри і брат. Я нині старіюся на чужи.ні, а діти мої поженилися і за· 

лишили нас самих з дру~иною. 

Село моє рідне, як тужу я за тобою, як дорожу храмами Божими~ 

в яких я молився за мо.1одих літ! Дороги, стежки, поля розлогі, - скрізь 

я ходив і працював, ви мені милі і ніколи незабутні! Школо, до якої 

ходив я малим і в якій вчився, - любуюся тобою нині, коли пригадую 

свої молоді дні! І хоч більша части·на мо·го життя минула на чужині 

і не в рідній країні, то в пам'яті моїй залишився спогад про неі до 

смерти незабутній. Дорога і мш1а моя країно, мільйони наших людей 
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пе волі і неволі залишили Тебе і пішли в світ далекий доживати віку! 

І я був одним з багатьох, що в роках 1918-19 в часі Визвольних Змаrань 
боролися за Твою волю і долю, дорога Украї,нська Земле! Ти зрошена 

кров'ю синів Твоїх, та на жаль не довелося нам жити у свободі з То

бою, а прийшлося доживати віку на чужині. Ніколи я й не думав, щоб 

Тебе, мій рідний краю, покинути назавжди! В році 1926 їхав я до Канади 
з думкою заробити трохи грошей, вернутися, купити поля, збуду!1ати 

хату та розжитися на милій батьківщині. Ухав я з жалем і болем серця, 
з думкою сповнити батьківський передсмертний заповіт, і дружину з 

двома малИ'ми синочками залишив у рідному селі. Сам я дістав працю 

в місті Ошава, Онтеріо, і в 1929 році був примушений забрати дружину 
з синами до себе до Канади з надією, що за кілька років таки верне

J.юся до рідного села і батькі-вщинw. Сталося інакше, - ми яочекалися 

другої світової війни, сини повиростали, а ми з дружиною і не зчулися, 

як постарілися. 

І коли ця книжка приготовляється до друку, я і дружина живемо 

щасливо та тішимося подруженими дітьми і чотирма внучками, - три 

хлопчики і одна дівчинка. Було б кому передати батьківський заповіт, 

але в Канаді годі це зробити. І тому на серці мені одне: Ті слова, що 

їх батько перед смертю говорив до мене ... " 
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ДМИТРО ГРАИНИК 

Дмитро Грайник, збоку бл. п. дружина Варвара (у нар. строю) і доч

ка Анна. Світлина праворуч - ця ж дочка, тепер учителька в Сиднеї, 

Нова Шкотія. 

Дмитро Грайник родизся в Городниці, у присілку Сеньківці, в 1897 
році, як син Антонія і Анастазїі Грайник. Своє життя описує Дмитро 

так: 

"Малим хлопцем ходив я до місцевої школи, а в 15 році жнття по
їхав я до Канади, до батька і брата Іва'На в Сиднеї, Нова Шкотія. Під 

час подорожі до Канади бзчнв я різні великі европейські міста і будівлі 

в них і думав: Що я по ба чу в Канаді? І s молодечих думках я уявляв 
собі золоту будучність. Але я розчару1вав·ся, коли прwбув до Сиднею: 

С1<різь фабрики за.1іза, дими, що світа Божого не видно, і в старих 

задимлених бу,динках живуть люди. Вперше тоді почув я тугу душі за 

рідною хатою, за милим селом Городницею, за любими сторонами. 

Якось при~йшов я до хати, де жили мій батько і брат, в хаті люди спі
вають церковних пісе,нь і кажуть мені, що нині Свято Михайла, а ми 

церквн не маємо, то святкуємо свято в хатах. Дуже було мені сумно, 

.але згодом я дістав працю і коли прийшли Різдвяні Свята, я зайшоа 

до англійського костела, - що ж, нічого не розумію, бо від·права в 

латинській МО·ві, і я з туги запJІакав" при.гадавши собі· наші веі:елі Рі~з

двяні Свята в рідному селі, ті ми.r1і кодяди і відправи в дорогій нашій 

церкві, які я розумів і які сам співа!J ... 
Працю мав я 10-годинну за 1 доляр і 40 центів, а коли прийшла 

перша світова війна, то й обставини праці покращали. AJie після війни 

прийш.rш велика депресія. Люди почали їхати до старого краю. Я теж 

набрав охоти побачити мою рідню, моє село, - зібрався і поїхав. Мав 

я тоді 24 роки життя. 

Приїжджаю до Городниці, - чую в церкві співи. Відправляють Бо

rослуження на дворі, спів розходиться по селу, - це був день празника 

Вознесенія Господнього, люди співали маї-вку між розлопtми розцві
лими черешнями, Боже, мені ста.10 весе.110, я почувся в рідному селі, як 
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у раї! Ue було в 1921 році. Десять років мого життя в Канаді ніколи 

не був я веселий, аж коли повернувся до родини і села, я відчув невга

мовану радість у серці. Прийшов ча.с жнив. Однієї неділі в-сі люди пішли, 

співаючи побожних пісень, з процесією в поле, час-до-·часу священик 

відчитував Євангелія коло хрестів і па·м'ятників у полях, - яка радість 

і веселість наливали моє юнацьке се·рце, коли я порівнював закурені 

канадійські будівлі з милим сільським життям і білими хатина.ми!". 
В селі я швидко розжився, 3найшов молоду д-івчНІНу Варварку Во

робець, в 1922 одружи·вся з нею і став звикати до тодішніх сільських 

умовин. Скрізь, не зважаючи на недавню жорстоку війну, що нанесла 

селянам немало страху і руїни, бачив я в селі веселих і вдоволених 

людей. Два ро·ки жив я з дружиною в селі щасливо, люди були приязні 

і зичливі, але з часом наші співжшелі почали пока·зувати своє пану

ва•ння. В селі д·іялися безчисленні зловживання, що їх і на воловій шкурі 
не списав би, поль.ська влада ПОВQдилася з нашими .'Іюдьми безсумлін

но, я бачив велику кривду рідних. І от з дружиною ми вирішили: Хоч 

дитині не дамо зробити кривди! І залишаючи прид6ане господарське 

добро, я з дружиною і донечкою вдруге поїхав Д{) Канади. 

Я ще не т·ратив надії на поворот до рі.rtного села·, але в· старших 

літах мої мрії розвіялися і не раз жалію, що я наробив собі стільки 

клопоту, вертаючись до Канади. Врешті тут пережив я передчасну 

смерть моєї доброї і любої дружини, що залишила мені малолітню до

нечку Анну, - для мене і для неї це був страшний у житті у дар. 

Добрий Бог ДQПоміг мені перенести всі життєві прикрості, а донечка 

залишилася ме-ні одНІНокою потіхою на старші роки. Я ще працюю, а 
дочка скінчила вищу освіту і є сьогодні вчителькою в англійській школі. 

Вона говорить плавко по-українськи, любить україн·ські звичаї і тра

диції своїх батьків. 

Оце сторінка моrо життя і кінець моїм споминам. Вдячний я Богу, 
що поміг мені дожити пізних років та виховати дитину, якою я rор

джуся і яка одинока моя потіха на всьому світі." 
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ІЛ І.КО ГРИ ЦІ В 

Ілько Гриців родився в Городни

ці, у присілку Сеньківці, в 1899 році, 
як син Юрка і Марії Гриців. Про 

своє життя пише він: 

"В нас у родині було дев'ятеро 

дітей, с-ім хлопці'В і двоє :дівчат, я 

родився семий з черги. Малим хо

див я до школи, потім помагав бать

кам при госп·одарській пра.ці. Батько 

і мати мої були добрі для всіх нас 

дітей і з сусідами жили у згоді. На

ше обійстя було двічі спалене за сім 

років, але всі ми помагади батькові 

В·іл:бу ду ва тися. Найважніше в родині 

було те, що батько суворо наказу

вав нас, щоб ми вміли читати і пи

сати та щоб пильнували школи, бо 

тільки н·аука дасть нам усrм змогу 

Ілько Гриців краще жити. Батько nомер у 1914 
році, проживши 63 роки, - я мав 

тоді 16 років. Мати померла в 1936, маючи 76 літ. Сам я у 19 році життя 
пішов до війська, спершу австрійського, потім в УК'раїнську Армію і 

брав участь у Визrюльних Змаганнях аж до 1920 р. В тому ж році я 

прийшов :ЦО дому і одружив·ся, а в 1924 році я поїх,ав до Канади і прн

буз до братів, що жили в Ошаві. Дістав я працю на залізні-й дорозі, але 

тут ста1в.ся зі м·ною вwпадок і мене тяжко покалічило. Я пролежав довгі 

місяці в шпи,талі і з того часу до сьогодні слабую на· крижі·. З приводу 

невзгодин з першою ж1інкою я був приневолений1 одружитися вд9уге в 

Ошаві, де перебув аж до 1929 року, після чого перебрав~я до Торонта. 
Тут п9ацював я до 1932 року, коли переїхав на працю в копальнях 

золота в північному Онтеріо та пропрацював у них аж до 1947 року. 

З того часу живу в Торонті, куди я перебрав.ся знову. 

Двоїм дітям з першого подружжя, синові і !ІJ.Очці, по;маrаю до сьо
годні, у них є ·Вже шестеро внуків. З другоrо подружжя є в мене син 

Бог дан, якому я ;:tав вищу освіту, - ·ВЇ•Н сьогодні аптекар, має в.1асну 
аптеку, одружений і батько моїх а.нуків. З дружиною Анною тішимося 

сином і внуками та живемо щасливо. 

Про село Городницю не забув я ніколи. Як сьогодні бачу ту хж1rну 
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на горбочку, в якій я родився та жив до 24 року життя, кущ бозу і кві

тучу рожу в розсаднику під вікном хати, стежки і дороги, якими бігав я: 

день-у-•день до школи. Пригадую і ті Доми Божі, в яких я мали-м молив

ся та з яких ра·дість, особливо н~а Великдень, коли .11.звони грали цілий 

день, мало не розсаджувала моє мале серце. Коли я покида.в рідну зем

лю, їдучи в Канаду, я думав, що вернуся до неї, до свого села і бать

ківської хати, до могил батька і матері. Не довелося. З боJІем згаду~р. 
минуле і дитині своїй мою тугу за рідним селом переказую: 

Буйні вітри весняні, 

Не.сіть прИ'Віт вітчині, 

Бо немає тут ні днини, 

Ні веселої години, 

Щоб про неї не згадав, 
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За селом щоб не скучав. 

І прийдеться в цій землі 

На віки спочати, 
До села, хатини й рідних 

Лиш у снах зл·ітати." 



ЕВДОКІЯ ГАБІНЕТ-КОЗІИ 

Евдокія rабінет-Нозій з чо.1овіком Олексою і дочкою Олею. 

Еr;;1.окія Габінет родилася в Городниці, присілок Воєводи1нці, 15 бе

резня 1899 року, як доч·ка Олекси і Ксені Габінет. Молоді лі·та прожила 

при родині і що тільки скінчила шкільну науку, як вv.·бухла перша сві

това війна. З родиною пережива,1а страшне воєнне ли·холіття, в рідному 

селі м2лсю дитиною приглядалася, як переходили селом і поля1ми різні 

війська, як пересу1валася бойова лі.ніrЯ, теж була свідком, як на подв·і·ря 

вш:ла rра.ната і пошкодила частИ'ну будинків, хоч на щастя нікому з 

родЕни не сталося нічого. 

В 1923 році ЕВІдокія Габінет внїхал1а до Кана·ди, прибула до брата 

Вас1:ля в Торо·нт·і і жила біля нього рік. Потім, у 1924 poUJi, ви.Ух3ла до 

Амер~:ки та працювала g дитя·чому шпиталі і сиротинці. Тут і пі.знала 

свого майбутнього чоловіка Олексу Ко·зія, за якого й вийшла заміж у 

березні ]926 року. З чоловіком Олексою жила щасливо в місті Детройт, 
Міч1іrен, чотири rоки, опісля купили в 1930 році 40-акрову фар-му в Мей
бі, Міч., на яюій роди1-::а ж1:'Ве до сьогодні. В родині було двоє дітей, -
син і дочка. С}:Н у сьомому році життя загинув: вертгючи·сь 21і школи, 
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попав під авто і важко покаліче.ний небаром поме1р. Це був для Евдокії 
та її чолоsіка. Олекси один з найстрашніших у дарів долі. Дочка Оли 

живе з батьками, а вої в родині здорові та живуть щасливо. 

СПОГАД РІДНОГО СЕЛА 

Село моє, Городниця, там у старім краю, 

Сльози очі заливають, я·к тебе з•гадаю. 

Рід:не се.10 Городниця, в якім я родилась, 

Я: про тебе не забуду, хоч би й вік прожила. 

Ли.шила я батька й матір, всю мою родину, 

Сама піш.1а в світ да.1екий, в незнану .країну. 

І так я тут проживаю і думку думаю: 

Нема тої веселости, як у ріднім краю. 

Село моє Городниця, по.'Ія ви розлогі, 

Гаї, луги зеленії, - бувайте здоро·ві! 

Евдокія Габінет-КозіА 
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ВАСИЛЬ ГАБІНЕТ 

Василь rа6інет родився в Городни

ці, у Воєводинцях, 1895 року, я·к син 
Олекси і Насті, і скінчИ'ВШИ сільську 

школ~у, помагав батькові й матері у 

господарстві. В сімнадцятому році 

життя виїхав з села до Канади і як 

мо.1одий хлопець цікавився всім, що 

зупріча.110 його по-дороз·і та що бу

ло дJ1я нього новим, небаченим досі 

світом. В Канаді заїхав до міста 

Ошави в Онте·ріо і став працювати 

у фабриці заліза, але не побув тут 

довго, бо праця була затяжка. Після 

цього перебрав.ся до Торонта і став 

у ньому на працю спершу при сор

туванню матерії, а згодом знайшов 

кращу працю при кухні великого ре

сторану, приглядався, вчився і став 

кухарем. В цій роботі працює до 

сьогодні. 

В році 1925 Василь одружився з 
Магдалиною Мельник, родом з До
линщини і весілля обоїх від·булося 

в Торонті. З подружжя було двох си~нів, старший Михайло і молодший 

Петро. Петро помер, а Михайло одружився та часто відвідує з дружи

ною батьків. Ш по.дружені діти - найбільша потіха Васидя і Магдалини 

rабінетів. 

Василь Габfнет у дверях 

своєї хати. 
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АДАМ КВАЧ 

Адам Квач з дружиною Марією, з подруженими дітьми і внуками. 

Адам Квач родився в Город.ниці, присілок Озериська, в 1894 році. 

Молоді роки пережив при матері і в 1912 році прибув до Канади, до 
мkта Су дбур, Онтеріо. Кілька днів пізніше найшо!J працю в ніклевій 

копальні, що звалася Гарсон Майн і був у ній на роботі чотири рокн, 

бо аж до 1916 р. Звідси приїхав до Торонта і якийсь час працював в 

Анаконда Брес Ко., пот·і.м поїхав ма працю до Гемилтону, Онт. "Звідси 
я спровадив з рідного села дівчи·ну Марію з Тисовських і наше весілля 

відбулося 22 липня 1922 року, - пише про себе і СВО€ життя Адам 

Квач. - В Гемилтоні жили ми до 1925 року, після чого пересешшися до 
містечка Велланд, Онт., де я дістав працю у фабриці зал·іза і працюю 

в ній до сьогодні, Богу дяку,вати, ·вже тридцять другий рік. 

Бог благословив нас троїма дітьми, - найстарша з них дочка Олена, 

nотім два сини йосиф і Во;юдимир. Всі діти в нас уже подружені, -
дочка має синка Павла і донечку Діяну, син йосиф служив при війську 

в Едмонтоні, Алберта, оженився там та має донечку Кеті, а Володимир 

одружився у Велланді і має теж двоє діточок, - Шерен і 5iopy." 
Родина Адам і Марія Квачі загально відомі у Велланді і добулн 

собі у всіх пошану за свою працю в товариствах при Греко-кат. Церкві 

та за шпю1ну участь у громадській роботі. 
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ЮЗЕФКА КОРДИШ-МАЛІНОВИЧ 

Юзефка Кордиw-МалІнович з чоловіком Яном І дочками 

МарІею та Оленою. 

Юзефка Кордиш родилася в Город·ниці у присілку Озериська в 

1896 році і була дочкою Войтка Кордиша та 1Карольки. з роду Бадюк. 

Молодою дівчиною працювала в господарстві при батькові й матері. 

В 1914 р. вибухла перша світова війна і для Юзьки при.йшли дні тяжких 

проб та ударів: В цім році вона похороню1а матір і, відчу.ваючи боляче 

її втрату, за.шшилася пі:J-сиротою при батькові. Рі'к пізніше село на

вістила страшна пошесть чорного тифу, що впарі з червінкою косили 

людей покотом, та забрала їй батька Войтка. Ue був страшний у дар 

для молодої дівчини, що до року втратила обоїх батьків, яких так лю

·била та без яких почувалася самітна і без.помічна. 

В 1922 ·році, коли воєнна хуртовина вляглася, Юзефка приїхала зі 

-спогадами страшних переживань до Канади та прибула до заміжніх 

сестер, Марії і Людвіни, у Вестон, Онт., де теж найшла працю при сор

-туванні м'яса у відомій м'ясній компанії Свіфта. В цій фірмі пропрацю

вала Юзька п'ять років аж до С!JОГО подружжя з Яном Маліновиче~м з 
села Новосілка Біскупська біля Борщева, що вродив-ся в 1905 р., скін

чив народню школу в ріД~ному селі, працював у господарстві і врешті 

17-літ1ним хлопцем прибув до міста Оттава з :Ка'Наді. Попрацювавши 
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деякий час на фармах, Ян Малінович дістав дерЖавну прац·ю при будові 
окопів для війська, що в них у різних місцях Кана.ди вправляли каяа

дійські вояки ввесь час першої світової війни. У зв'язку з працею до

водилося Маліновичу їздити часто з однієї частини Канади в другу, пі

знати її та поробити з·на·йомства, словом - стати свідомою та. культур· 

ною людиною. В час однієї з таких пої3док Ма1лінович прибув до 

Торонта, пізнав тут Юзефку Кордиш і вони швидко подружилися. Жит

тя їх було спокійне та щаслиае, в родині було дві дочки, Марі.я і Олена" 

неодружені ще і сьогодні. 

Ян Малінови1ч веде сьогодні, своє власне підприє·мство, що скуповує, 

та перепродує уживані авта і дякує Богу за добре здоров'я своє, дру

жини та обоїх дочок. 
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ПЕТРО КОВАЛЬ 

Петро І<оваJJь з дружиною 

Анною. 

Петро Кова.~ь родився в Город~ 

ниці, у присілку За рікою, в 1892 р. 
Малим ходив до школи і помагав 

бать~кам у господарстві, а в 1912 ро
ці, маючи 20 років, виїхав до Канади 
та прибув до Торонта, де найшов 

працю в трачці, по 15 центів на го
дину. Праця була тяжка і с.1або плат

на і Петро скоро покину!З трачку та 

перейшов на роботи при будовах, 

де платили по 25 центів на годину. 
Згодом, шукаючи кращого заробіт

ку, Петро працював при будовах та 

фабриках не тільки в Торонті, але і 

в сусідних містечках та в околиці. 

В 1914 році Петро одружився в 

Торонті, в родині було двоє дітей, 

але обоє відумерли малими. П'ять 

років пі1зніше, в 1919 році, після важ
кої хвороби дружи~на Петра померла 

і він, тяжко пережи~вши її втрату, 

працював далі та жив удівцем сім 

років. Щойно в 1927 році Петро 

одРУ'ЖИ·вся вдруге з Анною Кримець, 

,що теж вродилася в Городниці. Петро з Анною жили згідно і в ро

дині бу ло троє дітей, але вони теж всі померли малими. 

Петро і Анна Коваль сьогодні вже старші вvком, живуть у Торонті 

-бездітна і їх знають та шанують всі односе.ГІьчани рідної Город'Ниці. 
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СТЕПАН НУПНІЦЬНИй 

Степан Купніцький, сия 
Михайла і Варва.ри Купніць

ких, родився в Городниці 

в 1903 році у присілку "За 
рікою". Тут, у рідному селі, 

скінчив народню школу і 

тут теж пережив свої мо

лоді роки, працюючи з 

батьком при господарстві. 

В 1926 році Степан одру

жився в Раковому Куті, 

присілку сусіднього до Го~ 

родинці села Постолівка, з 

Наталкою Дудик, до"Ікою 

Григорія і· Марти Дудиків. 

але прожив з нею щасливо 

всього два роки, бо п 1928 
році поїхав до Канади, за

лишивши молоду дружину 

в дома. В Канаді Степан 

перебув один рік на праці в 

Едмонтоні, Алберта, потім 

робив три роки на фармах 

в Алберті і п'ять років жив 

та працював у Форт Віллі

ямі, Онтеріо. Врешті в 1937 
році Степан переїхав до То

ронта і більш, як 26 років 

Степан НупніцьниА з дружиною Наталкою працює тут як фризієр, ви-
перед від'їздом до Нанади. спеціялізувавшись у цій ді

лянці на фахівця. 

Степан і Наталка Купніцькі мали одного сина, який загинув у моло

дому віці трагічно в Чорткові. Вістка про це, що досягла Сте'Пана в То

ронті, була для нього тяжким ударом. Часті листи до дружини та родини 

в рідному селі, постійна їм допомога, - це і є найважніше тепер у житті 

Степана, що бере теж живу участь в Односельчанському Допомоговому 

Товаристві і часто зустрічається з родимцями з рідно·го села, які жи-вуть 

у Торонті та Ошаві, Онт. Тут пам'ятають Степана з того часу, як він 

був одним з найбільш активних хлопців у Городниці та я·к під_ 

його проводом молодь села заготовляла, ви1робляла і громадила цеглу

сирі:зку на будо·ву першого в Городниці Дому Просв-іти. 

Сьогодні Степан Купніцький у повній силі і працює по фаху. 
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ЮЗЬКО КУПНІЦЬКИА 

Юзько Купніц~,ю1й ро

дився в Городниці, в nра

сілку Озериська в 1837 ро
ці як син Антоха і Єлисаве

ти Купніцьких. Доля не бу

ла для Юзька надто ласка

ва: Коли він став ходити до 

школи, померла йому мати, 

батько оженився вдруге і, 

мало що підрісши від зем

лі, Юзько пішов у найм:1, 

наче справжній круглий си

рота. Як наймит працював 

Юзько тяжко в різних гос

подарів аж до 21-го року 

життя і мабуть з того часу 

залишився у нього пошко

джений слух. У 1908 році 

визнали Юзька, що буа 

здоровим і сильним юна

ком, за здатного до військо

зuї служби, але з неї його 

незабаром звільнили. Тоді 

Юзько поїхав на роботу до 

Німеччини і опісля до Ка
нади. Тут працював у різ

них фабриках і на фармах, 

Бл. п. Юзько КупніцькиА промандрувавши все Онте-
ріо. В 1912 році Юзько оже-

нився з Софією rульоватою, родом з Заліщик, - обоє прожили 10 
років, дітей у них не було і це подружжя розійшлося. В 1928 році Юзько 
оженився вдруге з Марією Успій з сусіднього до Городниці села РакіR 

Кут. З того подружжя був у Юзька і Марії син Михай.10. Дружина Юзь· 

ка виїхала з сv..ном до краю і 1939 р. не дозво,шв їй вернли~сь до Ка'нади. 
Юзько Крупніцький залишився самий, жив і працював у Торонті. 

В 1957 пішов на пенсію і хоч дожив до 71 року життя, почувався здо
ровим та переписувався з дружи.ною і сином у рідному краю. В Торонп 

Юзько тримав зв'язок з односельчанами і належав до їх Допомогового 
Товарист.ва, якого був завжди добри.м членом. Дня 14 вересня 1957 Юзько 
помер нагло на удар серця і похоронено його на цвинтарі Голі Крос 

у Торонті. 
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МИХАйЛО НУХЦЯН 

Михайло Кухцяк родився в Го
род.ни-ці 1884 року ЯJК син Луки і Со
фії Кухцяк, що жили в присілку 

Сеньківці. В сьомому році життя пі

шов у школу, потім працював ПРИ'\ 

господарстві батьків і в 1908 році 

був покликаний до військової служ

би, вернувшись з якої працював зно

ву як господар. У 1910 р. Ми,хайло 

оженився з Параскою Федорович,. 

дівчиною з Городниці, але з дружи· 

ною не пожив довго, бо в 1912 р. 

поїхав до Канади і два роки працю

вав в Ошаві. В берез·ні 1914 року 
Михайло прибув знову до села і ро

дини, а.1е нещастя хотіло, що того 

року вибухла перша світова війн<l' 

ві1н опинився в австрійській 

армії, в однім з боїв у Галичині був. 

ранений та перевезений до лічницr 

в Будапешті. Кілька мkяців пізніше, 

Михайло Кухцяк у 76 р. жипя видужавши і вернувшись до свого· 
полку, Михайло Кухцяк найшовся 

знову в боях, най6і.1ьш під Перемишлем у 1915 році, але врешті в 1917 
році був звіоJІь.нений з армії. З радістю приїхав до дому і знюву мусів 

іти: ледве пробув кілька тижнів з дружи•ною, як був покликаний до 

Української Армії і пробув у ній деякий час, після чого як інвалід був. 

звільнений до до'Му. Тепер, прибувши до родини" працював Михайло 

при господарці аж до 1925 р., ко.~и, маючи дово.1і по.1ьського насилля, 

скористав з того, що кордони за море відкриті, поїхав вдруге до Ка

нади. Так приїхав до Торонта і тут пережив часи депресії, але згодом 

дістав ро·боту при вантаженні вугілля і залиши·вся в одній і тій самій· 

фірмі при праці до сьогодні. "Дружина і діти в краю, - пише Михайло 

Кухцяк у своєму життєписі, - а я в Канаді старіюся і помагаю друж11ні 

та дітям, скільки можу. Од·не тя.жко усвідомити собі: що я самий поста

рів·ся на чужині, до родини немає чого їхаш і ще тяжче родину спро

вадити сюди. І так залишається доживати віку за морем, без дружини 

і дітей. Часто заходжу до нашого Односельчанського Товариства і по

магаю ЙО·МУ з усіх моїх сил, люди мене люблять і шанують. Дякую· Бо

гові, що держить мене в Сво'ій Всемогучості при здоров'ї та шо :\южу 

помагати :\ІОЇМ дорогим дітям і дружині в рідному селі." 
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ДМИТРО ЛИЗУН 

Дмитро JІизун родився в Город

ниці, присілок Стара Городниця, 26 
жовтня 1892 р. Мати Дмитра похо

дила з до-му Возьних. Дмитро за мо

лодих літ ходив до школи, опісля 

працював у дворі та в себе при гос

подарці і в полі, - село знало його 

як по.ваЖІного і спокійного юнака. В 
1912 році Дмитро виїхав до Канади 
і прибув до міста Ошави, Онт., де 

найшо!J працю у відливарні заліза. 

Це бу ла небеЗІпечна і шкідлива для 

здоров'я праця, бо вогонь з розтоп

леного залrза брискав на всі боки, 
але згодом Дмитро звик до тієї пе

кольної і важкої роботи і виконував 

її через довгі: десять ро~ів·. 

В 1913 році Дмитро одружився 

з молодою дівчиною Анною Мор
фіян з сусіднього до Городниці се-

Дмитро і Анна лизун. ла Самолусківці, Гу.сятинщина. Мо-
лодята жи"1и щасливо і в родині бу

ло троє дітей - Стефан, Іван і Марійка. Стефан і Марійка !JЖе одру

жені, а Іван, що був старшиною танкової частини канадійської армії 

і брав з нею участь у боях підчас другої світової війни, живе при матері 

і досі. Дмитро і Анна тіши11шся дітьми, і дочекалися внуків, але Дмитро, 

підірваний на здоров'ї довголіт,ною працею при воrні і залізі, слабував 
довгий час і помер у 1948 році в 56 році життя, залиши!JШИ в тяж·кім 
с-мутку дружину Анну, синів та дочку. Анна Лизун живе до сьогодні 

в Ошаві, Онт., і помагає одруженим дітям бавити внуків, які залишились 
ій одинокою потіхою на старші літз. 
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МЕЛАНІЯ ЛУКІВ-РЕВЕГА 

Меланія Луків родилася в Город

ниці у присілку Майдан .і була доч

кою Гната і Марії Луків. Скінчивши 

науку в городницькій народній шко

лі, Ме.1анія працювала, помагаючи 

м<~тері, в господарr.тві і в 1922 році 
виїха.1а до діда і тітки n Канаді, що 
жили у Вестон коло Торонта. Тут 

дістала вона працю у фірмі Моффат 

при продукції кухонь і працювала 

в цій фJбриці шість років. У жовтні 

1928 гоку Ме.1анія вийш.1а заміж за 
Олі·мпія Ревегу з с. Чорно.кожинuі" 
Східня Україна, і їх ве·сілля ~ідбуло

ся в Торонті. 

В роди.ні Меланії і Олімпія Реве
гів не було дітей, а~1е в 1928 ~юці 

Меланія Луків-Ревега з чоловіком спро.вадили вони до Канади ста.рень-
Олімпієм ку матір і мо.1одшу сестру Меланії, 

Марію, і всі разом жили як одна ро

дина. В 1935 році Марія вийшла заміж за Івана Нагірняка і осіла з ним 

в ОшL-Jві, Онт., де прожили обоє 19 років. Іван Нагірняк помер і за.1щшив 

Марію з двома дітьми, до сьогодні вона живе при дочці. Старенька 

матір Меланії і Марії жила щасливо при обоїх Ревегах у Вестон до 

1954 року, коли упокоїлася, прожквши 90 років. Ue була найстарша 

піонерка з усіх городницьких родин за морем і похоронили її на като

.'Іицькому цвинтарі Мавнт Говп у Торонті. 

О;1імпій і Меланія живуть і досі на передмісті Торонта Вестон, де 

у з·доров'ї та спокійно минають їм дні, а сестра Марія з дочкою часто 

навідуються до них. 
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ЯКИМ ЛУКІВ 

Яним Лунів у 75 році життя. 

Яким Луків родився 25 грудня 1882 року в Городниці у присілку 

За рікою як син Іва.на і Олени Луків. В шостому рQці життя почав вчи

тися в місцевій сільській школі, потім, скінчивши її з успіхом, працював 

з батьком у господарстві, в полі та лісі аж до часу, коли взяли його до 

війська. В 1903 році, коли Якимові минуло 21 років життя, його при 

першому покликанні визнали здатним до військової сдужби, в першому 

році служби кінчить він підстаршинську школу зі ступнем капраля і 

потім дістає ст.~ппінь фірера (десятника). Післ·я трьох років служби Яким 

вертається до рідного села, але тут уже затісно для ЙQГО досвіду та 

знання світу, - по·бувши пів року при родині, Яким виїздить за море до 

Ка.нади. 14 марта 1907 року Яким вперше вступає на канадійську землю 
і осідає в Торонті. Тяжко приходилося тоді, - не було знайомих і пра-
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Почесний документ уряду Канади для Якима Лукова з признанням за 

Aor~ службу в керівництві цивільної оборони. 

цю було важко дістати, бо не зна!J англВkької мови. А.1е згодом Якии 

таки дістав роботу у фабриці форте'Піянів з платнею 10 долярів на тиж
день і пропрацював у ній цілий рік. Тоді поїхав на Захід Канади. про
їхав кілька Гі провінцій, приглянувся до життя земляків у містах і селах, 

- і ве·р.нув<:я знову до Онтерія та осів у містечrку Кобалт, яке заснува

лося чотири роки раніше. Тут працював при будові домі!J, а.1е водночас 

кидався розшукувати в канад•ій<:ьких горах срібло і золото, посувався 

в •нові оселі, що роJбудовувалися тоді здовж залізного шляху, - і так 

прома:ндру·вав, побувавши всюди довший чи коротший ча·с, Кобалт, Гоr1-

rенд, Метісон, Кокрин, Тімінс, Кіркенленд та інші місцевості. 

У 1912 році Яким вернувся до Торонта, пізнав тут дівчину і 3 :1ю
того того ж року одружився з нею: з Марією Вжак, дочкою Івана і Пав
лі1ни Вжа.к, з рі·д~ного села Городниці. Молодята виїхали у північне Онте

ріо і прожили там 11 років. Щойно в 1923 році яю~м вертається з дру
жиною та дітьми до Торонта і купує тут крамницю за.1ізних товарів, 

яку має до сьогодні, при тому у вільний час далі розшукує за мінера

лами у Північному Онтеріо. В родині було троє дітей, - дві дочки Со

фійка і Марія та син Іван. 

Яким є піонером старшої генерації і тепер очолює Допомогове То
вариство односельчан с. Городниці у Торонті. Він і був одним з тих, 

що заснували це товариство і є першим фундатором цієї Пропам'ятної 

Книги с. Городниці. За роки С!ЮЄЇ праці серед односельчан і в їх орга

нізації добув собі Яким Луків загальну і щиру пошану не тільки в То

ронті, але й скрізь, де живуть городницькі люди і всі вони люблять його 

за запал у праці, жертвенність для загалу та ввічливу і погідну вдачу. 
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Яким Луків, як голова Допомогового Товариства, промовляе в 1956 р. 
до зібраних односельчан після показу їм хоругов, що були спільним іх 

коштом вислані до рідного села. 

Т.еж у канадійської влади виробив він собі марку до·брого громадянина 
і коли в час другої світової вій·ни уряд Канади організував по всій дер

жаві відділи Кр2йової Uиві.1ьної Оборони, Яким Луків був головою від

ділу тієї Uивільної Оборони з Західньому Торонті: йому підлягали лю

ди з цього відді.1у і він ніс відповідальність за їх справність та підготову 

на випадок ворожого нальоту чи нападу. За цю відповідальну службу, 

Я'КУ Яким виконував зразково, дістав він відповідну грамоту від уряду 

і переховує її до сьогодні в себе дома. 

Яким Луків належить до вwсоко очитаних і свідомих людей, він 

теж завждн цікавився історією свого села та свого роду. Ба.ба Якима 

Лукавого, яка ро.ди.1ася в Городниці в роках 1780 і померла 1887 р.оку, 
проживши 107 років та часи панщини, розповідала, що чоловік її, Олек
са Луків, служив ветери.нарем у мандатора се.1а Городниці, якому під

.1ягали ловецькі панські пси, він дог.1ядав та лікував їх і від цього й 

пішла прозва родЕн;1 Лукавих у Городниці "Псюрі". Uя старень·ка сто
літня бзба оповідала теж, що перші з родини Лукових мали прийти до 

Городниці з Ве.шкої України і осі.ш тут, а що були вони добрі вояки 

і зокрема ці.1ьно стрі.1яли з луків, від цього й ма.10 піти їх прізвище. 

·Сьогодні Яким Луків має поважний вік 75 років, але він здоровий, 

завждн в добрш1у настрою та залюбки оповідає про своє життя і про 

всі.І]які цікані зв1;чz.ї та перекази рідного се.1а Городниці. 
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АНДРІй ЛЮБИА 

Андрій і Анастазія Любі. 

Андрій Любий родився в Го

rодниці в присілку Середина села 

в 1904 році як син Михайла і Па

раскевії Любих. Увесь свій :моло

дий вік пережив Андрій у рідному 

селі, де, не зв.ажаюч:и на першу С'Jі

тову війну, що перебила його 

шкільну науку, добув власною пра

цею свою освіту, належав до мо

лодого активу села та зокрема в 

час, коли в Городниці будували 

Дім Просвіти, щиро прикладав до 

цієї будови своїх рук і вмів заохо

чувати своїх однолітків та молодь 

села до культурно-освітної праці. 

В 1927 р. Андрій Любий виїхав 

з рідного села до Канади, зали

шивши на господарстві матір, бра

тів м~жолу й Олексу та мо.10дші 

сестри. В Канаді заїхав до Вінні

пеrу і працював спершу на фар

мах та, потім, на ріЗіних роботах, 

поки в 1928 р. не переїхав до Форт Вілліяму, Онт. Тут перебув один 

рік, спровадив з Городниці сестру Настю і сам подався на працю поза 

Форт Вілліямом. Небаром після цього прибув до Торонта, де живе до 

сьогодні. 

В 1936 році Андрій Любий одружив·ся з Анастазією Миські!J, родом 
з с. Розгодів у Зборівщині і обоє, працюючи спільно, живуть щасливо 

та спокійно, а вся городницька громада односельчан шанує і любить 

іх щи·ро. 
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МИХАЙЛО МАРКІВ 

МихаАло Марків з дружиною Василиною. 

Михайло Марків родився м Городниці, у присілку Воєводинці, 1895 
року, як син Семка. в рідному селі ходив до школи та опісля помагав 

батькам у господарстві. В 1911 році, як l6-.1ітний юнак, ви.їхав до Ка

нади, прибув тут до Ошавн, Онт., і працював у ній п'ять років у ·вІдли

варІfі заліза Малба. Поті·м поіхав до Гемн.'ІТону, Онт., де теж пропра
цював кіщ.ка місяців у фабриці залі·за, а згодом перебрався до мkтечка 

Брентфорд, де працював у фабриці рільничих машин Мессей-Гарріс. 

Працював те·ж два роки в Алгома Стіл Компані у Су Ст. Марі, Онт., де 
мешкав у своїх ·вуй•ків Василя і Герасима Воробців і звіІдтн переїхав до 

Злучених Держав та в Детрой'Ті дістав роботу в автомобілевій фабриці 

Форда. Про своє життя пише Михайло Марків так: 

"В цій автомобілевій фабриці працював я 25 років. В Детройті пі

знав я теж свою дружину, Ва.силину СоnіВІник, якої батьки походили з 
Городниці пов. Городенк~ і яка родилася вже тут, у Толстой в Ма·нітобі. 
Ми подружилися і живемо щасливо. Дітей у на.с не було. Ввесь час 

жипя за морем я був активний в українських організаціях, 21 років 

належа·в я до славного в Детройті хору "Думка", був у проводі Церков
ного Комітету, люблю музику, спів і танці. Моя дружина такої ж вдачі, 
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як я і все наше життя живемо ми тісно з тутешньою українською гро

мадою. 

В 1945 р. моя дружина поїхала до Каліфорнії від-відати сестру в 

Лос Енджелос і побачила, Я'К живуть там люди, я,к цвітуть скрізь квіти 

та зеле•ніють пальми, як безупину ростуть овочі і яке погідне там небо. 
Uя око.шця :дуже їй подобалася, а що й там найш.1ися дав·ні наші піонери, 

купила вонз в Ка.1іфорнії великий дім і вирішила, щоб ми перебрались 

до тієї милої і теп.1ої країни. Я за.1ишив працю в Детройті і в 1947 р. 

переїхав на постійний побут до Каліфорнії. Тут дістав я працю в ДarJiec 
Крефт Ко., що вироб.:~яє частини ;i.o .1ітаків і в тій фабриці працюю до 

сьогодні. Живемо добре і радіємо, що .1юди нас .1юблять і поважають. 

Недавно купи.111 ми п'ять акрів зе~1.1і у велнко~1у ярі серед гір. Є тут 

гарячі мінеральні во.ан і на наших п'яп.ох акрах розбудовується "укра

інське село" з такими назва,_ш ву.1иць, як от Київ, Дніпро і т. д. Село 

розбудовується швидко і я з дружиною дякуємо Всевишньому, що 

сповнилися наші бажа•ння, бо на нашій зе·млі замешкали украї,нськ1 ро

дини, які лікуються у згаданих гарячих мінеральних водах, а ми в лю

бові до свого народу і Цер·кви та при праці в українських товарист·вах 
доживаємо віку, прохаючи Бога, щоб нам дав спокійну і щасJІиву ста
рість." 
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ІЗИДОР МИХАРІЛОВСЬКИРІ 

Ізидор Михайловський 
родився в Городниці у при

сілку Середина села в 1889 
році, як син А·нтона і Анєді 

Михайлов·ських, що мешка
ли недалеко церкви. Моло

ді літа прожив Ізидор при 

батьках і, скінчивши народ
ню школу, працював при 

господарстві. В 1917 р. Ізи
дор був покликаний до ав

стрійського війська і я·к сім
на;щять-літній юнак брав 

участь у боях на італійсько
му фронті та бу~в тяжко 
поранений в руку. Коли ав

стро-угорська імперія роз

валилася, Ізидор був по

кликаний до Укра:їнської 

Армії, перебув з нею всю 

кампанію Визвольно! Вій
ни і верну.вся· до рідного 
села та родини щойно в 

Ізидор МихаА.повсьІОІА з дружиною Анною, 1921 році. 
сином Романом І невісткою Юстиною. В 1925 р. Ізидор одружив-

ся з Анною Романюк, доч-
кою Іва.на й Катерини Романюк з Товстенького в Гу.сятинщині, весілля 

їх відбулося в Городниці і три роки опісля молодята прожили щасливо 

в рідному селі. Навесну 1928 року Ізидор виїхав до Канади, залишив 
дружину і маленького сина Романа вдома і чотири роки пропрацював 

у капальняній фірмі Інтернешенел Нікел Ко., швидко дійшовши в ній 

становища механіка. В 1931 р. Ізидор спровадив дру~жину А·н·ну з си

ном Романом до Канади і життя родини поплило спокійніше , а в 1943 р. 
переїхали до Торонта, де живуть і досі. В 1953 р. син Роман одружився 
з Юстинкою Кравецькою, що вродилася в Торонті і в Торонті відбулося 

іх весілля. Молодята живуть щасливо, Рома:н кінчить в У.ніверситеті 
прав·ничі студії і згодом хоче відкрити власну адвокатську ка·нцелярію. 

]зидор і Анна Михайловсь·кі працюють від 1947 р. у св·оєму власному 
підприєм·стві (готе.'Іі) і добули собі загалЬІну пошану своєї громади. 
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СТАНИСЛАВ НАРОЖЕНСЬКИА 

Станислав Нароженський з дружиною 

Оленою, сином Михайлом і дочкою 

Натериною. 

Станис.1ав Нароженський 

родився в Городниці, у при· 

сілку Цирилівка, в 1908 ро
ці, його батьки Михайло і 

!\1арія Нароженсь.кі, ,мати 

походить з дому Шмир у 

сусідньому до Городниці 

се.1і Посто.1івці. В 1910 р. 

по·\tер.1а Станиславові мати 

і нін мусів від другого ро

ку життя звикати до сиріт

ської .:~.олі. Теж до школи 

не мав майже змоги ходи

п1, бо в час першої світо

вої війни школа в селі не 

..::~.іяла. Станислав жив при 

батькові і працював при 

господарстві, а коли батько 

помер у 1927 роЦі, 19-літній 
юнак залишився круглим 

сиротою і жив до 1930 року 
при заміжній сестрі Кате

рині. 

В 1930 році, маючи 22 ро
ки, Станис.1а.в виіхав до Ка
нади і заїхав до брата Ан

тоха в Манітобі коло якого 

перебув рік. У 1931 р. Ста
нислав переї·хав до брата 

Яська в Су дбурах в Онте

ріо, а·ле й тут, як і в Мані· 
тобі, сильно відчувалася де

пресі1я, що почалася ще з 1929 ро·ку, і побувши три місяці у брата в Суд

бурах, Станислав прибув до Торонта. З Торонта виїздив Станислав на 

рі·зні роботи на провінції, але в'ід 1936 найшов постійну працю в Торонті 
і •вже залишив.ся тут на постійне. В 1939 р. пізнався Станислав з моло•дою 
Оленою з роду Стецьких, що вродилася в Манітобі, од~ружився з нею 

і їх весілля відбулося в Торонті. 

В родині Станислава і Олени Нароженських є двоє дітей, - син 
Михайло має тепер 18 років і готується до сту•дій на університеті, а 

12-дітня дочка Катери.на вчиться пильно і в 1957 році була почесною 
у.ченицею сьомої К.іІяси публічної школи. 
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АНДРІЙ ОЗИМОК 

Андрій Озимок родився в Городниці, присілок Майдан, в 1883 році, 
як син Івана і Марії Озимків, мати була з роду Петришиних. Молодий 

вік Андрій пережив у рідному селі та працював у господарстві, на полі 

і в лісі, - аж поки його не пок.'Шкали до військової служби в австрій

ській ~рмії. Вернувшись з війська, Андрій жив дальше з господарства, 

але в 1911 році залишив рід.не село, поїхав до Канади і працював у нік

левих копальнях у Північному Онтеріо. В 1913 році Андрій одружився 
з Марією Зарічною, родом з Хоросткова, Гусятинщина, весілля їх від· 

булося в rарсон Майн, Онт. і молоде подружжя, працюючи тяжко, жи

ло щасливо. В родині було п'ятеро дітей, - Іван, Анна, Стефан, Павло 
і Володимир. Потім Андрій і Марія к11ну.1и копа.1ьня.ні о·кошщі, купили 

фарму в околиці Велланд, Онт., та прожи.ш на ній більш як 10 років. 
Врешті обоє продали фарму і пересел1.1ися до Ошави, Онт., на постій

ний побут. Тут Андрій працював прн сортуванні будівельного дерева 

і тіши.dся родиною, бо діти вирос.1и і троє з них, - Іван, Стефан і Во
лодимир, - вже і подружені. Дочка . .\нна і син Павло живуть ще при 

старенькій матері і удержують її, а одружені СИ'НИ з дружинами і в:ну

:ками часто її відвідують. В Ошаві, Онт., живуть вони й досі. 

В 1953 році Андрій тяжко захворів і в 70 році жипя у.покоївся в 
Бозі, залишивши в тяжкому смут:ку дружину Марію, дітей та внуків. 
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МИКОЛА ОЗИМОК 

Микола Озимок з дружиною ЄвдокІею, сином Василем 

і дочкою Орисею 

Микола Озимок родився в Городн1щі у пр11сі.1ку Майдан в жовтні 

1895 року, як син Івана і Марії з дому Петришин. В рід.ному селі ходив 

теж до сільсь'КОЇ школи і, скінчивши її, працював з бать,ком при госпо

дарстві, пізніше теж фірманнв у дворі. В 1913 році, у 18-му році життя, 
МИ'Кола приїхав до Канади і прибув у майнерські околиці міста Су,д,бури 

в Онтеріо. Працював у різних копальнях, отже в rарсон-Майн, у Крек 

Гілл, у І\риттен і Вортгінrтон. Все це копальні міді та ніклю і не·безпечно 

було в них працювати, г.'ІИбоко під землею, серед каміння і підаемних 

скель, по 10 годин денно, при загрозі каліцтва, а то й смерти. Та при
викали люди до "май·нерської" роботи і звик молодий МикоJ1а. В 1925 
році Микола оженився з Євдокією Мороз, родженою в Манітобі, Кана

да, і весілля обоїх відбулося у Велланд, Онтеріо. Після весілля Микола 
приїхав з дружиною до міста Торонта і відкрив тут варстат для направи 

обуви, який вів майже шість років. Потім продав варстат-крамницю і 
почав працювати у відливарні заліза, в я-кій працює досі. 

Микола і Євдокія Озимки мають двоє дітей, - сина і дочку. Син 
Ва,силь одру.жився в 1955 році, а дочка Орися, що має сьогодні 11 ро
ків, живе з батьками. Не зважаючи на свої 63 роки життя, Микола по
чувається добре, дружина Євдокія веде господарство, а Орися ходить 

до школи. Вони діяльні в Т-ві і всі їх шанують та люблять. 
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ПЕТРО ОЗИМОК 

Петро Озимок родився в Город
ниці, у присілку Середина села, як 

син Микити і Марії Озимок, мати по
ходить з роду Лукових. У сьомому 

році життя Петро пішов у школу і, 

закінчивши її, працював при госпо

дарстві та на полі, а в 1922 році оже
н11вся з Марією Гасяк з сусіднього 

до Городниці села Самолусковець. 

Петро і Марія жшш щасливо і пра
цювали на свому господарстві в Са

мо .1усківцях. 

В 1927 р. Петро залишив дружину 
і діти в рід·ному селі і бажаючи, Я·К 

багато інши~х, попрацювати та при

везти гроші на розбудову rос.подар

tтва, поїхав до Канади. В Канаді 
спинився на фармі сестри Катерини, 

з заміжжя Мальованої, в Саскачева-

Петро Озимок вІ І працJОвав ва фарм.f JUІa роки. 
ШСJІJІ тоrо, в 1929 році, переїхав 11.0 

Торонта та станув до праці у фірмі Моффат на передмісті Торонта, 

Вестон. У цій фірмі, що продукує кухонне влаштування, Петро працюе 

до сьогодні. 

Життя Петра Озимка невеселе, бо в рідному селі залишив дРУ·Жину 
і дітей самих, діти вже подружені і дружина живе разом з ними. Петро 

часто переписується з роди.ною, посилає їй і старенькому братові Іль

кові поміч та не тратить надії, що к6лись побачить своіх найближчих та 

найдорожчих на рідній землі. В Торонті він поважний і шанова·ний rро

мадя·нин, а в своїй односельча-нській допомоговій організаціі активний 

співпрацівник і всі .'Іюблять його за поrі~ну вдачу та віру, що він буде 

ще разом із своєю родиною, я.кою живе всім своїм серцем. 
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ВОйТКО ПОВРОЗНЯК 

ВоАтко Поврозник з дружиною 
Мартою. 

Войтко Поврозняк родив· 

ся в Городниці у присілку 

За рікою в 1882 році і скін

чивши сільську школу, пра

цював при господарстві, в 

полі та лісі. У 21-ому році 

життя, отже в 1903 р., пої

хав до Канади і прибув до 
Торонта. в якому жив спер

шу сам, потім з дружиною 

і дочкою, аж до 1935 року. 
В початках життя в Канаді 
працював Войтко важко та 
на різних місцях, але зто

дом, коли заложив крамни

цю С·ПОЖИВЧИХ товарів, ста

ло легше і не потребував 
уже так виснажувати сили. 

В 1921 роЩ Войтко Пов
розняк одружив-ся з Мар

тою Хм·ара і весілля іх від
булося. в Торонті. В родині 
бу ла одна дочка, яка зго

дом вийшла заміж і в То
ронті живе з чоловіком. У 
1935 році Войт·ко і Марта 

Повроз.ня~ки купили фар:иу 

у Смітсвілл, Онтеріо, на 

якій живуть до сьогодні. 

Войтко має сьоrо~ні 76-иА 
рік, але держиться, Я·ІС і йо

го дружина, у здоров'ї тз тішиться подружениии дітьми і двома· вну

ками, що часто з батьками відві'дують іх на фариі. 
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ЮЗЬНО ПОВРОЗНЯН 

·юз·ько Поврозник з дружиною Марією, 

дочкою Юстиною і сином Едвардом 

Юзько Поврозняк родив

ся в Городниці в 1910 році 
у пр1:1сілку За рікою як син 

Jlуця і Марії з до·му Квят

ковської. UІкільні роки 

Юзька припали на тяжкі і 

турботливі роки першої сві

тової ВіЙНИ', а ТОМУ Й ДО 

шко.1и ходив мало. В рідній 

хаті, помагаючи батькові в 

госпо,.'1арській праці, Юзь

ко виріс на юнака і :1 1927 
році, ко.ш йому було 17 ро
ків, виїхав з села за море, 

до далекої Канади. Тут опи

нив·ся в місті Торо·нті, д~ 

:живе й сьогодні, працюю

чи ввесь час у фабриці. В 

1931 році Юзько одружився 
ся з Марією Стець, доч:кою 

Іlавла Стеця і Марії з дому 

І Іавловських, що приїхали 

до Канади з села Старгород 

у Сокальщині, і весілля їх 

відбудося в Торонті. З того 

часу обоє, Юзько і Марія, 

живуть щасливо та в доброму здоро:;'ї, втішаючись своїми дітьми, -
:донькою Юстиною і сином Едвардом. Дочка уже замужем, син Едвард 

ще пр!1 батьках. Від дочки є в них внучок Роман, що часто навідує діда 

та бабу, зрештою дочка з зятем живуть теж у Торонті і батьки до ді

тей та діти до батькj.в ч:асто навідуються. Всі живуть здорові та вдо

волені. 

Юзько Поврозняк і його дружина Марія є членами Допомоrового 

Товариства односельчан с. Городниці і їх завжди побачите в гурті рідних 

людей на зборах чи імпрезах товариства. 
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/ МИХАЙЛО СЛОТВІНСЬКИй 

Михайло Слотвінський родився в Городниці у присі.1ку О.зериська 

1 листопада 1881 року. В Город'ниці скінчив теж місцеву сільську школу 
і працював при господарстві, але найбільш ходив на роботу до філь

варку. В 1902 році Ми,хайло ожени•вся з Анною Бадюк з Городниці, але 
з дружиною не пожив довго, бо того самого року був покликаний до 

війсь,кової служби, з якої два мkяці пізніше був реклямований. В чер

говому році, тобто 1903, Михайло виїхав до Канади і знову покинув· 

жінку дома. В Канаді було в той час велике безробіття, а якщо й була 

прнця, то тільки~ по .1ісах, фармах і при будові залізної дороги, на яких 

треба було тяжко працювати за 9 центів на годину. Проте Михайло 

працював, щадив і два роки пізніше спровадив дружину Анну до Ка

нади. В 1905 році взяв з дружиною 160-акровий гомстед та почав на 

ньому, справляючи землю пі'д засів, корчувати пралі<:. На цій фармі 

Михайло з дружиною Анною працював важко 12 років і за той час 

справив під засів коло 50 акрів землі, але врешті мусів залишити її, бо 
фарма не давала майже ніякого прибутку і тільки шкода було важкої 

довголітньої праці. 

В 1921 році Михайло Слотвінсьюrй приїхав з родиною до Ошави, 

Онтеріо, j, став працювати, як автомобілевий ~tехані·к, в Од'Ній транспор

товій фірм·і, при якій працює до сьогодні. 

В родині Михайла і Анни Слотвінських було дві дочки, Юзефка і 
Стефанія, сьотодні вони обидві в~е заміжні. Михайло дожив 77 років 

і разом з дружиною Анною дякували Богу за здоров'я, подружених ді

тей, п'ятьох внуків і навіть одного правнука, але навесну 1957 року 
Михайло помер. Анна Слотвінська, що має сьогодні 84 роки, живе в 

Ошаві і всі одно,сельчани з Торонта, Ошавн та Гемилтону, в яких Ми

хайло з дружиною добули собі щиру пошану, відвідують її, - най

старшу з городницьких піонерів, що їм присвячена ця наша книга. 
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ЮЗ"ЬКО СЛОТВІНСЬКИй 

Юзьио Слотвінський з дружиною 

Анною і дочкою Кароліною 

Юзько Слотвінський ро

дився в Городниці, у присіл 

ку Озериська, в березні 

1896 року як син Петра і 

Марії Слотвrнських. Малим 

ходив до народньої школи 

в рідному селі і помагав 

батькові в господарстві. У 

восьмому році життя по

мерла Юзько.ві мати і хлоп

ч1:на залишився з батьком 

та жив біля нього аж до 

17-ого року життя, 'КОЛИ 

виїхав на працю до Німеч

ЧЕЮІ. В Н:·меччині перебув 

Юзько вісім місяці·в і на 
два мkяці до першої світо

вої війни в 1914 році виїхав 
до Канади та приб},В !до мі

стечка Су Сен Марі, Онте

ріо, де жив ЙО'ГО стриєчний 

брат Філько Слотвінський. 

Але при братові побув не 

довго і шість мkяців піз

ніше поїхав до Су дбур та 

разом з іншими став пра

цювати в копальні у Крек 

Гілл. З копальні Юзько по
дав·ся на роботи в лісі, а 

кілька мkяців пізніше при

був до Торонта. Тут пра

цював на різних місцях, але. 

врешті дістав роботу в Ана-

конда Брес Ко., що проду

кує мідяні та мосяжні вироби, і в ц~и фабриці працює до сьогодні. 

В 1929 році Юзько Слотвінський одружився з Анною Гасяк. доч

ко!Ь Никали і Кароліни (з дому Соболь) Гусяків з сусіднього до Город-
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Нароліна, дочка Юзька Слотвін

ськоrо, з чоловіком Наролем Зі
лінським та дочкою Діяною

Анною. 

ющі се.1а Самолусківuі пов. Гусятин 

і їх весілля відбулося в Торонті. В 

родині була одна дочка, Кароліна, 

яка вийшла заміж за Кар.1а Зідін

ського, що його батьки походили 

теж з сусіднього до Городниці села 

Л1:чківці, але він вродився вже в Ка

н2ді. З цього подружжя маюп> Слот
вінс 1.кі внучку Діяну-Анну, яка з 

бгтьками часто до них навідується. 

Юзько і Анна Слотвінські живуть 

до сьогодні в Торо·нті, обоє здорові 

та вдоволені щастям своїх подру

жсних дітей і ма.1енькою внучкою. 
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АНТОХ СОРОЧИНСЬКИЙ 

Антох Сорочинсьиий 

Антах Сорочинський родився в Го
родниці, у присілку Стара Городниця, 13 
червня 1878 року. Син Томка і Агнеwки 

Сорочинських, він скінчив сільську ruкo

.1y та, як усі його однолітки, помагав 

батькам у господарстві, в полі і лісі. Так 

проминули йому молоді роки до 1900 
року, коли був пок.'1Иканий до служби в 

австрійській арміі та, вислуживши в ній 

тр11 рок:r, вернувся знову до господар

ства. В lSOб році Антах одружився з од· 

носе.1ьчанкою Людвінькою Бахна, доч

кою Івана і Юліянни Бахнів, а рік піз

ніше виїхав до Канади 1 став до праці 
у відомій канаді.й.ській фабриці хлібо

робських машин Мессей-Гарріс. В часі 

депре·сії Антах покинув .роботу у фабри· 

ці і працював скрізь, де тільки була для 

цього змога, а.1е в·решті дістався до фа.б· 
р1·:ки кухонних влаштувань Моффат у Торонті та працював у ній 44 
роки. В 1912 році приїха.1а до Антоха дружина Людвінька і від тоді 

зажили обидвоє щ2с.rшвіше. 

• В родині Антоха і Людніньки Сорочинських було восьмеро дітей, 
четверо з них померли і четверо живуть. Ue дочки Юзька і Марцеля 

та сини Воло•ди~мир і Франко, троє перших з них вже подружені. В 1945 
роні по~1ерла дружина Антоха, залишивши чоловіка і дітей в тяжкому 

смутку, а ві·н, діставши піс.1я довголітньої праці державну пенсію і до

живши 80 років життя, живе в Торонті і радіє своїми дітьми та шістьо

ма внуками, що часто відвідують старенького батька і діда. 
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МИХАЙЛО СОРОЧИНСЬНИй 

Михайло Сорочинський 

з дружиною Анною 

Михайло Сорочинський родився 

в Городниці у присілку На поташні 

в 1885 році, як син Томка і Агнешки 

Сорочинських і з молодих літ пома

гав бать·кам у господарстві та xo
rt І~ !l на роботу до місцевого двора. 

В 1908 р. покликали Михайла до 

служби в австрійській армії і, вер

нувшись з неї, він далі жив та пра

цював у селі, поки в 1910 р. не ви· 

їхав до Канади. В Канаді Михайло 

перебува·в короткий час у Монтре

алі, Квебек, потім виїхав до Веллан

ду, Онтеріо і врешті прибув до То

ронта, в якому жиІJе до сьогодні. 

Робота в Торонті була в той час не

спів,мірно тяжка, Михайло працював 

при будовах, мішав пі-сок і вапно та 

на власній шкірі пережив тодішну 

долю робітників, коли ними гонили 

бе'З совісти й використовували до 

останнього поту за 15 до 20 центів 
денно. 

В 1912 році .Михайло одружився з Анною Оменач із Стегниковець у 
Тернопільщині і з родині було п'ятеро дітей: Марія, Юзефка, ІОзько, 

Томко і Томко. З цих дітей двоє померли, а троє живуть і всі лодружені. 

Михайло і Анна Сорочинські живуть до сьогодні в Торонті і хоч не 

надто служить їм здоров'я, тішаться дітьми та чотирма внуками, що ча· 

сто бувають у них \"ОСТЯМИ. 
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ІВАН СЕРНИК 

Іван Серник з дружиною Катериною, братом (з-ліва) і дітьми. 

Іван Серник родився в Городниці у присілку Цирилівка в 1901 році, 
як син Дмитра і Ана.стазії Серників. Малим ходив Іван до школи та по

ма•гав, як всі його· однолітки, батькам у господарці. Ось що пише Іван 

Сер•ник про своє життя: 

"В родині було нас чоти.рьо·х братів, - покійні сьогодні Тимко й 
Андрух, я і наймолодший брат Василь, який живе п рідному селі. Я мав 
13 років, коли ви•бухла перша світова війна і· з того часу не мав я уже 

спокійної молодости. В 1915 році, наприклад, стояло в селі московське 

військо і мене взяли з кіньми на "форшпан", тільки на один день, як 

вони казали, але в дорозі пробув я більш тиж•ня, мок від дощу, ночував 

під го.1им небом, не мав ні сам чого їсти, ні чим погодувзти коней. 

Це була одна з багатьох таких і подібю;х пригод у моєму МQЛодому віці 

і я мусів до них зr;икати. Кінець-кінців до дому таки з кіньми вернувся 

і при батьках пробу•в дальші роки війни, поки мене, сімнадцятьрі·чного, 

не в·зяли вліті 1918 року до австрійського війська і я стояв три місяці 

в [усятнні на станції та помагав розброюватн збунтовані мадярські 
полки, що покинули фронт і верталися на батьківщину. Потім пішов я 

в Українську Армію і був з нею аж до у;~адку Української Держа•ви, 
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переживаючи, як 19-річний хлопець, тя·жку· долю українського воя·ка 

того часу. 

Кол.и. я. в.ернувся до дому в 1920 році, в селі була польська .влада. 
Небаром nkJiЯ і.і~Qго я одружився з· Настею Гливкою, дочкою Николи 
і Анни, але тішитися родинним життям не довелося. Польська поліція 

робила НЗ мене нагінку і О.З.НОГО ДНЯ, 'КОЛИ Я Привіз З ПОЛЯ СНОПИ, за
бrа.'13 мене з подвіря та завезла 'до Чорткова, де в тюрмі перебув я 

шІ:сть місяців. Коли я вернувся до дому, застав у хаті малого синоч·ка, 

що Jродився, коли я, його батько, сидів у в'язниці. В 1922 р. поля•ки 

відставили мене до карного по.туку піхоти за те, що я втікав від їх а~сен

терунку, але в полку були наші хлопці і мене небаро'М в•зяли на чотири 

місяці до підстаршинської школи. Вернувся я до села щойно в 1924 
році і думав зажити уже без кло·потів, але п:.мчасом дружина дістала 

піс.1я простуди тяжку хворобу, заслабувала на два роки і в 1926 відій
Ш:1а на той світ, залишаючн мене в тяжкому горі з шосп::річ·НV.•М синком

сиротою. Ходив я як не С!}ЇЙ, врешті того ж року прода·з останній шма

ток по,1я і пустився в дорогу за море. 

20 травня 1926 р. прибув я на фарми у Са·скачевані. Найнявся ко· 
п:~п1 керющі, навіть старuи~м робітником зrобшн1 мене, але коли мені 

після двомісячної праці виплатили 25 долярів. - я аж злякався: кинув 

цю роботу і хоч грошей старчило тільки на залі~·ничий к1виток до Сід

нею в Новій Шкотії, поїха:з до того міста до брата Андруха. В Сіднеї 

я скоро найшов молоду вдо3у в двома машrмн синками, що була ро

дом з Горо.J.ниці і ми одружилися. Дружина моя - Катерина, дочка 

Мафтея і Юстини Jlітавих. Добрі люди помогли мені· найти працю, я 
став на нічну ши:хту в одній фабриці, - і так почалася моя нова госпо

дарка на канадійській землі, з новою дружиною та двома синк2·ми Пет
ром і Михасем. Від тепер почав я працювзт11, як несамовитий, щоб за

братн з краю мого власного синка ло Канади, - думав я, якщо й бі
дувати, то хай він хоч буде ко.10 мене. За рік спромігся я післати кора

бель1-1у карту і син приїхав до ме·не. 

Росли наші• діти веселі і здорові і ми з дружиною Катериною ті
шшшсь ними. З другого подружжя було в нас знову троє дітей, дочкн 

Анна і Настуня та СЕ1н Стефан. Всім дітям дав я відпові•дну освіту: Двоє 

з них скінчило по рокові гайскулу, Настуня в·весь гайскул і є стснограф
кою, син Степан кінчить середню школу і хочу його післати ТІа вищі 

студїї. Сьогодні і я і дружина постарілись, з дітей два сини і дві дочки 

подружені і маємо вже четнеро внуків, - хлопчиків Петра і Михася та 
дівчаток JНбі-Сузанну і Ненсі..:Марію. Тішимося щастям наших дітей, 

я працюю в тій самій фабриці - від.шва.рні заліза, в якій був ві·д пер

шого дня і якби не те, що обоїм нам не дописує здоро·в'я, все було б 
дабре. Ось така скром•на картина мого життя." 
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ІЛЬКО СТАЛЕНИй 

ІJ1ь1ю Сталений з дружиною 

Ю:тиною 

Ілько Сталений родився в 
Городниці у присілку Се

редина села в серпні 1886 
ро·ку як син Семена і Кате

рини з роду Познанських. 
Батько його ві.думер ще в 

хлоп'ячих лі-тах і Ілько пе

режив молодий вік при ма

тері. Тут, у свому селі, скін 

чив теж сільську школу, в 

якій був одним з кращих 

учнів, опісля ж помагав ма

тері .... вдові вести господар

ку. Здоровий і сильний, Іль

ко був ви·знаний здатним 

до військової служби і про

був у ній кілька років, вер· 

нувшись до рідного села 

дос.!.!ідченим мужчиною з 

широким поглядом на жит

тя. Але дома довго не до

велося побувати: 28 квітня 

1911 року Ілько виїхав до 

Канади і став працювати в 

Торонті у відомій канадій

ській фірмі кухонь та хатнього устаткування Моффат, в якій працює до 

сьогод:ні. Два роки пізніше, в 1913 році, Ілько одружився з Юстиною 
Білик, донькою Прокопа і Анастазії Білик з Новосілки пов. Борщів, що 
приїхала до Канади в 1912 році і їх гучне весілля відбулося в Торонті 
14 вересня 1913 року, - шлюб давав їм о. Боярчук. 

В родині Ілька і Юстини Сталених були чотири дочки - Марія, 
Ольга, Стефанія і Катерина, всі сьогодні заміжні. Обоє батьки, не зва

жаючи на свій ві·к, здорові і в повній силі та тішаться дітьми і семеро 

внуками, які їх часто відвідують. 

Від перших днів існування Допомогового То!Jариства односельчан 

с. Городниці Ілько і його дружина Юстина були найактив·нішими чле
нами тієї установи, завжди брали участь у праці для своїх односель

чан і зш3жди мо·жна було на них рахувати в організації. Теж сьогодні, 
коли оця книга виходить у світ, Ілько Сталений є скарбником Товари
ства, тішиться серед односельчан загальною повагою і теж завдяки його 

старанням та заходам Городниця матиме свій пам'ятник у формі цієї 

книги. 
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ПЕТРО ТУРЕЦЬКИРІ 

Бл. п. Петро Турецький з дружиною Сте· 

фанІею, синами Славком І Богданом та 

дочками ЄвrенІею, Оксаною І СтефанІею. 

Петро Турецький родився 
в Городниці, у присілку 

Майдан, в 1897 році, його 
батьки Федько і Анна Ту

рецькі. Петро мав з моло

дих років велику охоту до 

столярства і маля·рства та 

дуже скоро почав вчитися 

цих фaxirJ, а згодом став 

справжнім майстром і їздив 

по всій Галичині, виконую
чи великі роботи при цер

квах та інших будівлях. В 

ча.сі першої світової війни 

Петро був при ав.стрійській 
арм11, а КОJ1И Австрії не 

стало, б},в вояком Україн

ської Армії. В 1925 році, 
вернувшись до рідного се

ла, Петро оже·нився з одно

сельчанкою Стефанією Ка

чан, доЧ'Кою Івана і Ма·рії 

Качанів, а рік пізніше зали
ши.в мо.~оду жінку в селі і 

поїхав до Канади. Тут при

був у західні провінції і в 

різних місцевостях викону

вав столярські та малярські 

роботи при будовах. 

В 1929 році Петро спровадив дружину Стефанію до Канади і жит

тя обоїх попли.10 радісніше. В роди·ні було шестеро дітей, - два сини 

Славко і Богдан та чотири дочки, - Олеся, Євrенія, Оксана і Стефанія. 
Один син і дві донечки вже подружені. 

Петро Турецький після короткої і тяжкої недуги у-покоївся в Бозі 

17 квітня 1957 і залишив у тяжкому смутку дружину та дітей. Похоро
нили Петра в Торонті на цвинтарі Проспект. 

' 
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ЛУКАШ ЦІРКА 

Лукаш Цірка з дружиною Софією, сином Володимиром 

і дочкою Анетою. 

Лую1ш Uірка родився в Городниці в 1890 році, як син Юзька і Анни 

Ці•ркі1в, що жили в присілку Озериська. Батько Лукаша помер, коли той 

був мадим хлопцем і він, брати Антох та Вінке·нтій і сестра Марія жи

ли з матірю. З мал·ку теж почав Лукаш працювати в господарстві та в 

лісі, а теж ставав до роботи в місцевій гуральні. 

В 1910 році Лукаш Uірка приїхав до Канади і спинив·ся в копаль

няній околиці міста Су дбур. У копальнях, спершу ніклю і потім золота, 

пропрацював Лукаш 29 років і виконУ'ва•в роботу так совісно та відпо

відально, що всі його любили і поважали, як чесного робітника. Згодом 
Лукаш одружився з Софією Калічак, уро.дженою в Канаді і в родині 

було двоє дітей, син Володимир і дочка А'Нета. У старших роках .'lукаш 

купив фарму в Мус Бей, Манітоба, і жив на ній з родиною щасливо, 

але мабуть тяжка праця в молодих роках дала себе таки зrодом знати: 

Лукаш довший час підупадав на здорс1в'ї і в 67 р. життя помер у шпи

талі в Вінні~пегу, де його й похоронили на католицькому щшнтарі. 

Після смерти Лукаша, що була вели:ким ударом для дРУ'ЖИНИ та 

дітей, Софія Uірка перенеслася з дочкою Анетою до Торонта і живуть 

обидві тут до сьогодні, а жонатий син Володимир за.1ишився на фармі 

в .Манітобі. 
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Петро Цірка 

ПЕТРО ЦІРИА 

Петро Цірка родився в Городниці 
у присілку Майдан 29 червня 1880 
року, як син Мартина і Катерини 

Uіркі·в. Скінчивши сільську школу, 

Петро навчився шевства і в цьому 
ремеслі працював до 20-ого року 

життя. В 1901 р. був поюшканий до 

австрійської армії і прослужив у ній 

три роки, добившись ступня кап

раля. Вернувшись з війська до дому, 

Петро оженився з Марією Нед·зял

ковською, а проживши з дружиною 

в селі три роки, ВИ'Їхали обоє в 1907 
році до Канади. Тут о6ли в містечку 

Кенора, Онтеріо і Петро дістав пра

цю при льокомотивах, яку викону

вав три роки. При льокомопrвах 
працював теж Петро чергових оди

надцять рокі!J у Форт Вілліямі, Онт., 

куди опісля переселився з дружи

ною. Ко.1и дружина Петра, б11. п. Ма

рія, у Форт Віл.1іямі померла, Петро 

з троїма дітьми, - Брониславом, 

Августнном і Юл·ією, - перенісся на 

постійний побут до Торонта. В цьо

му :місті живе й сьогодні, дійшовши у повному з1доров'ї 79-го року жит· 

тя, та тішиться своїми подруженими дітьми й вісьмома внуками, що 

-часто відвідують діда й осолоджують йому дні погідної старосш. 
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ЯСЬКО ШМЕНДЗЮК 

Піонер Ян Шмендзюк (86 років) 
з дружиною Кароліною у 50-річ

чя подружжя 1957 р. 

Ясько Щмендзюк родився 3 Го
родниці в 1874 році. Скінчившн сіль
ську школу, він працював при гос

подарстві батьків, був сильний і 

проворний юнак. В 1897 р. Ясько 

одружився з одноліткою Каролінсю 

Ле~1ків з прнсілка Стара Городниця 

й обоє творили дібрану пару, яку 

.1юбнло все село. В 1898 році Я:сько 
зи.1ишив 25 березня молоду дружи
ну в рідному селі і виїхав до Аме

рики, де спершу працю!Jав на фар

м2х в околиці Ню йорку і тільки 

згодо~r дістався на ро·боту до фаб

рики. В цій фабриці трапи.1ося Ясь

кові нещастя, - при роботі йо~іУ 

важко покалічило обидві руки. Про

.1ежавши кіль·ка місяців у шпиталі, 

Ясько почав судити ком1панію за від

шкодування, але, на жаль, у тих ча

сах важко було виграти справу в 

суді: суд потягнувся місяцями і вре

шті !Зсе полагодили так, шо Ясько 

дістав у тій самій ко~rпанії лекшу 

роботу. Ощаджуючи і працюючи, 

Ясько спровадив врешті в 1902 році 
дружІ-:ну до Америки і обоє щасли

во прожили в ній два роки. В 1904 р. 
Ясь1ко і Кародіна вернудися до рідно

го їм обоїм села Го·родниці, побули 

тут короткий час і виїха.1и до Боснії. Тут Ясько купив го<:подарство 

і повів його так зразково, що був приділений до окремої ко:о.rісії, якJ. 

мала вчити інших поселенців правидьного і прибутко·вого сільського 
господарства. В Боснії обидвоє Шмендзюки пробули довгих шість років, 
а в 1910 році продали своє господарство і приїхали до Канади до братів, 

які тут фармували. Запопадливий господар Я:сько купив негайно фарму 

в околиці Вінніпеrосіс, Ман., а небаром і другу та розвів господарство 
на високому рівні. На одній з цих фарм розвів теж лре·гарний сад і за 

овочі з нього нераз діставав відзначення та нагороди на виставю1х. 

В родині Яська і К.1ро:~іни Шмендзюків було чотири сини і три доч-
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ки, всі вони в.же давно подружені та зі своїми дітьми обробляють роз~ 

лоrі фарми, що їх придбали батьки. Обо€ Шмендзюки мають сьогодні 

по 86 років життя, а проте вони здорові і дочекалися 18 внуків та сімох 
правнуків. 

Ясько і Кароліна Шмендзюки багато допомогли до появи цієї го

родницької Пропам'ятної Книги своїми листовними інформаціями про 

наших давно вже неживих піонерів, що заїхали в Манітобу. Хай за це 

буде їм вдячність від всієї нашої односельчанської громади, всі ми ба

жаємо їм, піонерам, щасливо прожити ще багато-багато років! 
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ГАРАСИМ ЮРНЕВИЧ 

Гарасим Юркевич з дружиною Анною (посередині), з подруженими 

дітьми і внуками. 

Гарасим Юркевич родився в Городниці у присіл-ку Воєводинці в 

1889 році, як син П~тра і Саліни Юркевичів. Молодий вік пережив Га
расим при батьках у селі і працював при господарці, а в 1912 році, 

коли йому було 23 роки, виїха~ до Канади та спинився в Ошаві, Онт" 
де жиз і працював 45 років. 

В 1914 році Гарасим одружи•вся з Анною Турецькою, дочкою Ва

силя і Вікторії Турецьких, родом з сусіднього до Городниці села. Само

лусківці в Гусятинщині і їх весілля відбулося в Ошаві. В родині Гара
сwма і Анни Юркевичів було п'ятеро дітей, три сини - Петро, Василь 

і Михайло та дві дочки - Марія і Ві·кторія. Всі вони вже подружені 

й Га.расим та Анна тішаться їх родинним щастям та 12 внуками, що 
часто 11ідвідують діда і бабу. 

Гарасим Юркевич вже сьогодні на пенсії, але не зважаючи на свій 
nіз•ний вік, він здоровий і разом з дружи·ною належать до відомих та 

шанованих в Оша·ві україонських громадян. Обоє теж щиро працювали 
в Допомоговому Товаристві односельчан с. Городниці в Ошав.j, в упра

ві якого Гарасим був кілька разів, а що односельчани з·на.11и його як 
цимбалістоrо, він не.раз грав їм на прогуль'Ках та пікніках с11ого Това
риства. 
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ПЕТРО ЮРКЕВИЧ 

Петро Юрневич з дружиною Анною 

і дочною Олею. 

Петро Юркевич роди•вся 
в Городниці, у присілку Се
редина села, в 1910 році, як 
син Юрка і Явдохи Юрке
ви-ч. В Городни.ці скінчив. 

теж чотири-клясову місце

ву школу і помагав баІfь
кам у господа•рстві, поки в. 

1927 році, за по.1ьсь·кої оку

пації, не виїхав до Канади. 

Тут спинився на рі·к у за

міжної сестри Анни і пра
цюв<.•в на її фармі, а потім. 

переїхав до Торонта. В То
ронті Петро Юркевич пра

цював перших 12 років у 

відомій фабриці м'ясних 

продуктів "Кенеда Пекерс"~ 
поті~f, від 1941 р., перей

шов на роботу до фірми 

"Rі.1.1іярд Сторедж Батте
рі", де при виробі батерій: 

працює і досі. 
Н травні 1933 року Петро 

одруж1rвся з Анною Стефа

нншин, родо~f із Скалатщи

н11 і в родині є троє дітей, 

- син Юоко та дочки Оля 
і Неня. Дочка Ольга вий-

шла вже заміж, а син Ю1 
ко і дочка Неня живуть з батьками. Петро і Анна Юркевичі жи1вуть у 

Торонті в хорошій nласній хаті, вони обоє здорові і тішаться дітьми, 

а часто їх побачите в гурті односе.r1ьча1н чи на зборах Jlопомо·говоrо 

Товариства, якого вон:1 - добрі і готові завжди помогти в праці члени. 
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АННА ДЗЯДИНЕВИЧ-РОМАНОВИЧ 

Анна Дзядин:евич-Романович 

з чоловін:ом бл. п. Адамом. 

Анна Дзядикевич родила{:Я в Го

род~ниці, у присілку Сеньківці, 15-го 

жовтня 1888 року, як дочка Петра і 

Марії Дзядикевич і при батьках пе

режила дитинство та молодий вік 

Про своє життя Анна Дзядикевич 

розказує так: 

"В сімнадцятому році життя ви

їхала я з батьками з Городниці до 

Боснії, як казали бать·ки - шукати 

кращої долі. В Боснії ми жили чо

тири роки і там теж пізнала я Ада

ма Романовича, хлопця з рідного 

села Городниці, та згодом вийшла 

за нього заміж. У 1910 році я з чо
ловіком і батьками виїха.1а з Боснїі 

до Канади, як каза1в по·кійний бать

ко Петро: "Уде мо за канадійським 
х.1і·бом і сво·бодою, бо я вже був у 

Канаді в 1900 році і знаю, що там 

лекше жити, як у будьякій країні в 

світі." Отже наш покійннй добрий 

банко забрав нас усіх до Канади. 

Я. була вже тоді чотири роки заму

жем і було в нас двоє :\tа.'шх дпок. 

При·бу.ш ш1 у фармерсь·ку око.1ицю 

Ледвин у Манітобі і батько купив 

нам фарми по 10 долярів. Були це 
лісисті гомстеди по 160 акрів один. 
Це було в 1911 році і ми почали rо

сподар1пи. Ой, була гірка господарка в ті часи! Один доляр вартував 

за сьогоднішних двадцять. Я. двигала на плечах дерево на будову хати, 

але не була це хата, а буда. Такі буди, "бодреї", клали перші поселенці 

скрізь по гомстедах, поки доІJКили часу, коли можна було з-будувати 

кращу хату, а що в початках на ти.х ма~ніто•бсь·ких пустелях люди не 

мали грошей, то часто просто копали яму, накривали її деревом і так 

жили. Але Бог тримав нас при здоров'ю і життю. Я. з покійним чолові

кам Адамом тяжко працювали на фармі·, але ми були молоді і здорові, 

давали собі раду і, я·к могли, виховувади дітей. 

В нашій родині було шестеро дітей, п'я-ть дочо·к - Кародя, Марія, 

rеня, Стефанія і Одьга, та один син Юзько. Діти повиростали, подру

жилися, вивели внуків і порозходилися, а я з чол-овіком залишилася: 
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сама на фармі. Син Юзько, що є в Торонті контракторо'М при спаюванні 
металі-з, помагав нам багато грішми t нам старим жи~11ося незгірше. Але 
в 1955 році мій дорогий муж Адам захворів, я віддала його до л.tчниці· 
і тут він не пережив операції та помер. Дуже сумую і болію, втративши 

любого чоловіка. його похоронено коло моїх родичів на цвинтарі св. 

Яна коло костела в Ледвині, Ман. Хай йому і моїм дорогим батькам 
буде легка канадійська земля! А сама я живу у Вінніпеrу при дочці, 

тішу~я подруженими дітьми та внуками." 
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ВОРІТКО ЯНЧИЦЬКИРІ 

Бл. п. піонер Щепа.н ЯнчицькиА з синами Ка

.. ролем (загинув без вісті) І ВоАтком (t 1957) 
на фармі в ЕлфІстоні, Ман., 1910 року. 

Войтко Янчицький родився в Городниці, у присілку Середина села, 

в 1883 році, Я'К син Щепзна і Марії з роду Круліковських. Сімна·дця'І'ь

літнім хлопце'М ви.їхав Войтко в 1900 році разом з цілою родиною до 

Канади і прибув у Ма·нітобу, де батьки в:зяли фарму. На цій фармі 

Войтко провів перші роки тя·жкої праці в Кана•ді, - фа.рму треба було 

щойно ви·робити під засів тз вИ'корчувати з неї грубе дерево. Ue була 
тя·жка і :мозольна праця, що тривала роками і нераз у час ї:'і родина 

натерпілася голоду й холоду, але та.ка• була доля всіх піо·нерсь.ких си·нів. 

Згодом батько Войтка, Щепан Янчицький, в·зяв для ньоrо сусідню фар

му і теж її треба було почисти.ти з пнів, хащів та каменюк. Але вреwті

решт, після років тяжкої праці~, фарми заколосились збіжжя.м і можна 

було дякувати Богу за силу та здоров'я в тяжкій праці. 

Згодом Войтко одру~ив·ся з Анною Качор, родом з су~сідного до 

Городниці села Jlичківuі і обоє, хоч і працювали тяжко на фарм·і, жили 
щасли;во. В родині було чотири сини і чотири дочки, що сьогодні всі 

подруже·ні. Войтко і Анна почали на старші РО'КИ жити спок~йніше та 
радуватися своїми дітьми і 16 внуками, але 6 січня 1957, на сам наш 
Святий Вечі.р, Войтко пі·сля довшої недуги заснув на. в~іки в 74 році жит
тя, залишивши в тяжкі~t смутку дружину, дітей і внукі.в. Похоронили 

Войтка Янчицького на католицькому цвинтарі в Елфістоні, Манітоба. 
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ТІ, ЩО ВІДІЙШЛИ 3 НАШОЇ ГРОМАДИ ... 
СПИС РОДИМЦІВ СЕЛА ГОРОДНИЦЯ, ПОМЕРЛИХ 

У КАНАДІ й АМЕРИЦІ 

Схиляючи в пошані свої голови перед nрацею і жер
твенністю унраїнсьних піонерів у Канаді й Америці 
з с. Городниці, розуміючи їх тугу за Рідною Землею 
і тяжність чужої землі, що внрила їх струджені тлінні 

останни, 

цей далено неповний списон їх світлих імен передаємо 

ПАМ'ЯТІ І УВАЗІ МАйБУТНІХ. 

КАНАДА 

Сидней, Нова Шнотія, 
внлючаючи rлясбей 

Баран Марія 1 зам. Луків, 
Луків Василь, 
Луків Микита, 
Малий Михайло, 
Марчак Анна. 
Барилюк Явдоха, зам. Ва-

силишин, 

Барилюк Юзько, 
rлавацька Марія, з. Шевчук, 
rніт Василь, 
rніт Катерина, 

Юrксвич Іван~ 
Юркевич Микита, 
Зарівна Анна. зам. Юркевич, 
Заrвольський Корнило, 
Заrвольська Анна, зам. Лу-

касевич, 

Лукасевич Марія, 
Літавий Микита. 

Монтреал, Квебек 

rлушек Анеля, 
r"'Іушек Марія, 

Грайник Катерина, зам. Мар-

Глушек Михайло, 
Купніцький Антах, 
Луків Тимко. ків, 

Грайник Іван, 
Романович Палагна, 
Серник Андрух, 
Возьний Яким, 
Воробець Никола (трагічно) 
Воробець Анна, зам. Грай-

ник, 

Ошава, Онт., цвинтар 
св. Юрія 

Бадюк Антоніна. 
Гриців Іван, · 
Котовський Ясько, 
Лизун Дмитро, 
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Пам'ятник-наrробник на могилі бл. п. Дмитра Лизуна на цвинтарі 
св. Юрія в Ош аві, Онт. 

Маланчин Ф .. 
Марків Петро, 
Петришин Іван, 
Стельмах Іван, 
Шевчук Марія, зам. Бадюк, 

• Стрихальський Войтко, 
· Слотвінський Михайло. 

Вітбей, цвинтар Юніон 

Біленький Танас, 
Біленький Захарко, 
rніт Міхал, 
rніт Анна, зам. Луків, 
rніт Настя, 
Гриців Федьо, 
Луків Яким, 
Мельничук Стефан, 
Мельничук Іван, 
Машталяр Василь, 
·Озимок Андрух, 
Юркевич Ілько, 
·За рівна Матрона. 

Торонто, Онт., цвинтар 
Мавнт Говп 

. Дзядикевич Меланія, зам. 
Ці рка, 

Баран Антах, 
Баран Антоніна, зам. Пос-

ціва, 
Бахна Никала, 
Бахна Філько,· 
Бахна Людвінька, зам. Соро-

чинська, 

Бадюк Петро. 
Федишин Никала, 
Фута Іван, 
Фута Іван - другий, 
Фута Андрій, 
rніт Катерина, зам. Соро-

чинська, 

rніт Марія, 
Квач Прокіп, 
Купніцький Антось, 
Купніцька Каролька, зам. Кі-

сельчук, 

Машталяр Петро, 
Макодонський Михайло, 
Макодонська Анна, зам. 

Стр ихальська, 
Макодонська Варвара. 
Нитрепка Василь, 
Посцівий Юрко, 
Польовий Михайло, 

157 



Посціва Каролька, зам. Шов
дра, 

Посціва Юзька, зам. Бари-
люк, 

Плаксій Дмитро, 
Сорочинський Карол~ 
Сталений Андрух, 
Стрихальський Адам, 
Возьний Дмитро, 
Воробець Василь, 
Заrвольський Гриньо. 

Торонто, Цви·нтар Проспе1<т 

Слободзян Іван, 
Баран Вавро. 
Бабій Проць з дружиною, 
Дзядикевич Філько, 
Левків Марія, зам. Гуменюк, 
Нароженський Антох, 
Турецький Петро. 

Торонто, цвитар Голі Крос 

Купніцький Ілько. 

У1<сбріч, Онтаріо 

Посціва Марія, зам. Кравець, 

Елсас-Травт-Крі1<, Онт. 

Кришталович Марія, зам. 
Дзядикевич, 

Стрихальський Юзько, з дру
жиною. 

Гемилтон, Онт. 

Слотвінська Марія, зам. Ду-
дар, 

Дзюрбан Петро. 
rніт Варвара, 
Квач Бартко, 
Воробець Парашка, зам. 

Квач, 
Нароженський Ясько. 

Судбури, Онт. 

Цірка Антох, 
Ці рка Петро, 

Цірка Катерина, 
Цірка Марина, 
Uірка Інrах, 
Шмендзюк rpex. 

Форт Вілліям, Онт .. 
Коваль Гринько, 
Шкірка Василь. 

Віндзор, Онт. 

Баран Людвик, 
Луків Настя, зам. Вишинська" 
Майданюк Варвара. зам. Лу-

ків. 

Ледвин, Ман. 

Петро Дзядикевич з дружи-
-ною, 

Адам Романович. 

Вінніпеr, Ман. 

rлавацький Філько з дружи-· 
ною, 

Цірка Луць, 
rлавацький Томко. 

Вінніпеrосіс, Ман., цвинтар· 
Принсвіл 

Сас Лєон, 
Сас Стах з дружиною си--

ном, 

Корчинська Анна, зам. Пет
ришин, 

Петришин Каролька, 
Петришин Петро з дружи--

ною, 

Петришин Юрко (трагічно),. 
Петришин Олекса, 
Шмендзюк Іrнах з сином. 

Елфінстон-Вісла, Ман. 

Янчицька Катерина, зам. 
Роздеба, 

Янчицький ІЦепан, 
Круліковська, зам. Янчицька,. 
Янчицький Кароль, 
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Цюпа Томко з дружиною, 
·кравець Стефан з дружиною, 
Янчицький Войтко, 
Купніцький Михайло (тра

гічно), 
:Родина Пшебніцьких. 

Ті мине. Онт. 

Спас Андрух. 
"Біленький Петро. 

Інш і 

Голик Франко з дружиною, 
Редферн, Саск. 

Юркевич Олекса, Рувен, Онт. 
Юркевич Петро (пропав без 

сліду). 
Цірка Петро (пропав без 

сліду). 
Федишин Іван (пропав без 

сліду). 

АМЕРИКА 

Ню Иорк 

'Зарівний Прокіп, 
Брати Чайковські, 
Цимбала Петро, 
Демків Максим, 
Демків Настя, 
rабрик Юрко, 
rайова Матрона, 
Ліщинська Катерина, 
Полуяк Петро (Бруклин) 
1Зозьний Іван (Бруклин), 
Живокарта Анна, зам. Сукач, 

·живокарта Дмитро, 
rайова Марія. 

Детроііт, Міш. 

Баран Бартко, 
Котовський Михайло, 
Майданюк Павло, 
Машталяр Павло, 
Мисліцький Михайло, 
Шмендзюк Міхал з дружи-

ною, 

Сафіян Ілько. 

Вонсокет, Ровд-Айленд 

Барилюк Олесько, 
Цірка Міхал, 
Міхаловська Анеля, 
Міхаловська Нянька, зам. Ба· 

рил юк, 

Петрович Маріян, 

Спас Данило, 
Шевчук Федьо. 

Інш і 

Лизун Михайло, Кенмор, Бо
фало. 

Міхаловська Філька, зам. Се
менюк, Патокет, Ровд Ай
ленд. 

Пам'итник-нагробннк на могилі б.11. 
п. Івана 8o3wtoro на цвинтарі св. 

188На в Ню Я орку, ЗДА. 
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SUMMARY 

This memorial Ьооk about the Village of Horodnytcia has 
·Ьееn published Ьу the endeavour of t\vo Selfreliance organizations, 
founded Ьу Canadians hailing from the Village of Horodnytcia 
on the Zbruch River in the western Ukraine. Мапу of these pio
neer settlers had arrived sixty, fifty and fourty years ago; many of 
them have not only children born in Canada, but also grandchild
ren an great-grandchildren. Their organization did not limit its 
aid to members and friends who were in misfortune; it also ren
dered social and cultural assistance to their native village. Finally 
it decided to publish а book about that village, where its 
founders and members were born, grew up and left their parents 
and kinsmen, with whom they have common bonds of spirit and 
blood. Since 1896 over six hundred people left Horodnytcia for 
·Canada and the U nited States. This book is to remind them of 
their native village, to give an exact description of it and to list 
all those who left it to become good and worthy citizens of Ca
nada with children and grandchildren, who now hold important 
posts in the public and business life of this country. 

On the f ollowing pages we off er а brief outline of the con
tents of this book. 

Р. 7, PREFACE 

The editor of this volume, Mr. М. Wozny, one of the :5.rst 
pioneers from Horodnytcia and one of the founders of the Self
reliance Association, relates how he had planned for years to 
publish а book dealing with the lives and fortunes of all those who 
had left his native village and had соте to Canada. This plan 
was realized when the Selfreliance Association decided to lend 
its full support and to entrust Mr. Wozny with this project. Не 
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goes on to tell aЬout his correspondence with fellow-villagers, the
collecting of material aЬout their life and work, and the difficul
ties encountered in this task. Finally he offers credit and thanks: 
to all those who contributed to the completion of this Ьооk. Тhе 
dream of his life has come true, his work goes out into the world. 
to preserve the memory of Ukrainian pioneers in Canada and the· 
description of their native village for many years to соте. 

Р. 11, MARKS OF АNТІQUІТУ IN HORODNYTCIA 

One of the distinguished Ukrainian archeologists, Dr. У aro
slav Pasternak, whose name is well known to the world's scholars· 
of antiquity, writes in this extensive article aЬout the past of Ho
rodnytcia and its environs. Beginning with the stone age, when 
this region was already inhabited, he reviews archeological :fin-
dings age Ьу age and reconstructs on their basis the Ше of the~ 
prehistoric inhabitants of the region. Не gives particular conside
ration to one of the more unique findings from the Zbruch River
bed, namely the stone idol Svyatovyt f rom pre-Christian times. 
This idol is still an object of controversy among the world's archeo-
logists. One fact, however, emerges clearly from all findings; the 
region of the Ukraine where Horodnytcia lies today has been in-
habiteci since time immemorial Ьу people of а high civilization,. 
here trade routes and influences merged to contribute to the deve
lopment of an original culture. Today's inhabitants of Horodnytcia 
can certainly Ье proud when they talk aЬout their forefathers. Dr. 
Pasternak's article combines profound scholarship with а warmth 
of feeling, and its value transcends the limits of this modest me
morial Ьооk. 

Р. 29, HORODNYTCIA BEFORE ТНЕ FIRST 
WORLD WAR 

In this section the editor of this book, Mr. М. Wozny, de
scribes the village of hundreds of pioneers who came to Canada 
and the United States such as he knew it before the first world 
war. Here we find а general description of the village, its geo
graphy, divisions, roads, buildings, farms, churches, schools and 

162 



jnstitutions. We also learn about its social and administrative or
ganizations, ahout the occupations of its inhabitants, ahout its arti
·sans and professional men, about the number of inhabitants and 
·their P-conomic status, about the monuments of the village з.nd 

·:finally about the surrounding fields and woods with their ·vegeta
tion and animal life. This is а straightforward description Ьу а 
pioneer who cherishes his old Ukrainian homeland and faithfully 
:sets down his observations. 

р. 47, ТНЕ YEAR'S HOUDAYS IN HORODNYTCIA 

The president of the Selfreliance Association, Mr. Уа. Lukiw, 
·and the Society's Treasurer, Mr. І. Staleny, both old pioneers, 
describe in this article how the people of Horodnytcia celebrated 
·Christmas and the other great holidays of the year. They quote 
Christmas Carols, spring songs and many other customs of which 
are in abundance in every Ukrainian village. The Ukrainian pio
neers who chose Canada as their new home brought with ·~hem 
many of those customs, so characteristic of the Ukrainian moral 
and religious life. 

Р. 55, ТНЕ FOLK COSTUME OF HORODNYTCIA 

This article describes in detail the folk costume of ·the men 
and women of the village, а costume that was colourful, tradi
tional and at the same time practical. All materials f or this cos
tume, - linen, dress and shoes, - was produced in the village 
and sewn according to ancestral patterns. From the man's hat 
to the girl's red boots the costume expressed а deep esthetic feel
ing anc. inborn taste. When the author describes how city clothes 
supplanted this costume, we feel sorry that individualism gave 
way to standardization and solid craftsmanship to poor quality. 

Р. 59, WEDDING CELEВRAТIONS IN HORODNYTCIA 

In this article the editor, Mr. М. Wozny, describes the nup
tial customs of his village, so beautiful and profound in their tra
ditional symbolism. The celebrations lasted for three days, and 
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this was time for music and song ( quoted Ьу the author), tradi
tional hospitality, food and gifts. The making of the bridal wreath 
and the two presentations of gifts f or the bride's new home Ьу 
friends and relatives were the expression of that love and friend
ship which bound together Ukrainian villages such as Horodnytcia. 
The memory of the wedding days with their romanticism and 
poetry often sweetened difficult moments in the life of the married 
coupie. 

Р. 63, ТНЕ FIRST SCHOOL IN ТНЕ VILLAGE 

One of the oldest pioneers f rom Horodnytcia, the President 
of the Brotherhood of Horodnytcia, Mr. Уа. Lukiv, teils how 
the first school was set up in the village, basing himseif on infor
mation handed down Ьу his father, who was born in 1843. The
school started off in 1850 with three pupiis, taught Ьу the local 
deacon. As the number of pupils increased, it became necessary 
to build special accomodations, which, in this case, consisted of 
а simple village home. The desire for learning was so strong among 
the young people that soon another home had to Ье assigned to 
the school, and in 1890 а large buiiding with an office and living 
quarters for the principal was erected. Mr. Уа. Lukiv also teils 
us how in his time many children from Horodnytcia went to se
condary school in town, although such schooling entaiied great 
expense for their parents. Today Horodnytcia has а large modern 
ten-grade school, as illustrated on page 41. 

Р. 65, HOW ТНЕ FIRST COMMUNIТY CENTRE 
WAS BUILT 

Mr. А .Liuby and Mr. V, Hraynyk:. who both hail from Ho
rodnytcia, tell of the first cultural efforts in their village, particu
larly aЬout the efforts of the young people who after the first 
worid war founded an organization for the promotion of adult 
education, which soon was housed in its own building. It is inte
resting to note that the idea of building such house was first sug
gested Ьу Fedir Kravets who, after eight years in Canada, had re
turned to his native village. Foilowing his initiative, the young 
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people got down to work with enthusiasm. When the local clergy 
encouraged them and donated Church land for the building, 
success was in sight. The young people spent their evenings at 
work, villagers who had gone to Canada and the United States 
helped financially, and in 1926 the village inaugurated the Com
munity Centre, which ~oon was bubbling with activity - drama
tics, reading, entertainment. А newly founded co-operative, which 
moved into the same building, helped the villagers to market their 
goods, and the dramatic group and choir of Horodnytcia toured 
the region with plays and concerts. The second world war put an 
end to this educational and cultural effort of the village, which, 
however, was renewed with the end of hostilities. 

Р. 69, ТНЕ FIRST PIONEERS FROM HORODNYTCIA 

This part of the book may well Ье the most interesting, for 
here Mr. М. Wozny relates how the first news about Canada 
reached Horodnytcia and how the first pioneers left for that f ar
away and unknown country. The first one who left was Stepan 
Kravets, who came to Canada in 1897, the second one was Franko 
ltolyk, who came in 1898; then others followed. Some left in 
order to earn а sum of money and then return, others left in search 
of а better life. The life of those pioneers who settled on home
steads in western Canada was hard and difficult. Voytko Yan
chytsky, who came to Manitoba in 1900, describes in this section 
how he and his family lived during their first few years in Cana
da. Relying оп themselves and on the work of their hands, with
out а house and without help, in solitude and in danger, these 
pioneers were clearing f orests, fighting against rocks and the bush, 
year Ьу year, until they built up the farms that today are the 
pride c,f Canada. N ow the descendants of those pioneers are not 
only the possessors of extensive fertile lands, they also built up 
prosperous settlements and towns in Canada's Prairie Provinces and 
now hold important and high posts in various walks of life. Up to 
1939 ahout six hundred people left Horodnytcia for Canada and 
the United States. Today, together with their descendants, their 
count lies between four and five thousand, scattered from Nova 
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Scotia to British Columbia. They all cherish the memory of феіr 
native village and share in the spiritual and cultural heritage of 
the Ukrainian people. This article is written with great love for 
the Ukrainian pioneers and their descendants and with an equally 
great love for Canada ·to which they have contributed ·their ·toil, 
thus assuring ~heir children and grandchildr~n а better Ше. 

Р. 79, MUТUAL ASSISTANCE ORGANIZAТIONS 

This section of the book, which is the most profusely illustra
ted, tells how the immigrants from Horodnytcia who lived in great 
numbers in Toronto, Hamilton and Oshawa received in 1926 let
ters from their native village asking them f or financial assistance 
in the building of their Community Centre. This project capti
vated the interest of the former inhabitants of Horodnytcia, who 
began to arrange meetings, organize collections and finally sent 
а large sum to their native village. For this purpose а special 
Building Committee was set up in Toronto and then in Oshawa. 
The people who took part in thc campaign became so attached to 
each other that they could not part, even when the Community 
Centre in Horodnytcia was completed. Therefore they decided 
to found Selfreliance organizations in Toronto and Oshawa. These 
societies not only organized reunions, but also aided their mem
bers in case of misfortune. Several thousand dollars have been 
spent in this way. In 1956 these societies celebrated their ·twen
tieth anniversary and they continue their work under the leader
ship of their founders, Mr.· М. Wozny and Mr. Уа. Lukiv, who 
gathered around them а group of dedicated people, who are men
tioned in this article. In 195 7 these societies sent а chasuble to 
the church in Horodnytcia for which they had been asked, and 
now they publish this Ьооk, dedicated to their native village and 
its pioneers in Canada and the U nited States. 

Р. 91, PIONEERS FROM HORODNYTCIA IN CANADA 
AND ТНЕ UNITED ST ATES 

This section of the Ьооk, which happens to Ье the largest, 
contains the biographies and photographs of forty-seven ріо-
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neers from Canada and the United States, who had come to these 
countries from Horodnytcia and together have helped with the pul; 
lishing of this Ьооk. The stories of their lives, their fortunes and 
their f amilies form а small part of the great history of Canada, and 
each one of these men exemplifies the great contribution of these 
people to Canada's development and prosperity. 

Р. 156, THOSE ТНАТ HAVE PASSED AWAY 

This is the list of the pioneers from Horodnytcia who have 
died and are buried in diff erent cemeteries of Canada and the 
United States, and whose descendants live in the faith, culture and 
creative spirit of their parents, as children of the faraway Ukrai
nian village of Horodnytcia. Мау they Rest in Реасе! 
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