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БРАТ, ЩО НАРОДИВСЯ ЧЕРЕЗ 20 РОКіВ
(Передмова)

У

1988

році про Коломию вкотре

заговорили. Цим разом малося на увазі
вартісне видання

збірник споминів

-

і статей про недавнє минуле «Коломия

й

Коломийщина»,

у

американському

Підготував

і

сторінкову

книжку

який

побачив

місті

світ

Філядельфії.

профінансував
Комітет

цю

960-

колами

ян, а вийшла вона як 46-й том у серії
«Український Архів» Наукового Това
риства ім. Шевченка. Слід сказати, що

подібні регіональні збірники видали ви
хідці

з

Городенщини,

Дрогобиччини,

Збаражчини, Рогатинщини, Стрийщини

та инших теренів Галичини. і ось наші
емігранти-коломийці

спромоглися

на

прекрасний том, який одразу ж завоював

собі шанувальників.
Д-р Василь Луців у двох числах укра

їнської газети «Свобода» [Філядельфія,
США] за 21-го та 25-го лютого

1989 року

Обкладинка,

1988 рік.

вмістив великий матеріял під заголовком

«Коломия й Коломийщина»

-

збірник споминів і статтей про недавнє минуле»,

11 мкому переповів про це видання та його авторів. Відгук про коломийський

том «Поклін Зеленій Верховині» написала і Оксана Керч у нью-йоркській газеті
«Національна Трибуна» за

26 лютого 1989 року.

У одному з діяспорних часописів

·t'явилася стаття «Коломия й Коломийщина» за підписом Б. Ш. Майже одночасно

n

лік вана й фахова рецензія в самій Коломиї. Її автор ігор Кічак під псевдонімом
ин Сокіл подав у

111

1989

році до 7-го номера коломийського самвидавного

у «Карби гір» матеріял «Коломиє, Коломиє».
11 к до масового коломийського читача вартісне фільядельфійське видання

нщі не дійшло, адже ще існувала совєтська системазії каральними органами, яка

Іююннло проти «українських буржуазних націоналістів», що жили на Заході. і хоч
ІІJ10І'ОJЮІІІСІІа Михайлом Горбачовим перебудова брала своє, все ж у Коломиї ще

5

доволі впевнено почувалися КПРС і КДБ, а тому єдина тоді комуністична rазетка

«Червоний прапор» не помітила діяспорного видання. Та містом таки поширилися
поодинокі примірники «Коломиї й Коломийщиюш. Ними одразу ж захопилися

місцеві краєзнавці, вчителі, лікарі, журналісти, артисти. Особливо дорогою була
ця книжка для старшої коломийської інтеліrенції, яка в умовах тоталітарного
московського режиму мусила таїтися зі своїми патріотичними поглядами. А тут
раптом озвалося щось далеке, миле і справжнє, буремна молодість, стукали в
серце спогади друзів, з якими змушені були розстатися на ціле півстоліття ...

Безперечно, ведучи мову про збірник «Коломия й Коломийщина», ми маємо
доземно вклонитися Комітету коломиян. Нагадаємо коротко, що

12

червня

1980

року у Філядельфії (США) скликали ініціятивний комітет коломийців, який почав
збирати адреси вихідців з Коломиї й колишнього Коломийського повіту, а також
імена тих, хто навчався у місті над Прутом. Незабаром комітет уже мав
з

11

країн. Відтак

23 -

24

травня

1981

400

адрес

року на оселі ім. Ольжича в Лігайтоні,

ІІПат Пенсільвенія (США) відбувся перший з'їзд коломийців. У ньому взяло

участь майже

150 делегатів,

персважно зі США, а також з Канади. Тоді ж створили

постійний Комітет коломиян у складі: д-р Марія Кобринська

голова; Евген

-

Шипайло, Роман Кушнірчук, Василь Ніньовський, Дмитро Микитюк, Богдан
Сілецький, Ярослав Зайшлий, Оксана Луцик, Юрій Лисяк, Борис Мигаль, Василь

Тодорів, Ярослав Г ел ета, Мирон Примак, Богдан Микитюк- заступники; Дмитро
Коструб'як, Дмитро Демедюк, Мирон Подоляк- члени управи; Богдан Сілецький
-голова ділового комітету, Роман Завицький- секретар ділового комітету, Марта

Княжинська-Турчин

-

скарбник ділового комітету; Василь Коструб' як, Петро

Мельничук, Ярослав Зубаль, Богдан Божемський

-

контрольна комісія; Богдан

Романенчук, Василь Ніньовський, Дмитро Микитюк, Петро Андрусів, Ярослав
Зайшлий, Богдан Микитюк, згодом Зиновій Книш

-

редакційна колегія. Діловий

комітет у справі видання збірника завітав і до Торонто (Канада), де зібралося майже

40 коломийців.

Заклик фінансово підтримати справу знайшов своїх прихильників.

Після цього почалася довготривала й напружена праця упродовж сімох років.
Можна лише уявити, як непросто було нашим коломийцям пересилати матеріяли
у різні країни на редаrування й уточнення. Тепер це полегшує комп'ютер, а тоді

доводилося друкувати переважно на машинці та розсилати поштою. і все ж

.

.

притаманна нашому старшому покошнню наполегливІсть

.

1

.

вперпсть взяли гору,

і 1988 року побачив світ збірник «Коломия й Коломийщина»! Його редактором
і упорядником був д-р Богдан Романснчук
Воскресінець. Наклад видання

-

500

-

уродженець підколомийських

примірників, самий друк виніс

загальна сума навколовидавничих витрат становила майже

доларів.

30.000

Укінці книжки вміщено список усіх жертводавців,

14.370,

а

американських

на коІІПи яких

появилася ця унікальна книжка. Тут є також і сумний список тих, хто відійшов у
вічність від

1980 року -75

вихідців з нашої Коломийщини ...

Титанічну працю довершено- «Коломия й Коломийщина» лягла на книжкові
полиці! Опубліковано рецензії й відгуки, надіслано чимало листів з доповненнями

й уточненнями. Подолано важку справу з пересиланням томів. Здається, все. Однак

6

діяспоряни-коломиищ, окрилені успіхом, а також звістками з рідної землі, де
наставали довгоочікувані зміни і все йшло до Незалежности, заповзялися видати

ще один том. Тим паче, що багато невикористаного матеріялу ще залишалося

у теках. Цю ідею вони вперше оприлюднили у 13-ому номері інформаційного і
·ш' язкового листка «Коломия Місто» за

28 серпня 1990 року, який вида~ав Комітет

коломиян у Філядельфії.

У листі від

20 січня 1989 рокудод-ра Богдана Сілецького у Філядельфію Марія

Кейван з Едмонтону розмірковувала над можливістю видати другий том «Коломиї
й Коломийщини»:
;ю друку ... Друга

« ... треба
справа -

взяти до уваги три справи, саме авторів зн. матеріял
фінанси, третя

-

редактор. Людей з редакторським

J\Освідом не так легко знайти, а взяти когось, що ніколи цим ділом не займався,
нийдс по-аматорськи. Час теж грає ролю, якщо б на другий том прийшлося так
лонго чекати, як на перший, то вже небагато читачів та покупців залишиться.».
Передбачення цієї жінки майже справдилися. Хоч у касі залишалася ще немала
сума на видання другого тому

.

1

.

.

надходили новІ датки, однак настали иншt часи.

З ол.ного боку, проголошення НезалежностиУкраїни

24

серпня

1991

року зірвало

·1 осідлих місць нашу діяспору. Всі полетіли журавлями у рідні краї, до своїх

родин, до своєї молодости. На це йшов час, здоров'я, кошти. З иншого боку, роки
fіrали своє і миналися наші славні доктори й інженери, дивізійники й гімназисти,
мистці й отці. Померли д-р Богдан Романенчук, д-р Марія Кобринська, д-р Василь
Ніньовський, д-р Богдан Сілецький ... Нарешті весь коломийський архів опинився

у

руках

доктора

ветеринарної медицини,

наполегливого

дослідника

нашої

минувшини і провідника другого тому сл. п. д-ра Ярослава rелети, ЩО зі своєю

дружиною п. Богданою замешкував у Каледж Парку під Вашингrоном. Їхня чепурна
оселя перетворилася на коломийську штаб-квартиру, куди листоноші щоденно
11риносили оберемками листи з цілого світу. Подиву гідна праця покійного д-ра

1·сл сти над збиранням матеріялів до другого тому «Коломиї й Коломийщини»!
І

tc сотні друкованих на машинці листів, які він розсилав до різних респондентів,

1te

сотні відповідей від цих респондентів. Пан Ярослав намагався з' ясувати до

JІ.t.·талсй кожну справу, а це потребувало не днів і не місяців ...

Іlерсбуваючи у США 1996 року, я завітав до панства r ел ет і познайомився з ними.
у ч·ншалих і приязних розмовах з д-ром

r елетою я довідався про його працю над

нру1·нм томом, а він- про моє бажання видавати «Енциклопедію Коломийщини».
Ві;І.тол.і між нами встановилися постійні контакти. Ми листувалися, розмовляли

1ю

телефону, бачилися в Коломиї. Знаю, що вся стара коломийська інтеліrенція і

мої молодші друзі-краєзнавці отримували від д-ра

r елети листи із запитаннями

111 ttі;щисували йому. А він не забував відшкодувати кошти за марки й листи. На

мое· ·шtІитання, коли ж нарешті буде той внетражданий другий том, він делікатно
••щмоІt•tунався або скупо відповідав, що том робиться.

Тимчасом невблаганна смерть забрала
І ~·rн.·t·y

--

17

грудня

2005

року й д-ра Ярослава

невтомного коломийця, нетеринара з душею краєзнавця, великого

ІІІШІtt'JІюба. Він заповів передати увесь коломийський архів авторові цієї етапі,

ло 1\ономиї.

t

не просто передати, а використати його для видання другого

7

тому «Коломиї й Коломийщини». У цій справі до мене телефонували й писали

зі США п. Богдана fелета та п. Микола Ставничий, з яким ми ще й зустрілися
в Коломиї

17

жовтня

року. Упродовж

2006

2006 -

2007

років я отримав з

Америки архів Комітету коломиян-сім пакунків. Це був надзвичайно вартісний

матеріял, дбайливо зібраний і утримуваний сл. п. д-ром Ярославом

f елетою.

Тут і ориrінальні документи, і rазетні витинки, і копії різних статей, і світлини, і

листи. Серед иншого впадала в око підготовлена частина другого тому «Коломиї й
Коломийщини», зокрема титульна сторінка, на якій зазначено: Богдан Сілецький
завідуюче-зв'язковий редактор, Василь Ніньовський

-

редактор. і стояв рік планованого видання -

-

мовно-технологічний

1991. Виглядає, що упорядники

періодично змінювали план книжки, з' являлися нові статті й автори. Є «Листа
статей надрукованих», де подано

50

остаточно відредаrовані ще

року

.

1991

статей і їхніх авторів. Є навіть зверстані та

.

150

сторінок запланованого тому. Проте з

рпних причин упорядники та видавщ не квапилися з виданням книжки.

Ситуація в

2006

році склалася цілком инша: фактично відійlІШи в кращі світи

майже всі члени Комітету коломиян, архів переслана до Коломиї. Добродій Микола

Ставничий, п. Сілецька та п. rелета попросили автора цієї статті розібратися
з архівом та зробити свої висновки й побажання. Взявши до уваги час, що
минув від

1988

року, після майже місячного ознайомлення з повними теками, я

запропонував нашим поважним діяспорянам свій варіант другого тому «Коломиї
й Коломийщиню>. Він полягав у тому, що заплановані Комітетом коломиян статті,
стали тепер не такими актуальними, як

20

літ тому. Для прикладу, не доцільно

подавати краєзнавчі нариси про села Коломийщини, оскільки багато сіл видали

окремі свої історії або ж місцеві rазети опублікували розлогі історичні розвідки
про села й селища. Від

1988

року з'явилося чимало нових фактів і джерел про

ту чи иншу подію або особу, про яку тоді не зналося або зналося недостовірно.
Стали доступними заборонені в період СРСР архіви й фонди. Великий масив
інформації вмістила

Енциклопедія

Коломийщини

(8

зшитків).

Виходячи

з

цього, запропоновано такі статті, які читач знайде в цій книжці, тобто багато

нового або маловідомого, але важливого матеріялу. Частина статей взята з архіву
Комітету коломиян і опрацьована коломийськими краєзнавцями або ж подана під
прізвищами авторів з діяспори. Инша частина статей написана на основі зібраних
матеріялів у Коломиї місцевими краєзнавцями. Так упродовж

2007

року було

написано, відредаrовано і впорядковано 400-сторінковий другий том збірника
«Коломия й Коломийщина». У

2008 році, тобто через 20 років

після першого тому,

він виходить у світ. Його видання оплатив Комітет коломиян, який з виходом у
світ другого тому «Коломиї й Коломийщиню> припиняє свою діяльність. А
присвячуємо цю дорогу для нашого краю книжку двом будителям коломийської

діяспори: д-ру Богданові Сілецькому та д-ру Ярославу f елеті.
Микола Савчук .
.м. Коломия,

1 грудня 2007 року.

8

.

.

~

І. СТАТТІ И ДОСЛІДЖЕННЯ

9

Знахідки з трипільського поселення у с. Спасі та на горі Корнів у с. Корничі на

Коломийщині, виявлені видатним українським археологом Я. Пастернаком у

1936

році. Нині зберігаються у фондах Коломийського музею народного мистецтва

Гуцульщини та Покуля ім. Й. Кобринського.

10

ТРИПіЛЬСЬКА КОЛОМИЙЩИПА

ЯкимПРЕДОК

н

инішня громадська думка українців схиляється до тверджень тих

археологів і дослідників нашої минувшини, які вважають трипільців
-представниками однієї з найдавніших світових цивілізацій. Саме ці
загадкові поселенці облюбували собі українські і частково румунські

землі, створили тут мегаполіси, в яких мешкали десятки тисяч осіб, міста, які
знали водогони й гончарство, які пишалися будівельними здобутками і форти

фікаційними спорудами. Саме трипільці явили світові свою самобутню кераміку,
залишивши на ній багато таємничих письмен і символів.

Думка науковців неодностайна щодо того чи вважати трипільців нашими
предками. Припускають, що це були вірменоїди, що прийшли вони нібито десь
з БаJІканів чи зі Сходу. Проте існує незаперечне твердження про те, що лише на

благодатній і родючій землі, якою і є Україна, споконвіку живе людина. Людина
осіла, не кочівник, не завойовник, а хлібороб, скотар. Тому українці пишаються
тим, що є нащадками древніх трипільців, подібно, як смагляві єгиптяни пиша
ються тим, що є нащадками світлих своїх предків. Зрозуміло, це страшенно не
подобається нашим недругам, які всіляко намагаються применшити значення
трипільської культури. Вони то сміються з Президента Ющенка за його захоплення
<<Трипільськими глечиками», то будують швидкісні автошляхи через трипільські
кургани, то верзуть нісенітниці, нібито трипільці колись жили на наших теренах,
але це не були предки українців. Однак віриться, що коли Україна стане справді
українською і іТ науковці, політики й дипломати думатимуть по-українськи, то світ
1мушсний буде визнати, що цивілізація починалася не в Греції й Римі і навіть не в

( 'п1пті й Шумері, а в Україні. і доведеться шановним московським і колумбійським
11рофссорам переписувати свої грубі книжки. Рано чи пізно це станеться ...
ЗО- 31 травня 2003 року в Києві відбулася надзвичайно важлива конференція,
нрисвячена 11 О-ій річниці відкриття трипільської культури. Матеріяли й тези
;~о11овідей того самого року видав центр «Просвіта» у Києві. Згідно з новими
;щслідженнями хронологія трипільської культури охоплює період від 5400-х до

2700-х років до Різдва Христового. Уявімо, коли це було!

Відчуймо себе нащадками

1 рttІІільців! Збагнімо відколи живе тут наш рід!

ІІрисмно, що в трипільському світі присутня й наша Коломийщина. Тут

tЩІІШ< 11с слід плутати нашу Коломийщипу з урочищем Коломийщина, яке є в
~· Хаж:11'ї Обухівського району Київської области, де в 1930-і роки досліджено
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два трипільські поселення. Инша річ, звідки там взялася така назва. Можливо

.

.

колись хтось дасть ВІДПОВІДЬ

У

1936

.

1

на це запитання.

році видатний український археолог Ярослав Пастернак натрапив на

трипільське поселення вс. Корничі Коломийського повіту, на горі Корнів. Подамо
короткий опис виявлених ним трипільських жител у переказі иншого талановитого
українського археолога й патріота Михайла Клапчука- уродженця с. Корнича.

« ... житлова споруда представляла собою ліп'янку з

дерев'яною конструкцією

стін. Ліп'янка будувалася так, що в землю вкопували стовпи й городили пруттям
або закидали коленими дошками. Все це обмазувалив'язкою глиною, перемішаною

з соломою й половою й для більшої тривалости перепалювали обмазку до черво
ного кольору (Такого типу «горожена» хата з середини ХІХ ст. досі стоїть у

с. Великому Ключеві на Коломийщипі- пршн. автора). При розкопках знайдено
велику кількість такої обмазки стін з відбитками дощок і пруітя. Побудувавши
стіни, над ними зводили двоспадону крівлю з кізлів, обрештіки та соломи або
очереrу.

У плані ліп'янка мала прямокутну форму. В ній упадало в вічі таке роз
ташування основних хатніх предметів, яке сильно нагадує розміщення інтвентаря
сільських хат у Корничі до 1930-х рр. Зразу наліво від входу в ліп'янку, в куті

розташовувалося вогнище, виложене трьома шарами кам'яних плиток зі старого
річища Пруту, а біля нього кілька уламків кам'яних зернотерок. Вправо від

входу розташовувалися дві цілі зернотерки та залишки великої посудини, неначе
вкопаної в землю, в яку зсипали виготовлену тут же на зернотерках муку. За

вогнищем знаходилася лежанка, тобто рівно вимазане глиною місце долівки для
сну й відпочинку.
Хочеться додати, що в деяких трипільських ліп 'ян ках на Поділлі під стіною

проти входу знаходилися глинобитні хрестоподібні підвищення, які могли служити
місцем їди або мати ритуальне призначення. Здається, що хрестоподібні, вкопані
в землю столики, за якими донедавна в Корничі та инших селах Прикарпаття

петрували пасrухи, є далекою ремінісценцією ритуалу трипільських часів (Такі
викопані в землі столи використовують подекуди й досі в селах Коломийської
Гуцульщини на свята Петра й Павла- прим. автора).

Біля розкопаної в

1936 р.

ліп'янки натраплено на відпадкаву яму, яка свідчить

про високі санітарні умавини та неабиякий порядок у селищі трипільців. В ямі
знайшлося багато фраrментів кераміки, крем' я ного знаряддя, костей домашніх та
мисливських тварин тощо. Кераміка характеризувалася досконалістю як форм,

так і техніки виготовлення: посуд був виліплений з добре відмуленої глини й
випалений до червоного кольору. Він мав багато різноманітних форм, серед яких

упадали у вічі куписті й грушкоподібні амфори, конічні миски, посудина типу
шведських шоломів, двійнячки тощо, які були представлені різними розмірами.
Одні з керамічних виробів мали побутове, а инші, наприклад двійнячки, ритуальне
значення. Абсолютна більшість череп' я не мала орнаменту, але зрідказустрічали ся
фраrменти кераміки з орнаментом, нанесеним на nриродний червоний фон
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ясножовтою або темнобурою фарбою. Орнаментаційним мотивом служили лінії,
крапочки, трираменники з гнутими раменами тощо.

На денці одної посудини виявлено відбитки доволі тонкої тканини, що говорить
про те, що трипільці вміли прясти та виготовляти полотно. Про це свідчать теж
знайдені на поселенні глиняні тягарці кросен, пряслички тощо. На ніжці однієї
глиняної фігурки

жінки виявлено ритий орнамент у вигляді дрібнесеньких

кружечків, а також прямих ліній, які, мабуть, відтворюють плетені ногавиці з
бахромним орнаментом.

У процесі археологічних дослідів на поселенні на Корневі знайдено кілька

глиняних схематизованих жіночих фігурок та їх менше чи більше виразних
уламків, наявність яких зв' язують з великим значенням жінки в трипільському
суспільстві. Крім того, при розкопках зібрано численні глиняні фігурки овець
та кіз, які, як і знахідки костей тих тварин, свідчать про велику питому вагу в

економіці трипільців випасу худоби.
Однак основним заняттям трипільців було землеробство. На це вказують
зернотерки, мотики, серпи, полова та звугліле збіжжя в обмазці стін ліп'янок на
Корневі.
Металів трипільці ще не знали. Основним матеріялом, з якого вони виготовляи

собі знаряддя праці, був кремінь. З нього змайстровані скребки, проколки, ножі,
серпи, наконечники стріл, тощо. Один предмет був виготовлений з закарпатського
обсидіану. Це говорить про те, що трипільське поселення на Корневі, розташоване

на південно-західній периферії ареалу трипільської культури, підтримувало
добросусідські торговельні зв' язки з племенами Закарпаття ...
На трипільському поселенні на Корневі, як сама обмазка стін, так і багато
фраrментів з кераміки перебувають в сильно здеформованому від дуже високої

температурі стані. Це дає підставу думати, що до такого стану їх могла довести
одночасна пожежа всіх наземних споруд поселення, яка знищила ціле поселення.

Скоріш за все пожежу спричинили якісь вороги трипільців ... ».
До цього слід додати, що гора Корнів вивищується на

300

м над рівнем моря,

а ·1гаданий археолог Я. Пастернак припускав, що перші поселенці могли навіть П
1шрівняти під поселення. Слід також зауважити, що на цій горі існували поселенці
і в ;~отрипільську пору і в потрипільську. Після Я. Пастернака на Корневі восени
І Ч6 7 року М. Клапчук виявив ЗО розташованих півколом трипільських жител,
улітку 1983-го тут копали львівські археологи Л. Крушельницька та В. Конопля.

Куди зникли трипільці

-

на це питання науковці досі не дають остаточної

ніюювіді. Одні вважають, що їх знищили невідомі вороги, оскільки миролюбні
чнтільці-хлібороби не вміли воювати і не могли оборонятися. Инші кажуть,
що рі·1ка зміна кліматичних умов змусила трипільців полишити свої поселення.

t · 1швіть версія про напад інопланетян, які надсучасною зброєю винищили
І J"lfiiiJihЦlB.

Вшtвлсні трипільські знахідки Я. Пастернак та М. Клапчук передали до
kШІомийського музею і тепер, мабуть частина з них, зберігається у фондах
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Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобрин
ського.

Залишки трипільських поселень виявлені також біля сіл Дебеславців, Спаса,

Коршева, Кропивища, а також у Печеніжині на Коломийщині. імовірно, список
можна було б продовжити. А це свідчить, що наші землі здавен обжиті людиною.
Прикро лише, що мешканці Коломийщини на масовому рівні не усвідомили себе
нащадками трипільців, не змогли поширити знання про трипільців та привабити

туристів своїм трипільським минулим. Инші народи на цьому вже заробляли
б кошти, а ми, на жаль, не вміємо надати значення інформації, своїм скарбам.
Тому слід повести ширшу пропаrанду трипільської минувшини на Коломийщині і
усвідомити себе нащадками найдревнішої світової цивілізації.
Літ.: Пастернак Я. Перші розкопи на Гуцульщині

//

Новий час [Львів].

вересень; Клапчук М. Давній Корнич //Червоний прапор [Коломия].-

- 1936. 1967.-23 лютого;

Клапчук М. історія села Корнича.- 1993.- С. 36-40.

Мало-що не кожне місто, о котрім дітоньки чулисьте або читали лежить над

якоюсь рікою. Так і місто Коломия лежить над рікою Прутом. Єсть оно дуже і

дуже давне, а назву його виводять від лат. слова сскольонія ..

(coLonia), nо-руски осада,
- nотім від nотока Коломийка, в котрім колеса обмивалися, а декоторі
від угорського короля Коломана. - В давних nисьмах читаєм, що в Коломи1· було

село, селенье,
учені

4

церкви, а нині нема там лиш дві, а на місці де там обі стояли, сидять теnер жиди.

Але за тоє церков в місті дуже красна і велика, що могла би і в Львові стояти.
Коломия була колись славнішим містом, як тепер; там жили (і жиють тепер ще)

славні гончарі, шевці, і гарбарі. Наш руський танець і співанки названі від Коломи1·
.. коломийкою··, а як чоловік наш в чужім краю учує коломийку, то аж серце зрадуєся,
аж заплаче.

В Коломиї суть також школи, в котрих суть мало-що не всі школярі Русини; є там

также дім такий, де суть бідні школярі, для котрих добрі люди складають гроші, муку,
крупи і т. д. Дім той називаєся Бурса. Єсть там такжеруска друкарня, де красні рускі
книжки друкуються. Суть там красні муровані доми і багато людей, бо аж 10 до 12
тися чей.
Коломия лежить на дуже краснім місци. Давно нападали на ню татари більш як

100

разів. На около Коломиї· росте много кукурудзи, пшениці, тютюну і винограду.
Ласт;вка [Льв;в].
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- 1869. -

Ч.

26. -

С.

203 - 204.

СИМВОЛИ КОЛОМИЇ

Мuкода САВЧУК

к

о.'1и я знайомлюся з новим містом, то найперше

цікавлюс_я його символами,_ а відтак намага_ю~я
купитип символи у виглящ дешевих сувешрш.

Для

прикладу,

нагадую собі польське місто

Краків з його леrендарним Драконом. Щось таке є і в

українських казках, коли лютий змій поїдає своїх бран-

.

.

.

.

.

ЦІВ, ОДНаК у ПОЛЯКІВ ВІН СТаВ СИ:\1ВОЛОМ ЦІЛОГО КОрОЛІВСЬ-

КОГО міста, духовної столиці наших сусідів. Зрозуміло, що
більшість таких символів є вига.J,аними, проте вони три
маються глибокої давнини і поляки всіляко підтримують

свої легенди й перекази, зробивши собі на цьому бізнес.
Щось подібне спостерігаємо в усіх європейських країнах. А як воно в нас?
Які символи наших галицьких міст, зокрема наших недалеких Косова й
Верховини, Надвірни й Городенки? Тут справа дещо гірша і аби пояснити й,

треба вдатися до нашої тяжкої історії. На жаль, ми не можемо похвалитися своїми
символами, бо перебуваючи упродовж століть у неволі, погубили свої прадавні
легенди й перекази, особливо міські. Наші предки-містяни або були сотні раз

витяті впень, або ж вигнані по міських закутках без права казати своє слово,
а самі наші галицькі міста сотні літ заселяли чужомовним елементом, який не

;tбав про міські історичні традиції, а радше переживав за свій фінансовий стан.

Jto

цього всього слід додати найстрашніший окупаційний період наших міст

~оніцький. Від

1939

-

року нам суворо заборонялося цікавитися минувшиною,

;tосліджувати рідну символіку, творити міську традицію. Тому, коли

1991

року над

І&ІJшцькими містами замайорів синьо-жовтий стяг, з'ясувалося, що наші містечка
11 історичному плані майже голі й босі. Де наші древні архіви? Нема. Які наші

СІІмволи? Невідомо. Яка ієрархія наших міських цінностей? Не знаємо ...

Коломия в цьому відношенні є типовим містом, ба навіть програє таким містам,

мк ••rшміром Рогатин чи Галич. А місто ж наше літописне і нараховує понад

760

ро~< ів! Та де його символи, де його легенда? Ось з цією, на перший погляд, не дуже
ІШЖJІИІюю проблемою, ми недавно зіткнулися ...
Tt:11cp уже добре відомо, що

1395

року король Польщі Яrайло надав Коломиї

1 t•p(). Чн мала Коломия свій герб у часи Хорватської держави і Галицько-Волин

~·І.ІЮІ'О КІІЯ'Jівства ми, на жаJІь, не знаємо. Але ось місто з ласки володаря Польщі

15

16

отримало герб з головою Орла. За цей герб учепилися наші сучасні знавці гераль

дики і намагалися повернути його знову Коломиї. і тут постає одне слушне
запитання: чи потрібно відроджувати чужі символи в наших містах, навіть, якщо
їм

500

літ? Чомусь Яrайло не дав Коломиї герб, пов'язаний з коломийською

історією, маю на увазі найперше сіль. Він дав голову Орла, щоби в такий спосіб
наголосити на приналежности українського міста польській Короні. Якби провів
аналогію, то в часи СРСР коломийським гербом мала б бути п 'ятикутна зірка
або серп і молот. Цікаво, як би таке оцінили наші ревні захисники геральдичних
цінностей? Крім цього, відомо, що коли полякам відійшли колишні німецькі землі

на півночі й заході, вони перейменували ті міста на польський кшталт і надали

їм нову символіку. і ніхто тоді з польських членів Геральдичного товариства не
протестував. Це лише українські геральдисти можуть теревенити про історичну,
на їхній погляд, правду, забуваючи, що є ще й національна правда.

Тому, коли остання комуністична влада Коломиї у

1986

році оголосила кон

курс на кращий варіянт майбутнього міського герба, між прихильниками Орла
і Лева спалахнула тривала дискусія. Внаслідок різних обговорень, оглядів і т. д.
міські депутати у

1991

році, не надаючи справі особливого значення, затвердили

герб автора Михайла Довірака, на якому головним був птах-беркут. Він у колі, а

його голову увінчує корона у вигляді Тризуба. За задумом цей карпатський птах
ніби оберігає Коломию. Громадськість досі неоднозначно сприймає цей символ,

оскільки беркут до Коломиї не має особливого відношення. А що ж тоді має?
Однозначної відповіді також не знайти.
Знаємо з літопису, що

1241

року згадується коломийська сіль. Отже ж, наше

місто таки вперше згадується в контексті з сіллю. Хоча сіль є на гербах багатьох
галицьких міст і це не додає їм оригінальности.
Тому в ХХІ столітті ми мусимо ще раз уважно переглянути нашу історію,
кожен їі рядок, аби добути звідти скупі свідчення і зробити з них свою символіку.
Праці тут оредостатньо ...

Щось є символічне в самій назві нашого міста- Коломия. Вона могла б стати
символом українського міста як такого. Має прадавню історію, має чар самої
Іtа'JВИ. Рідко яке містовшановане в народних приказках, прислів'ях і співанках,

так, як Коломия. Ще в 1820-і роки учитель Григорій ількевич записав на Покутті
нrшслів'я: «Коломию гудьмо, а в Коломиї будьмо». Друге прислів'я звучить так:
«Де Рим, де Крим, а де Коломия», а третє- «Коломия- не помию>. Згодом воно
нерероело у славну коломийку:

Коломия- не по.мия, Коломия -.місто,
В Коло.миі· дівчаточка, як пшеничне тісто.

І !ікuно, що, сказавши новому знайомому десь на Слобожанщині чи в Торонто
шідки ви, почуєте від нього оце відоме: «А-а, Коломия- не помия». Мабуть,

ІtІ.шо й сподівався поет-аматор Атанасій Гаврилюк у
kшюмийковий вірш такими рядками:
Коло.мия

-

не по.мuя

-

Всі те .мають знати.
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1893

році, який почав свій

справді, в українському свп1 майже всі це знають. Тому наша Коломия
сміливо може бути символом чи українського містечка, чи Прикарпатського краю,
чи Покуття~ чи Гуцульщини.
Водночас, на жаль, мусимо стверджувати, що нема якогось єдиного само
бутнього коломийського символу. Тому поведемо мову про тутешні підсимволи.

Вони, теж на жаль, не дуже старі, як на символи, однак, якщо нема инших, треба
брати ті, які є.

Архітектори залишили нам кілька підсимволів міста: ратушу, Народний
дім, музей Гуцульщини й По куття, дерев'яну Благовіщенську і муровану Свято
михайлівську церкви, парафіяльний костел і костел отців-єзуїтів, гімназію і
вокзал. Вони вже переходили на штемпелі й конверти, запрошення під час різних
коломийських ювілеїв. Однак ці споруди мають подібних до себе в инших містах
і не можуть виражати коломийської самобутности. Як не дивно, але єдиним суто

коломийським архітектурним символом став поспіхом збудований 2000-го року
Музей писанки. Він швидко утвердився, як найголовніша архітектурна ознака

міста над Прутом. ініціятором побудови Музею писанки був тодішній голова
Івано-Франківської

облдержадміністрації

Михайло

Вишиванюк,

уродженець

Коломийщини.

Прикро, але Коломия не має ані традиційних каварень, ані самобутніх нових

ресторанів, які пов'язувалися б з їі історією, подібно, яке це є у Львові чи в
Кракові. Не те, що в інтер' єрах цих закладів не враховано нашої історії, але й у
самих назвах відсутні персонажі коломийської минувшини. Вони на тлі львівських

надто убогі. і хоч наші заклади харчування- це теж біла ПJI.tMa коломийської
історії, все ж недавно ми дізналися, що на Старому (Малому) ринку до

1893

року

стояв «Дім Киселихи». У цьому кількасотлітньому домі відтак мешкав багатий

єврей Майорок, якого пограбували опришки, а коли дім згорів, то в

1894 році

на

тому місці виросла одноповерхова камениця. Наразі неможливо встановити про
котрий дім ідеться, але назвати один з коломийських ресторанчиків чи барів «У
Киселихи» було б вельми похвальною справою ...
Абсолютно не задіяний такий наш фольклорний символ загальноукраїнського

визнання як коломийка. Здавалося б, у місті, з яким пов'язують виникнення
цих коротких співаночок, куплетами повинні б обписати усі стіни квартир і
маршруток. Або ж тут повинен стояти пам'ятник коломийці, який міг би так само

стати підсимволом нашого міста. Однак виглядає, що нікого це не цікавить, а стіни
нашого міста обписані чужомовними відомими лише волоцюжкам словами ...

Свого роду лексичним символом нашого міста могло би бути нині призабуте, а
до

1939 року доволі

відоме в західноукраїнському світі іронічне словосполучення

«анrлієць з Коломиї». Воно означало людину, що вдає з себе модника, всезнайка,
франта. Цей словесний підсимвол варто б популяризувати на галицькому рівні,
оскільки такий тип людей у нас не перевівся.

До цієї ж катогорії можна й віднести відоме колись словосполучення «Їванко
коломийський». Малося на увазі міського шибайголову, розбишаку. Насправді ж,
іванками в той час називали бідних міських слугів, які наймитували переважно

18

у багатих коломийських євреїв. Хоч подібне існувало і в инших галицьких

містах, проте згаданий вище вислів стосувався тільки Коломиї. Було б розумно
нопуляризувати цей підсимвол, перстворивши його з міського розбишаки на
міського вигадника та всселуна. Для цього треба провести конкурс на кращий

портрет «Їванка коломийського» і взяти за основу найкращий твір, а відтак за
тим мальованим твором розробити сувенірну символіку. Можна було б також

поставити веселу п'єсу про «іванка коломийського» чи кабаре, провести конкурси
на кращого «Їванка коломийського>> ...
Чиї прізвища й імена з коломийської історії можна вважати символічними?
Гадаю, ними могли б бути останній коломийський війт-українець у

XIV

столітті

з романтичним прізвищем Воронько або ж перший коломийський бурмистер
українець у

1848

році Сильвестр Дрималик. А чому ми забули про першого

українця, який 1608 року ступив на американський континент? Звали його іван
Богдан.
Не належно використовується у нашому рекламно-інформаційному просторі

й ім'я найславнішого карпатського опришка Олекси Довбуша, який народився
на Коломийщині

і був страчений у самій Коломиї. До речі, за переказами,

найславнішого ватага стратили на старому ринку під дерев'яною ратушею, де в

1909

році стояла камениця єврейських багачів Марморошів. Але ж ми досі не

знаємо, де стояла та камениця і чи збереглася ...

Музей писанки в Коломиї став новітнім символом міста.
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Вельми цікавим брендом міг би стати і леrендарий коломийський містянин,

якого в польських хроніках подано, як Ференца Горбаша. Гадаю, насправді це
був Федір Горбань, горбатий коломийський чоловік, який

1613

року привів у

тоді спольщене українське місто запорізьких козаків та з їхньою допомогою
встановив на півроку в Коломиї українську владу. Можливо, хтось з коломийських
письменників напише книжку про Федора Горбаня, а потім винесе цей образ на

сцену коломийського театру. Слово теж і за художниками, і за скульпторамн ...
Доцільно було б увіковічнити прізвища Воронька, Дрималика, Довбуша,
Івана Богдана і Федора Горбаня не лише в назвах коломийських вулиць, але й на
рекламних таблицях коломийських крамниць, каварень, ресторанів, на живописних
полотнах

.

1

.

в сувеюрах

..

Останніми роками Коломию навідує чимраз більше туристів, мандрівників,
різних закордонних гостей. Вони здивовані тим, що в коломийських книгарнях
не можуть купити листівок з куточками Коломиї і книжок про Коломию; що в
коломийських барах і ресторанах не можуть скуштувати місцевих традиційних
страв; що у касетних ятках нема аудіострічок і компакт-дисків з гуцульською
музикою і піснями про Коломию; що в сувенірних крамничках

лише два

-

три сувеніри з коломийською символікою. Де ж наші представники бізнесового
й рекламного середовища,

культурно-мистецька еліта і влада?

Ми повинні

популяризувати, поширювати, тиражувати нашу символіку!

Нагадаю ще раз про наші головні підсимволи: архітектурні пам' ятки на
чолі з Музеєм писанки, словесні пам'ятки (прислів'я і приказки, вислови й

словосполучення), коломийки, пісні про Коломию, імена Воронька, Дрималика,

Довбуша, Федора Горбаня, івана Богдана і безіменного іванка коломийського. А з
плином часу, може, щасливий археолог знайде в коломийській землі якусь золоту

пектораль, що стане єдиним і неповторним символом нашого історичного міста.
Літ.: Галицкіи nриnовоkдки и загадки зобраніи Григорим Илькєвичом.

- Відень
1841.- С. 46; Гаврилюк А. Коломия- не помия ... //Руская Рада [Коломия].1893.- 15 березня; Кучурак А. Олекса Добушь.- Коломия, 1909.- С. 37, 52; Савчук
М. «Анrлієць з Коломиї» //Енциклоnедія Коломийщини.- Коломия. Вік, 1996.- С. 14;
Brykowsk.i R. Kolomyja, Jej dzieje, zabytki.- Warszawa [Polska], 1998.- S. 23; Монолатій
і., Савчук М. Бурмистер //Енциклоnедія Коломийщини. -Зшиток 2.- Коломия. Вік,
1998. - С. 109; Грабовецький В. Олекса Довбуш ( 1700-1745). -Львів. Світ, 1994. - 272
с.; Грабовецький В. історія Коломиї.- Ч. 1.- Коломия. Вік, 1996.- С. 70-71.
[Австрія],
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КОЛОМИЯНИН ЧИ КОЛОМИЄЦЬ?

Микола САВЧУК

у

нашій мові й історії є теми, якими майже не цікавилися або ж цікави

лися занадто мало. До таких належить і назва мешканців нашого міста.
То як буде правильно: коломиєць чи коломиянин? Котре з цих слів пра
вильніше? Котре давніше? Котре коренево нам ближче? Чи може є ще

инші синоніми?
Така суперечка, наскільки відомо авторови цього дослідження, виникла за всю

кількасотлітню коломийську історію аж

1998 року, коли в «Коломийському віснику»

з приводу «коломиян» і «коломийці в» зав'язалася дискусія між журналістом
Дмитром Карп'яком та читачем Романом Нерадком. Відтак до неї приєднався і я,

бо, правду кажучи, саме я був ініціятором повернення в наше мовлення коренево
української назви мешканців славного міста- коломийці, у

1991

році ...

Уявіть собі, що назву мешканцям нашого міста дали не самі вони

-

наші

далекі предки, а їхні далекі й близькі сусіди! Як це довести? Ну хоча б на такому
прикладі: коли зустрічається двоє людей і хочуть познайомитись, то ставлять
запитання не «хто ви?», а «звідки ви?». Відповідно їм кажуть не «коломиєць», а «З

Коломиї». Тому можна припустити, що наші далекі предки не називали себе ані

коломийцями, ані коломиянами, а просто казали, що вони «з Коломиї». Йдеться
про сиву давнину, про княжі або й часи старих хорватів.
Однак колесо історії котилося вперед і за цим колесом в один час рушили
зі своєї Коломиї та з коломийських околиць наші незнані пращури. Саме багаті
поклади соли в нашій матінці-землі спричинили зародження, а відтак і розвиток
солеваріпня та солеторгівлі. Нині важко уявити, що свого часу на Коломийщипі

мешкало так багато корінних бізнесменів. Упродовж століть аж до 1780-х років
прасоли з коломийських околиць постачали волами сіль по всій Україні. Можемо
припустити, що коли їх питали звідки вони, то всі казали, що з Коломиї. А українці

з різних подальших теренів і прозвали цих прасолів-солеторговців коломийцями. і
тут дуже важливий момент: первинно коломиєць і означав гостя з Коломийщини,

а вже відтак того, що привозив сіль, такого собі галицького чумака, а можливо
й східняків, які їзд1ши до Коломийщипи по сіль. Самі ж корінні мешканці
Коломийщипи тих, що варили сіль називали зваричами, а тих, що возили ту сіль

-

прасолами. А покупці з инших українських теренівколомийцяминазивали їх і

за приналежність до Коломиї, і за солеторговельний промисел.
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Отже, у

XIII-XVIII

століттях слово «коломиєць» чи «коломийці» було доволі

поширеним у всьому україномовному світі. Це був свого роду бренд, якщо хочете.

Це слово уособлювало тогочасний український бізнес. Ось приклад з української
народної пісні того часу:
Ой чи ти козак, чи ти чумак,
Чи ти коломиєць?

Передай хоть мені
Сухарь на гостинець.
Як бачимо, тут «коломиєць» стоїть в одному ряду з такими популярними народними
словами-символами, як «козак» і «чумак». Не дивно, що «коломийці» потрапляють
навіть на перо тогочасних українських поетів. Так Климентій Зіновії в (сер.

-

1712),

який описав майже

100 давніх

XVII ст.

українських ремесел, зокрема заначав:

Торяники велику працю подиймають,
Паче коломийців, що гуски виробляють.

Видатний український фольклорист Володимир Гнатюк, який видав у Львові на
поч. ХХ ст. вартісний тритомник коломийок, подає нам прадавні рядки:
Коломиєць-чорнобривець в гору ся бичує,
Коло.мийка-чорнобривка з другими ночує.

У цьому збірнику надибуємо надвзичайно важливе для нас мовне свідчення:
Коло.мийка молоденька не боєт сє Бога,
Полишила Коломия на сім неділь дома.

Якщо вищезгадані «коломийці» у Гнатюка
«Кол омий»? Ще одна назва чоловіка

-

це племінна назва, то, що ж таке

-

мешканця Коломиї? Чи якесь забуте наше

давнє чоловіче ім'я? Тепер важко відповісти на це запитання.
Цікаво, що лише кілька прадавніх українських міст мали такі поширені
племінні назви: чернігівець-чернігівка-чернігівці; полтавець-полтавка -полтавці;
коломиєць-коломийка-коломийці. Хоч є й кияни, львів'яни, галичани ...

У книжках промайнуло повідомлення про те, що вихідці з Коломийщини,
солеторговці мали свої визначені місця перебування у містах Наддніпрянщини
і там навіть існували певні кути з назвою «Коломийці». Відтоді по всій Україні
поширилися Коломийці (під упливом російських писарів вони стали Коломійцями),
Коломийченки, Коломиєнки, Коломийчини. Цікаво, що ніде нема Коломиян.
Ще цікавішим є історичне трипільське урочище Коломийщипа в с. Халеп 'ї

Обухівського району Київської области.
На основі цих старих джерел пересвідчуємося, що в україномовному світі

впродовж століть побутували слова «коломиєць», «коломийці», аж доки в кінці

XVIII

ст. Австрійська держава не заборонила галичанам возити сіль за межі своєї

держави- в Російську імперію. Наставали инші часи, нові бізнеси, бурхливий
розвиток промисловости і прокладення залізниць у ХІХ ст. нарешті обірвали

нашу традиційну підприємницьку діяльність

-

солеваріння. Відтоді пропадають

в Україні прасоли-коломийці, а разом з ними і саме слово. Прикро, бо це був
період розвитку інформації, видання часописів і книжок, в яких фіксувалися різні

наші мовні скарби і явища. Проте, «коломийці» не зникли з нашого мовлення.
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Просто звузилося їхнє значення. Якщо в давній Україні коломийцями вважали

солсторговців і мешканців Коломиї та Коломийщини, то тепер це слово вживають
лише у контексті з самим містом над Прутом.
Отож маємо два такі свідчення з

1894

року, та ще від кого! У своїй праці

«Русько-український театр. історичні обриси» іван Франко, згадуючи перших
коломийських

аматорів

сцени

у

1848

році,

пише:

«Очевидно,

переробки

о. Озаркевича почали вже були надоїдати коломийцям!». А Василь Стефаник у
листі з Кракова до Левка Бачниеького зауважує: «Тому пишемо до коломийців,

щоби з'їзд зробити десь коло 15-го липня, як будуть студенти розходитися по
домах

... ».

М. Семеняк. Благовіщенська церква і дзвіниця в КоЛомиї. Папір, туш,

2001

рік.

Тепер процитуємо Лесю Українку, яка відвідуючи на поч. ХХ ст. Карпати, з
певної причини не могла завітати до Коломиї, і в листі до Аріадни Драгоманової

(молодшої доньки Михайла Драгоманова)

7

червня

1901

року писала: «Коли я

взяла сердито-саркастичний тон в відповідь на таке «попівське сватання», то

коломиєць трохи ускромився і почав запевняти, що він властиво тут ні при
чому ... » і далі: «Коломиєць задумався і рішив ... ».
Так писали три наші духовні й мовні велсти (про «Коломийців», а не «коло

мияю>!) і з ними не рахуватися ми не маємо жодного права.
Це дає нам підстави вважати, що незважаючи на кордони, якими помсжували

українців, на нашу гірку історію, слова «коломиєць», «коломийка», «коломийці»
таки продовжували жити в україномовному світі!
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Один з діячів ЗУНР Володимир Бемко у своїх спогадах про листопадові події

1918 року в Коломиї писав:

«Коломийський курінь

36 піхотиого полку ім. гетьмана

івана Мазепи називали «Коломийцями». Инший свідок ЗУНРівських подій іван
Велигорський у публікації

«3

Городенки під Нижнію> зазначає: «Коломийці

(йдеться про стрільців коломийського полку УГАдо того,

що треба було зробити збірку».

Олександр Скоцень, який

у своїй прецікавій книжці

npw.1.

автора) не доглупались

Видатний український футболіст

1943 року тренував коломийську футбольну дружину,
«3 футболом у світ» згадує: «Розумні роздачі м'ячів

співгравцями, вибір місця для атаки, які закінчувались «сочистими» ударами по

воротах, тримав у сталій поготівлі воротаря коломийців, Славка Шкляра».
Надалі «коломийці» затрималися у мовленні української діяспори. Так у

матеріялах до цього тому, які зібрав сл. п. Ярослав fелета ум. Балтиморі (США), є
чимало рукописів і листів, у яких надибуємо «коломийцію>. Наприклад: «Списки
коломийців по світі. Спискиколомийців на еміrрації». Сл. п. Мирослав Харкевич,

який жив у воєнній Коломиї, у статті «Проголошення відновлення державности і
старшинська школю> до першого тому книжки «Коломия й Коломийщина» зокрема

згадує: «Популярний коломиєць, співак, дириrент, а потім дивізійний композитор
Степан Г. (йдеться про Степана Гумініловича- прим. автора) вів у сотні руханку
1 СПІВ ... ».

Правда,

у

середовищі

коломийської діяспори

одночасно

побутували

й

«коломияни». Причина полягала в тому, що ці еміrранти уже жили не лише
в рідномовному світі, а в колишній «польській» Коломиї читали й польську
періодику, чули польську мову, в якій існували оті «коломияни».
Тепер проаналізуємо коломийське повоєнне мовне середовище. Відомо, що

після закінчення Другої світової війни в Коломиї склалася цілком нова суспільна
картина. З міста зникли довоєнні жиди, поляки, німці, а також більшість українців.
Натомість місто наповнили росіяни, українці зі Сходу та з Закерзоння, а також
вихідці з сіл Покуття й Гуцульщини, які або не мали жодного або ж мали скупе

уявлення про передвоєнну Коломию. Злидні 1940-х, совіцька аrресія, засилля
російської мови вптворили цілком инший міський світ, коли до того чи ти
«коломиєць», чи «коломиянин» нікому не було діла. Натомість з'явилося ще одне

слівце -

коломийчанин, цілком замішане на російськомовних традиціях. Його

активно культивували різні зайди, а також єдина комуністична rазета «Червоний

прапор». Так у статті «Коломия», яку вмістила головна комуністична rазета УРСР
«Радянська Україна» за

29

січня

1957

року, читаємо: «Зараз багато коломийчан

працює на спорудженнішахти «Станіславська-Комсомольська». Львівськийжурнал
«Жовтень», описуючи Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини,

повідомляв, що «коломийчани давно мріють про його розширення».
Отож «коломийчани» цілком пов'язані з радянською добою Коломиї

-

(1939

1941, 1944- 1991 рр.). і тут суперечок фактично не виникає, хіба якийсь

рідкісний коломийський гість, не знаючи справи, випалитьоте «коломийчаню>,

але це не робить погоди. Инша річ суперечка між прихильниками «Коломийців» і
«КОЛОМИЯН»

...
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Уважно вивчивши тему, я від

1991

року став, так би мовити, відновлювати

мовну справделивість щодо назви мешканців нашого міста і як звичайно у таких

випадках буває, наштовхнувся на великий опір. З одного боку, це байдужі люди,
ЯКИМ ВСС ОДНО, ЩО ВЖИВати: «КОЛОМИЯНИЮ>, «КОЛОМИЙЧаНИН» ЧИ «КОЛОМИЄЦЬ», З

иншого боку

це категорія людей, яка каже, що «коломияни» були завжди і не

-

можна це заперечувати і видумувати якихось «Коломийців». А правда полягає в
тому, що спочатку були українські «коломийці», відтак коломийські поляки стали
себе називати «коломиянами», потім російськомовні коломийці стали називати
себе «коломийчанами». Ситуація в радянському мовленні зайшла так далеко, що
в Етимологічному словнику української мови під «Коломийцем» мали на увазі
тільки солевара, а під «коломийкою» тільки пісню, танець і вид рослини, в той час,
як у давній нашій мови «коломийка>>

-

це ще й мешканка Коломиї. Принаймні

так подає найавторитетніший словник української мови, який уклав і видав Борис
Грінченко, а також збірник Гнатюкових коломийок:
Ой легонька коломийка, по легоньки ходит,
Червоними волічкаии ніженьки обводит.

іноді в діяспорі вигулькувало не дуже оковирне «коломияки», яке звісно
не має права на голосне існування. Слід похвалити дві коломийські rазети

«Коломийський вісник» і «Вільний голос», які віддають перевагу «Коломийцям», а
не «коломиянам». Так само цю українську мовну традицію продовжує багатотомна
Енциклопедія

Коломийщини.

Проте,

місцеве

радіомовлення

й

телебачення

іrнорують «Коломийців», як і більшість самих мешканців міста. Причина ж
полягає у відсутиости знань і охоти встановити мовну справедливість. Звісно, в
обов'язковому порядку це не зробити. Проте, якби в нас існувала мовна політика
на місцевому рівні, а цим мала б зайнятися найперше «Просвіта», ми могли б крок
за кроком утверджувати мовну правду. Приміром, спочатку вживати паралельно
«коломияни» й «коломийці», а відтак день за днем залишати лише «Коломийців».

У зв' язку з цим хочу навести цікавий рядок з листа від

2 березня 1990 року Осипа

Кравченюка до колишнього коломийця Богдана Сілецького: «Ось так, Богдане,
виглядає, що я

-

неколомиєць дав дотепер більший вклад до коломийського

збірника чим родовиті коломияни.».
Питання це було б вичерпане, якби не инші синоніми до «Коломийців» і

«коломияю>. Йдеться найперше про «коломийчуків». Виглядає, що вихідців
з

Коломиї,

які

поселялися

в

покутських

чи

гуцульських

селах

називали

«коломийчуками». Тобто, мовні закони гуцулів і покутян підказували їм говорити

про «коломийчуків», а не «Коломийців». У цьому власне й полягають особливості

різних діалектів української мови. Отож ще

1854 року поет Платон Костецький
( 1832- 1908) у першому західноукраїнському часописі «Зоря Галицка» писав про

«Семена, старого, ярого коломийчука щирого». Коломийчуки здавен мешкають

у с. Лючі, тепер Косівського району та у с. Городниці, тепер Городенківського

району івано-Франківської области. Відоме таке прізвисько у с. Малому Ключеві
Коломийського району. У сучасному телефонному коломийському довіднику
маємо також трьох Коломийчуків. Це дає підстави припускати, що тутешні гуцули
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й покутяни називали мешканців Коломиї чи вихідців з цього міста, які поселилися
в селах, коломийчуками. Тепер навколишні села називають мешканців Коломиї
«коломийськими». Наприклад, вони кажуть: «На вісілю були вербізькі, пйидицькі
й коломийські»; «На заводі робит багато коломийських». При цьому не додається
«гостей» чи <<робітників». Уживають просто «коломийські».

Пора підбити підсумок нашого невеличкого дослідження ...

1.

Нам невідомо як називали самі себе мешканці міста Коломиї в давнину.

Ймовірно, казали, що вони «З Коломиї», а не «коломийці» чи «коломияню>.

2.

На Покуrrі й Гуцульщині зайшлих з Коломиї людей, які поселялися в селах,
називали «коломийчуками».

3.

В Галичині й на решті України торгівців сіллю з Коломиї й околиць називали
«Коломийцями». Це слово було широковживаним у давній Україні і затрималося
в мовленні українців ХІХ-ХХ ст.

4.
5.

Коломийські поляки вважали себе «коломиянамю>.

У період СРСР на офіційному рівні під упливом російської мови мешканців
Коломиї називали «коломийчанами».

6.

Навколишні села у наш час називають мешканців Коломиї «коломийськими».

7.

Нинішні засоби масової інформації не надають назві мешканців Коломиї

особливого значення, а тому від них можна почути

і

«коломийці»,

і

«коломияни», і «коломийчани».
З цього всього можна зробити висновок, що найправильніше по-українськи слід

вживати «коломиєць» (мешканець Коломиї)-« коломийка»( мешканка Коломиі)
«коломийці»

(мешканці

Коломиї).

Закликаємо

усіх

небайдужих

українців

підтримати цю мовну й історичну правду та ширити П по всьому українському
СВІТІ.
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ПіДЗЕМНА КОЛОМИЯ

Василь НАГіРНИЙ

у

п'ятницю зранку,

27 тр<шня 2005

року почувся в

телефонній слухавці специфічно-схвильований
голос мого колеги по ниві краєзнавчій Свято
слава Кендзьори, який радив усе кинути і чим

скоріш прийти до роздоріжжя вул. ірини Вільде та площі
Тараса Шевченка, бо там, мовляв відкрили якісь невідомі
підземні ходи ... Довго не роздумуючи, я запросив з собою
фотомайстра з Коломийського музею народного мистец

тва Гуцульщини та Покуття Миколу Хвостікава з каме
рою. Коли ми прийшли на вказане місце, там за щойно

змонтованою загорожею уже стояло кілька цікавих осіб.
Всі жваво перемовлялися. Майже під ногами, на кількамстровій глибині стирчали
з-під землі якісь підвальні склспіння викладсні давньою цеглою. Очевидно над
цими розкопами стояв колись будинок

-

на це вказує обірваний архітектурний

ряд споруд. Тепер тут закладають новий фундамент, під готелик і каварню, які
навіки заховають од нас розгадку минулої доби ...
Попри те щось таки вдалося тоді розвідати. Навіть не спускаючись, можна було

розгледіти напівзруйновані й частково закидані обвалами підземні переходи, які
й справді мали цікаву розгалужену систему, часом у кілька ярусів, і простягалися,
ймовірно, до природного видолинку, де протікає Чорний потік. Отже перед нами
відкрилися не просто господарсько-побутові підвали чи склади, а щось більш
таємниче. Можливо, ще від часу татарських набігів, таким ходом користали цехові
люди, ремісники, мешканці т. зв. нижньої частини Коломиї, оселі яких стояли поза
межами фортечного муру ...

А того дня ковш екскаватора вигорнув щелепу дикого вепра з одним іклом.
Можемо тільки здогадуватися коли і як потрапив звір до цієї пастки. При копанні

знайдено також примітивного кування металеві перила, які, мабуть слугували
при східцях до підземель. Звернув на себе увагу й кількацентнерний валун, понад
метр в діаметрі, який заклали в основу фундаменту. Нині навіть наближені до
нього параметри вже не трапляються в наших краях.

Ще через кілька днів землекопи наштовхнулися на пласт культурної кераміки,
де на поверхні з' явилися найрізноманітніші рештки димленої кераміки далеких
віків: теракотові черепки з вушками й отворами, які служили для відціджування
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сиру. Витягнули звідтіля й один вцілілий не паливаний глечик майстерної роботи

(17х 17 см). Знайдено також вузьку каолінову сулію з-під вина чи олії

(21 х7

см)

значно давнішого віку, бо виготовлена не з допомогою гончарного кола, а цілком
вручну. Окрім того, на дні виритвини між обгорілим деревом та попелом, надибали
биті склянки і вази з перламутро вого шкла, пляшки ...
Про подібного роду забуті пивниці, якими густо помережане наше місто
розповідав недавній електрик деревообробного заводу Богдан Гись, який раніше
працював

у

геодезрозвідці.

Він

стверджує,

що

під час

«прослуховування»

локаторами земляних пластів було виявлено чималих розмірів підземну комору,
саме на проїжджій частині, навпроти головного входу до дитячої церкви св.

Йосафата, яку не зафіксовано на жодній технічній схемі. Та й самі старожили
міста не раз згадували про якийсь катакомбний лабіринт, що буцімто тягнеться
від цих церковних мурів колишнього римо-католицького парохіяльного костелу
Діви Марії. Коли в 1960-х роках його почали частково розбирати, то під тесаними

плитами долівки було виявлено глибокі нори, з бічними нішами, в яких покаїлнея

мощі прадавніх служителів храму. і вели вони, знову ж таки, на південь, до Пруту,
а також на полудневий схід, себто в бік фортифікаційних споруд, на яких нині
стоїть корпус школи

.N2 1.

У другій половині ХІХ ст. на залишках фортеці почали будувати Коломийську
гімназію. Тут у тісному сусідстві, яке творило єдиний архітектурний комплекс,

протягом двох років, починаючи від 1965-го, стіни недавньої плебанії (резиденції
пробощів, ксьондзів) атеїстична влада міста активно перепрофільовувала під
сучасний заклад урочистих подій. Одним з оформлювачів інтер'єру за проектом
О. Мицая був тоді місцевий маляр Василь Коновалюк. Ось що він пригадав з

того часу: «Я став мимовільним свідком, коли в розпал реставраційних робіт на
розчищеній території приходства раптом в якийсь отвір провалився задній міст

ГАЗона. Завантажену побутовим сміттям вантажівку невдовзі витягнули трактором,
а я тимчасом посвітив сірником і за допомогою друзів пірнув у невідомість. Під
ногами виявився твердий rрунт, а на полицях стояли акуратно складені якісь речі.

Добре роздивившись, побачив велику кількість військових одностроїв, ящики з
тушкаван кою, пляшки з ромом ... Не інакше, як нацистський склад часів німецько
совіцької війни. До приїзду спецпідрозділу міліції мені вдалося пацупити і
скуштувати першого та другого. Як бачиш, без шкоди для власного здоров'ю>.
Отже виходить, що ще якихось

50 літ тому існували певні схеми підземних тунелів.

Куди вони поділися, де осіли, в яких архівах, кому спотребилися і для яких цілей,
чому жодна згадка про подібні документи не спливає на денне світло???

Здається, подібні таємничі бесіди точилися між містянами протягом усього
минулого віку. Так

1944

року зайшлий росіянин Борис Ліrачов оповідав, як він

рушив в одне з коломийських підземель з товаришем Кондзуром,

« ... бо

один

би пропав». Якийсь час вони йшли штучно створеним коридором у три метри

заввишки і такої ж ширини. За їхніми спогадами, цей хід тягнувся від колишнього

навчального закладу сестер-уршулянок (тепер гімназія), що на вулиці і. Франка,
аж до Лісної Слобідки. Кажуть, що, нібито колись по ньому потайкиїхав бричкою
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господар тамтешнього фільварку. Далі великі нори розходилися в чотири боки.
Після короткої обсервації згадані Ліrачов і Кондзур замурували про всяк випадок

вхід, бо на якомусь етапі шляху їм трапилася чимала кількість кісток.
Однак особливо багато чуток про потаємні підземні сполучення з' являється

саме під час копання фундаментів. Такі поголоски поширювалися і на початІСу
1970-х при ритті глибокого котловану під універмаг «Коломия», що в середмісті.
Тоді на двометровій глибині з-під землі теж вигулькнули обриси якихось

засипаних пивниць. У середині 1990-х років в одній з таких невідомих ніш

«загубилася» кількаметрова бетонна опора, яку мали викорИ'стати при закладанні
цоколя в основу православного храму св. Миколая, що діє нині на бульварі Лесі
Українки ...

В ті роки з аналогічною знахідкою зіштовхнулися працівники комунальних
служб, зокрема на закруті вул. Січових Стрільців, де тепер пішохідний міст
через колію. За твердженням очевидців, ті підземні переходи простягаються до
старих військових об' єктів, що на теперішній вулиці Косачівській. Тоді хтось

із землекопів запропонував спуститися в середину, але міське керівництво, яке
негайно прибуло, рішуче заборонило будь-які спроби проникнення, з огляду на те,
що вхід може бути навіть заміновано. Тепер тут проїжджа частина дороги.

Недавно у розмові з коломийським підприємцем Ярославом Бакаєм я довідався

про ще один підземний хід, який вів у невідомому напрямку до ринку. Починався
він з пивниці будиночку на вул. Гетьмана Петра Сагайдачного,

15,

де в 1990-і

на поч. 2000-х містилося «інформбюро». Вузький хід простягався приблизно на

15

метрів і впирався в стіну. Чи він запався землею, чи його хтось завалив

залишається загадкою

-

...

Ще зо два десятиліття тому земля не раз підозріло западалася, особливо після
сильних дощів, у давньому сквері перед будинком поштамту, а часом поруч,

упоперек нинішнього проспекту В. Чорновола. Можливо мине ще зовсім мало
часу і ми станемо на порозі нерозгаданої досі великої таємниці, яка допоможе нам
відкрити цілком иншу, незвідану досі підземну Коломию.
Літ.: Нагірний В. Підземна Коломия// Вік [Коломия].-
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2005.-7 жовтня.- С. 4.

ПОЧЕСНі ГРОМАДЯНИ МіСТА КОЛОМИЇ
N~ 1 ГРАБОВЕЦЬКИЙ Во~lодиІ\tир Васи.аьович, 1928 р. н., м. івано-Франківськ, ака
демік, відомий історик, уродженець смт. Печеніжина, тепер Коломийського р-ну

івано-Франківської обл. 1996 рік.
N!:~

2 СИМЧИЧ

Мирослав Васильович,

1923 р.

н., м. Коломия, уродженець с. Верхнього

Березова, тепер Косівського р-ну івано-Франківської обл., сотенний УПА, відомий
громадсько-політичний діяч.

1997

рік.

N2 З іВАНИЧУКРоман іванович, 1929 р. н., м. Львів, уродженець с. Трача, тепер Косів
ського р-ну івано-Франківської обл., відомий письменник, лавреат Шевченківської
премії.

1997 рік.

N~ 4 ОСАДЧУК Богдан іванович, 1920 р. н., м. Берлін (Німеччина), уродженець м. Ко
ломиї, публіцист, професор.
N~

5 ПРИШЛЯК Григорій

2001

рік.

Васильович,

1913 р.

н., м. Коломия, уродженець с. Новосілки

Ліски Буського р-ну Львівської обл., член Крайового Проводу ОУН, багатолітній

політв'язень комуністичних концтаборів.

2002

рік.

N2 6 ДЕМКіВ Богдана Петрівна, 1932 р. н., м. Коломия, уродженкам. Любачева (тепер
Польща),

заслужений працівник культури України, керівник відомого танцюваль

ного ансамблю «Покуттю>.

2002

рік.

N2 7 ПОЛАТАЙЧУК Ярос.~1ав Пав~1ович, 1932 р. н., м. Коломия, уродженець с. Старих
Кутів, тепер Косівського р-ну івано-Франківської обл., голова першого в період СРСР
коломийського культурологічного Товариства «Поступ», педагог.
N~

8

ГРАБЕЦЬ Галина Юліанівна,

1920 р.

2002

рік.

н., м. Коломия, уродженка смт. Заболотова,

тепер Снятинеького р-ну івано-Франківської обл., відома культурна діячка міста,
політв'язень.
N~

9

2002

рік.

МАШТАЛЕР Володимир Петрович,

женець

с.

Великого

1943

р. н., м. Сокаль Львівської обл., урод

Поля, тепер Березнівського

р-ну

Рівненської обл., голова
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рік.
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рік.
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(1938 -

2003),

м. Коломия, уродженець

с. Бані Березова, тепер Косівського р-ну івано-Франківської обл., лікар, краєзнавець.

2003 рік.
N2 13 СИМОТЮК іван Дмитрович, 1941, м. Коломия, уродженець смт. Гвіздця, тепер
Коломийського р-ну івано-Франківської обл., голова правління закритого акціонер
ного товариства «Коломийське заводоуправління будівельних матеріялів».

N2 14 КАРАСЬ Зиновій

Семенович,

1929 р.

Рогатинського р-ну івано-Франківської обл.,
культурний діяч, політв'язень.

2004

2004 рік.

н., м. Коломия, уродженець с. Журова, тепер

громадсько-політичний і релігійно

рік.

N~ 15 ГРИНЬКіВ Дмитро Дмитрович, 1948 р. н., м. Коломия, уродженець с. Марківки
Коломийського р-ну івано-Франківської обл., громадсько-політичний діяч, письмен
ник.
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рік.
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миііськшшt обнватсля\ш були Хрін івачковський. Мар
пш. ілько Антонович. Андрей, Марцін Дрібний, іван
Воскресінський.

Антонова,

Пинькова,

Братко

Яроссов,

Тимко, Андрей ІЦссни, Антось, Яким, Олекса Голсвчин,

Омелянова, Санайкова, Грінко Угрин, іванеч Тимків, Петрова, Ян Гусніч, Юрко
Гасчин, Сснко Дяк, Онуско, Ячко Верещак, іваниха, іван Біль, Павел Данилович,
Микита, ігнат, Олекса, Хрін Жупник, іванко, Янко Лях, Сідор, ІЦссни, Прочік
Гусчік. Вони мсшкаш1 на Лсльовій вулиці. На Снятинській вулиці мешкали Анна

івахова, Сидорнха, Гаска, Марухна, ілясіча, іванова Заболотна, Юрко Різник. іван
Андрсйович, іржі Кушнірович, ілько Гвоздсцький. На території, за Ринком, мали
свої хати ігнат, Васко Мельник, Роман, Кондрат, Матіс, Василь Скржесани, Баско
Крупа, Андрсйова, Артіс, Нєбржажни, Василь Крупіч і Янко Коваль.
Однак слід пам'ятати, що цікавий матеріял про прізвища та імена давніх

коломийцін можна відшукати у церковних джерелах, зокрема в спеціальному
діловодстві окремих коломийських парафій. Належить також брати до уваги того-

.

.

часних

писарІв,

яю

вели

записи

латинською

чи

польською

мовами

.

1

могли

не

достеменно персдавати імена й прізвища місцевих українців.
Значно розширити наші уявлення про населення давньої Коломиї і перші,

документально зафіксовані прізвища коломийців, дозволяє «Книга народжених,
одружених і померлих церкви св( ятого) Михаїла Коломиї років Божих 1730-1777»
(Liber nator copu1atoг ct mortuoг Ecclesiae S. Michaelis Kolomiae аЬ A.D. 1730-1777. ),

яка нині зберігається у фондах Музею історії міста Коломиї (інв. N2 Р-1420). Її
поширена назва

-

«Метрика міста Коломиї», а написана вона українськими

священиками коломийської парафії св. Михаїла.
Парафія та церква св. архистратига Михаїла мають велику історію. Можливо,
перший храм тут стояв уже у

XVI-XVII
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ст., однак відомостей про це не-

ма. Знаємо, що, принаймні, напровесні

1730

року це був головний українсь

кий храм у Коломиї. Парафію церкви творили здебільшого коломийські міща

ни та мешканці довколишніх сіл. Парафіяльні метричні книги засвідчують, що
парохом був о. Павло Филипович, його співслужителями

-

українські свяще

ники іван Чернятинський (можливо, з с. Чернятина, тепер Городенкінського р
ну івано-Франківської обл.) та Григорій Сопівський (мабуть, з с. Сопова, те
пер Коломийського р-ну); а парафіянами

-

коломийці з прізвищами Шепетюк,

Лехник, Шаманович, Яремчук, Залуцький, Кичак, Левицький, Зозуляк, Хом' як,
Дашкевич, Гринюк, Кукурба, Слободян, Стадниченко, Пазюк, Абрам'юк; з пріз

виськами

-

Пастух, Старець, Міняйлюк, Мельник, Тесля, Тихий, Ходак, Коваль,

Винник, Римар, Маляр, Ткач, Пахолок; чужинці або нащадки чужинців

-

Циган,

Словен, Москаль; селяни з сіл нинішнього Коломийського р-ну (Воскресінці,
Ключів, Сопів, Перерів), Городенкінського р-ну (Чернятин) та Снятинеького р
ну (Балинці); містяни з Коломиї, Калуша, Хотимира, Самбора, Винників (?)та

ин. Ці відомости заперечують поширене в коломиєзнаветні твердження про те,
нібито коломийську парафію св. Михаїла в 40-х рр.

XVIII

ст. складало тільки

20

осіб. Пізніше, на місці давнього домініканського монастиря постала нова Свято
михайлівська церква, будівництво якої завершилося

За матеріялами «Метрики міста Коломиї»

1855 року.
( 1730 р.) можна виокремити

такі те

матичні блоки прізвищ (слід брати до уваги відсутність м'якого знака):

За .місцевістю: Стефан Самборскій (.N!! 1), Анна Калуска (.N!! 13), іван
Чернятинский

(N!! 33), Єкатерина Гродзенска (.N!! 58), Григорій, презвітер с. Вос
кресінці (.N!! 68), отець Григорій Соповскій (.N!! 68), воспиталица Агафея Ключавека
(.N!! 68), Василій Тинкилюк і Анна Пазючка, жителі коломийські (N!! 69), Григорій
Плебанскій (.N!! 69), Антоній Словенскій (.N!! 97), Ян Гродзенскій (N!! 97), Марія
Кропивницка (.N!! 97), іван Хоцемирскій (.N!! 109), Теодор попович Чернятинський
(.N!! 112), Андрей Балецкій (.N!! 121), Алезапдер Ореховскій (.N!! 122), Андрей
Ключовскій (.N!! 142, 156), іван попович Переровскій (.N!! 149) та ин.
За національністю: Василій Циган (.N!! 17), Войцієх Адамович (.N!! 19), Антоній
Словенскій (.N!! 97), Яцко Бенк (N!! 106), Андрей Москаль (.N!! 11 0), Юзеф Пахолок
(.N!! 138), Петриха Русинчиха (.N!! 155) та ін.
За станово-професійною ознакою, соціальним і суспільним становищем: іван
Винник

(.N!! 2), Василій Винник (.N!! 4), Софія Плончиха (.N!! 4), Єремія Старець
(.N!! 4), Войцех Римаров (.N!! 6, 35), іван Мисковий (N!! 13), Петро Циголник (.N!! 15),
Теодор Коваль (.N!! 17), Михаїл Римар (.N!! 24), Стефан Маляр (.N!! 34, 63), Катерина
Малярка (.N!! 46), Марія Ковалиха (.N!! 48), Єлена Римарка (.N!! 51), Василій Мельник
(N!! 52), Єкатерина Ткачиха (.N!! 52), іван Пастух (.N!! 56, 116), Петро Слободян
(.N!! 57), Яків Пасічник (.N!! 59), Григорій Тесля (.N!! 63), Василій Мікяйлюк (.N!! 69),
Яків Теслюк (.N!! 87), Андрій Ткач (.N!! 104), Анна Слюсаренна (N!! 115), Алезей
Кушнер (.N!! 132), Марія Ковалиха (N!! 135), Юзеф Пахолок (.N!! 138), іван Тесля
(.N!! 145), Теодор Ходак (.N!! 157), Петро Коваль (.N!! 156) та ин.
Міські прізвища та прізвиська: іван Шепетюк (N!! 5), Анна Лехникона (.N!!
6), іван Окопнений (.N!! 10, Параексвія Кичакова (.N!! 11), Яків Теодорович (.N!!
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26), ілія Ша '~Jнович (N~ ЗІ), іван Артанеста (N~ 34 ), Павло Філіпович, парох
Коломиї (N2 33), Павло Кукрицький (N~ 53), Марцян Лспенскій (N~ 55), Марія
Паславска (N2 55), Єкатсрина Кинашовска (N~ 57), Феодор Абрамовий (N~ 95),
Григорій Гринюк (N~ 107), Юзеф Галчук (N~ 115), іван Яремчук (N~ 115), Михаїл
Лсвитскій (N~ 118), Зені я Стсфани ха Сенксвичка (N~ 124 ), Стефа Дашкевич
(N~ 133 ), Єлена Федори ха Абрамючка (N2 132), Василій Тихий (N!! 135), Григорій
Кукурба (N~ 146), Мазим Стадниченко (N~ 151 ), Лукаш Гломбович (N~ 151 ),
Теодор Хомяк (N2 154 ), Вас~лій Залуцкій (N2 154 ), іван Кичак (N~ 159), Григорій
Зозуляк (N2 160) та ин.
Як приклад, можна навсети деякі найпоширеніші коло..мийські прізвища
30-70-х рр.

XVIII ст. Звісно, що такий відбір є умовним:
1. Гринюк [іван Гриток (охрищений 8.05.1754 р.)- батьки Димитрій і Агафія
Гринюки (N!! 108)].
2. Грицюк [Василій Грицюк (охр 25.08.1753 р.) - батьки Георгій і Марія
Грицюки (N2 107)].
3. Кичак [Григорій Кичак (охр. 20.05.1731 р.), Григорій Кичак (3.10.1740 р.)
батьки Михаїл і Марія Кичаки (N2 12, 43); Михаїл Кичак (охр. 8.07.1757 р.)
-батьки Николай і Анна Кичаки (N2 137)].
4. Лехник [Онуфрій Лехник (охр. 20.08.1757 р.)- батьки іван і Агафія Лехники
(N2 139)].
5. Стадниченко [Василій Стадниченко (охр. 3.11.1759 р.) - батьки Мазим і
Анна Стадниченки].

20.08.1730 р.), Петро Шепетюк (охр.
7.02.1732 р.), Михаі:·7 Шепетюк (охр. 18.01.1738 р.), Петро Шепетюк (охр.
20.08.1741 р.)- батьки іван і Євдокія Шепетюки (N2 5, 14, 30, 44)].
7. Яремчук [Андрей Яре.нчук (охр. 28.02.1755 р.)- батьки іван і Анна Яремчуки
(N2 115)].

6.

Шепетюк [Анна Шепетюк (охр.

Усі ці прізвища збереглися в нинішній Коломиї, хоч Кичак передається як
Кічак. Отже, цим прізвищам добігає

300

років.

Однак, багато мешканців Коломиї у 30-60-х рр.

XVIII

ст. ще не мали власних

прізвищ (або їх не внесено в документи парохіяльного уряду), а їхні християнсь
кі імена, передані інколи латиною, не вказували на очевидну етнічну особливість.
З иншого погляду, тільки фінансові книги того часу як наймасовіший вид джерел

могли дати інформацію про власників нерухомости в самому місті та на передміс
тях. Тому етнічна належність чималої частини населення міста фактично випадає

з поля зору дослідників. Мабуть, через це будь-які підрахунки етнічного складу в
30-60-х рр.

XVIII

ст. можуть бути тільки наближеними до реальних.

Коли Галичина підпала під владу Австрії у

1782 році, то нова окупаційна влада

незабаром перерахувала всіх своїх громадян, панумерувала їхні помешкання і да
ла їм прізвища. Відтоді ми вже маємо чітку ситуацію з прізвищами і можемо про

водити порівняльний аналіз.
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Дж.:

11

Libcr nator copu1ator et

шortuor

Ecc1esiae S.

Міс1ше1іs Коlошіае аЬ

A.D. 1730-1777

Музей історії Коломиї, відділ фондів, інв. N~ Р-1420.

Літ.: і. МоноJJатій. Забуті та невідомі мстрики Коломиї 30-60-х рр. XVIII ст., [в:] Збірник
враць регіона.1ьного науково-дослідного центру наuіошшьних меншин при Музею історії
Коломиї: Щорічник, Т.

1,

Київ- Кшюмня

2001,

с.

3-23;

матеріялах коломийських метричних книг 30-60-х років

його ж, Люди Старої Коломиї (На

XVIII

століття), [в:] Крапнавчий

збірник на пошану Богдана Гаврш1іва, івано-Франківськ 2003.- С. 72-79.

Редакційно-видавничий комітет «Енцик..1опедія Ко.1омийшиню> (від .1іва до права):

Петро Дем'янюк, іван Лудчак, Михай.1о Во.1ошенюк, Михайло Андрусяк, іван
Романюк, Ярослав Полатайчук, Михайло Тимофіїв, іван Вишиванюк, Микола
Савчук (голова), Степан А11дріїшин, Васи.1ь Нагірний, Мико ..1а Васильчук
(секретар-упорядник), Роман Антонюк, Борис Мельник. Коломия,

26
року. Відс~·тні іван Моно..1атій, Мирос ..1ава КочерЖ)К.
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квітня

2006

ОКРУЖНі ПРОВіДНИКИ КОЛОМИЙЩИПИ
(від УВО до ОУН)

Михайло АНДРУСЯК

з

останніми залпами програної визвольної боро
тьби

1917 -

1920

років українці зброї не склали.

Чимало вояків очолюваного полковником Євгеном
Коновальцем Куреня (Корпусу) Січових Стрільців,

який налічував

30 тисяч багнетів, сміrрувало до Чехії. Саме

у Гі столиці Празі під головуванням Євгена Коновальця

відбулося останнє засідання Стрілецької Ради. На ньому

українські старшини, які ще вчора дивилися смерті у ВІЧІ,
обговорювали плани визволення України з-під більшо
ницько-московської

та

пансько-польської

займанщини.

Зійшлися на тому, що треба не тільки змінювати методи
боротьби, але й готуватися до боротьби затяжної, нерівної, смертельної. Саме

тут ухвалили створити єдину військову організацію, яка могла б ефективно вести
підпільну боротьбу з ворогом в умовах окупації і назвали іТ Українською війсь

ковою орrанізацією (УВО). Рішення це було підтверджено на з'їзді представни
ків українських військових організацій наприкінці ссрпня 1920-го у Празі. А вже
через кілька тижнів у Львові розпочалося творення структур УВО.
Кістяком майбутньої військової організації в Галичині послужило товариство

«Воля». ініціяторами створення нелеrальної УВО виступили Євген Коновалець,
його друзі-соратники Василь Кучабський

-

командир сотні Леrіону УСС,

командир полку Січових Стрільців, доктор філософії, іван Андрух- підхорунжий
Леrіону УСС, сотник Січових Стрільців, Ярослав Матчак-підхорунжий Леrіону
УСС, ад'ютант полковника Коновальця, видавець, Ярослав Чиж- політреферент
при штабі Корпусу Січових Стрільців, журналіст. Активними організаторами

УВО стали також полковник Армії УНР Юрій Отмарштейн, Роман Дашкевич

-генерал-хорунжий Армії УНР, доктор права, іванЧмола-старшина Леrіону
УСС, командант Куреня Січових Стрільців, педагог...
Доволі швидко й організовано недавні старшини сформували начальну

Колегію українських військових організацій; розпочали діяти окружні, повітові,
та місцеві осередки УВО. Головним командантом Організації став Євген Коно
валець, який очолював УВО, з незначною перервою, аж до

1931

року. Після

реформування начальної Колегії в Начальну команду шефом Гі штабу став
уродженець Херсонщини Юрій Отмарштейн, убитий у травні

35

1922

року аrентом

польської дифензиви. Бойову, організаційно-кадрову, розвідчу і пропаrандивно
політичну референтурн УВО поповнили персвірсні в кровопролитних боях з

білими й червоними москавитами та поляками старшинські кадри. Територію
Галичини вкрила мережа УВО з 13-ти військових округ, кожну з яких творили
окружні та повітові команди загальним числом

58

одиниць.

Не стояла осторонь підпільної боротьби і Коломийщина. В Коломиї актив

ними бійцями УВО були Володимир Попадюк, Зиновій Книш (Рене), Микола
Максим'юк (Кох), Степан Бойко. Коломийську округу УВО в 1920-і роки очолював
О. Рев'юк.

УВО не тільки вела збройну боротьбу проти польської окупаційної влади,
але й докладала зусиль до створення 1 шдтримки в краю українських організацій

і товариств «Просвіта», «Сокіл», «Рідна Школа», «Пласт», «Січ», усіляко сприяла
зростанню добробуту українців, змагала за їхнє об'єднання у своїй державі.
Поступово УВО згуртовувала довколо себе всі прогресивні політичні українські
формування як Лсrія українських націоналістів, Група української національної
молоді, Союз української націоналістичної молоді та инші. Це був зародок єдиної,
потужної націоналістичної організації.
Таким чином

28

січня

-

З лютого

1929

року у Відні (Австрія) на Першому

Конrресі українських націоналістів створили Орrанізацію Українських Націо

налістів (ОУН). Провід новоствореної української націоналістичної револю
ційно-визвольної організації очолив полковник Євген Коновалець. До Проводу

українських націоналістів увійшли ще вісім авторитетних українців: генерал
хорунжий Армії УНР Микола Капустянський (Низоля), економіст Яків Морале
вич, інженер Дмитро Андрієвський, четар УГА Юліян Вассиян (Армяшка),
полковник Армії УНР, інженер-скономіст Микола Сціборський (Органський,
Житомирський), правник, економіст і журналіст Володимир Мартинець (Волян
ський, Сокирка, Тур), інженер-економіст, полковник Леонід Костарів (Мсленець),

старшина Армії УНР, педагог Дмитро Демчук (ДД), а також Я. Дуб і Петро
Кожевників.
Зі

створенням Орrанізації Українських Націоналістів УВО не згорнула

своєї діяльности, а продовжувала автономно боротися до 19ЗІ року. Загартовані
війнами й підпіллям кадри поповнили здебільшого бойові референтурн ОУН.
Головну свою мету ОУН визначила в організаційному статуті та основних
засадах політичної лінії- створення Самостійної Соборної Української Держави

на всіх українських етнічних землях. Досягти цієї великої мети члени ОУН разом
з усіма свідомими українцями мали через національну революцію силою зброї.
Було розроблено детальний план розбудови майбутньої незалежної Української

Держави. ідеологія ОУН швидко охопила значні верстви українського суспільства,
особливо молоді.

Перший Великий збір (конrрес) ОУН за участю ЗО-ти делегатів і запрошених
серед багатьох важливих питань визначив і територіяльну структуру ново
створеної Орrанізації, яка передбачала на українських землях поділ на краї та
округи. Західно-українські землі (ЗУЗ) першопочатково складалися з шІстьох
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Ярос ..1ав !\1е~1ьни~

Роман Ма~1ащу~

Василь Андруся~

rрегіт

Роберт

Васи~1ь Мельничук

Григорій Легкий

Чумак

Бораtс

Василь Савчак- Сталь

округ- Волинської, Львівської, Перемишльської, Станиславівської, Стрийської,

Тернопільської. Чотири округи, в тому числі й Коломийська, на організаційно
територіальній мапі ОУН з'явилися дещо пізніше. Округи творилися з повітів, а
ті дробилися на райони та підрайони, аж до «звею>- «п'ятірою> і «трійок».

Першим

провідником

Крайової екзекутиви

ОУН

став

Богдан

Кравців.

Його змінив у червні 1930 року надзвичайно авторитетний серед усіх поколінь
українських борців Юліян Головінський, якого проте невдовзі після арешту у
вересні того ж року польською владою вбили при етапуванні з однієї в'язниці
до иншої. Тому у жовтні

1930

року пост провідника Крайової екзскутини посів

Степан Охримович. Після нього Екзскутивою керували іван rабруссвич, Богдан
Кордюк. У

1933

році Провід доручив відповідальну посаду 24-річному синові
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греко-католицького священика зі Старого Угринова біля Калуша Степанові

Бандері, У червні

1934

року молодий провідник потрапив до польської в'язниці

за підготовку замаху на міністра Броніслава Пєрацького. Крайовий провід
очолив Осип Мащак, якого у лютому

1935

року замінив 23-річний Лев Ребет.

Наймолодший з провідників керував Крайовою екзекутивою ОУН аж до грудня

1938

року. Далі виконавчий орган ОУН очолювали з інтервалом у півроку

Мирослав Тураш і Володимир Тимчій (до лютого 1940-го).
Створений

10

лютого

1940

року у Кракові (Польща) Революційний провід

ОУН очолив Степан Бандера. У квітні

Провід.

6

1941

року Великий збір ОУН затвердив

липня 1941-го провідника Степана Бандеру заарештувало rестапо і

запроторило до концтабору Саксенгауз. Провід ОУН на українських землях
очолив Микола Лебедь, який хутко організував український націоналістичний
антифашистський рух Опору.
У серпні

1943

року Третій Надзвичайний Великий збір ОУН самостійників

державників затвердив урядуючим Провідником ОУН СД Зб-річного Романа
Шухевича, який через три місяці став Головним Командиром УПА. Національно

визвальну боротьбу українського народу проти німецько-фашистських і комуно
московських поневолювачів генерал-хорунжий Шухевич очолював до своєї

геройської загибелі

5 березня 1950 року

в селі Білогорщі поблизу Львова.

Військово-політичне керівництво національно-визвольним рухом в Україні
після загибелі Романа Шухевича перебрав його заступник полковник Василь
Кук, талановитий стратег і тактик підпільної боротьби, яку вtн очолював до

свого арешту оперативниками кrБ

23 травня 1954 року.

Провід ОУН івано-Франківської (Станиславівської) области, починаючи
від

1940

року і до кінця 1944-го, очолювали в різні періоди Олександр Луцький

(Богун, Андрієнко, Богдан), Василь Мельничук (Чумак, Славко), Роман Малащук,

Ярослав Мельник (Роберт), Роман Мокрій (Байда), іван Лаврів (Нечай). Василь
Мельничук і Ярослав Мельник побували на посаді обласного провідника
ОУН двічі. На початку

1945

року Коломийську, Буковинську, Станиславівську,

Закарпатську, Дрогобицьку та Калуську округи ОУН було об'єднано в Карпатський

край. Першим крайовим провідником став Ярослав Мельник (Роберт). Далі
Карпатський край очолювали Василь Сидор (Шелест), Степан Слободян (Клим,
Єфрем), Ярослав Косарчин (Байрак).

Першим провідником Коломийської округи ОУН був, найімовірніше, член
УВО Дмитро Станкевич. Щоправда, жодного документального підтвердження

цьому наразі нема. Відомо, що Станкевич народився

1902

року в селі Рунrурах

Коломийського району, воював в УГА, відтак студіював медицину. В Коломиї
працював рентrенологом, запровадив власну лікарську справу, був активний в
різних лікарських товариствах.

1942 року хворий

на сухоти Станкевич помер.

Скупі писемні джерела повідомляють, що до червня

1934

року окружну

екзекутиву ОУН Коломийщипи очолював Михайло Матковський. Після атен
тату

15

червня 1934-го бойовика ОУН ГригоріяМацейкана Броніслава Пєраць

кого Матковеького замінив Роман Малащук, який пробув на посту окружного
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28

провідника до

лютого

1937

року. Малащук народився

1913

року в селі

Бедриківцях Заліщицького району на Тернопіллі. Здібний юнак навчався в

Коломийській гімназії, закінчив кілька вищих навчальних закладів, згодом
здобув науковий ступінь доктора права. Романа Малащука польська, а відтак

німецька влади кидали до в'язниці й концтабору. Він був учасником Другого
Великого збору ОУН у Кракові. Еміrрував до Канади, де активно працював на

суспільно-політичній ниві.
Після Малащука,

округою до кінця

який

переїхав до Львова,

Коломийською

1938 року керував Осип Сливинський.

підпільною

Він народився

1909 року

в селі Завалля на Снятинщині, був членом Окружної екзекутиви ОУН. У 1940-х
еміrрував закордон, жив у Детройті (США), де й помер

29

грудня

1998 року.

До осені 1939-го Коломийську окружну екзекутиву ОУН очолював в'язень
польських тюрем Богдан Войтків, який був одружений з членкинею УВО,

коломийкою Мартою

Кузьмою.

Восени

року

1939

подружжя

підпільників,

рятуючись від червоної навали, переїхало за Сян, де Войтків невдовзі став

мельниківцем.

За

німецької

суспільної опіки у Львові.

окупації

Богдан

1 травня 1944 року

Войтків

працював

у

відділі

колишнього окружного провідника

розстріляли в Делятині мадярські жандарми.

З приходом на західноукраїнські землі Червоної армії окружний провід
ОУН Коломийщини очолив 24-річний кресляр технічної канцелярії в Коломиї
уродженець Золочева на Львівщині Богдан Тичинський (Джот, Панас). А вже

4

квітня

1940

року молодий провідник потрапив до кривавих рук НКВД.

22

березня 1941-го військовий трибунал 12-ї армії Київського ОВО засудив Богдана

Тичниеького до розстрілу.
Смертельно

небезпечний

підпільний

пост у

квітні

1940

року

посів у

Коломиї молодший на рік слюсар зі Львова Степан Гошовський, заарештований
хижим НКВД

серпня

7

1940

року і тим самим військовим трибуналом 12-ї

армії Київського ОВО, який бездушно постачав людиновбивчий компартійний
конвеєр тисячами українських жертв, засуджений до розстрілу. Загинули друзі

провідники ТичинськийіГошовський одного дня. Одного дня,

23

березня

1993

року, вже у незалежній Україні герої-підпільники посмертно реабілітовані.
Боротьба

проти

брунатних

і

червоних

наїзників

тривала.

Підпільний

провід Коломийської округи ОУН очолив Василь Мельничук (Чумак, Славко),
який народився

1914

року в селі Перерові, а дитинство провів у Королівці на

Коломийщині. Восени
ОУН.

1941 року друга Чумака призначено обласним провідником
22 листопада 1942 року Василя Мельничука разом з бойовими побратимами

розстріляли rестапівці біля Чорткова на Тернопільщині.
З осени

1941

року до червня 1942-го на посту окружного провідника ОУН

Коломийщини перебував учитель з Бережниці на Калущині 21-річний Ярослав

Мельник (Роберт), майбутній крайовий провідник ОУН. Він разом з дружиною

Антоніною героїчно загинув у бою з приведеною зрадником опергрупою мrБ ЗО
жовтня

1946 року

на горі Яворина.
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.:·-nісля Роберта окружний провід ОУН Коломийщини на рік очолить жива
.іІеtснда Чорного лісу, уродженець Снятина, теж педагог за фахом, Василь
ХІі-Друсяк (Чорний, Різьбяр, Різун, Грегіт), за яким полювали зграї гестапівських
:9бййць. Гроза німецьких і московських окупантів, повстанський улюбленець
Ноnковник Грегіт героїчно загинув у бою з червоними душогубами між селами
Р'ра'бівка і Широке у Чорному лісі 24 лютого 1946 року.
;

1

Улітку

1943 року пост окружного провідника ОУН Коломийщипи перейшов до

З'tі~~ічного адвоката з Тернопільщини, справжнього українського революціонера
rри,rорія Гончара (Моряк, Зелений). 2 квітня 1944-го у селі Вербові Підгаєцького
ра'йЬlіу Тернопільської области московська куля безжалісно обірвала життя
доброї, веселої і товариської людини.

-'' ·Навесні 1944 року Коломийську округу очолив молодий провідник з Я мни ці
fНdменицького району Василь Савчак (Сокіл, Сталь). 23-річний революціонер
в<tfйr уже був пройти нелегкий і славний підпільно-бойовий шлях. З початком
t94.5-го Сталь перебрав керівництво Буковинською округою ОУН, а про його
в)Дчаі:ідушність і безстрашність ходили легенди ще за життя. Сталь опікувався
sе'Личезною підпільною лінією зв'язку від Чернівців аж до російського міста на
березі Азовського моря Єйська. Загинув окружний провідник і член крайового

прЬводу ОУН, сміливий, справедливий і талановитий Василь Савчак у гарячому
боЮ З емгебистами 20 жовтня 1950 року біля підніжжя гори Корметурн поблизу
c,_~Jta Шешорів Косівського району івано-Франківської области.

Молодший на рік Григорій Легкий (Борис) зі Слов'ятина Бережанського
райоfіу Тернопільської области перебрав у Сталя Коломийську округу на початку

1945 року. Друзі Сталь і Борис боролися з червоним окупантом пліч-о-пліч багато
~ажкИ:х років, координували спільні операції проти ворога, часто зустрічалися,

Йа~іть зимували разом. Добродушний і лагідний Борис вдало доповнював
твердого і ризикованого Сталя. Тому провідники й дружили тісно впродовж

УсБ&tо часу підпільної боротьби. Григорій Легкий, як і його попередник і друг,
Теж· став членом крайового проводу ОУН. Останній свій геройський бій друзі.

r · ' . . • .- .

~

~

•

•

•

•

проtн.nники прииняли в одному и тому самому МІСЦІ І загинули з рвницею в

КІЛЬКа ХВИЛИН.

':':і:nіtля трагічного бою біля гори Корметурн і загибелі багатьох провідників
ОУ't-!'; 1 Коломийську округу очолив уродженець Донецької области, колишній

k~mi~fl Червоної армії іван Кулик (Сірий). ЗІ-річний чоловік устиг свого часу
iHёktW·i·з німецького полону, командувати в УПА бойовою сотнею, повоювати

И'tізбр6tному підпіллі ОУН. Повстанці й друзі неймовірно любили високого,

стf-fН~~г?~ дотепног~ та відважного кома~диуа. Вдачі і~ан Кулик був козаць~ої.

~вЖ'юи козацькии характер сотник Сtрии проявив 1 в останн:ьому бою бшя
ё~m(~лого Ключева на Коломийщині. До останнього набою відбивався від
~рі!\і~іі&іих підлим зрадником смгебистів, спаливши заздалегідь у криївці архів

tlвt\ Jrt{Iiнi речі. Останню кулю' залишив для себе. Доля розпорядилася так, що

сотник Сірий загинув рівно через рік після загибелі провідників Сталя і Бориса

-20 жовтня 1951

року.
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Зрадником, який привів емrебистів до криївки Сірого, був багаторічний
референт СБ Коломийського окружного проводу ОУН РоманТучак (Клим, Кіров),

він же -

аrент НКВД -

мrБ -

кrБ. Саме Кіров і очолив після смерти Сірого

окружний провід ОУН Коломийщини. Майже п'ять років ще злочинствуван
на високому посту окружного провідника ОУН аrент московських спецслужб
Кіров, поки його перевели до Києва. Ціною великої кількости людських життів і

зламаних ДОЛЬ переКИПЧИК дослужився ДО ВИСОКОГО чину В КrБ і пішов З ЖИТТЯ

1998 року.
Незважаючи на провокації мrБ

-

кrБ з використанням зрадників-аrентів

Кірова, Олеся, Кузнєца, Кордуба, Лимана, Дуба та инших, полум'я національно
визвольної боротьби на Прикарпатті не згасало до кінця
жовтня

1955

1950-х років.

20

року загинув останній районний провідник ОУН Жаб'євщини

(Верховинщини) Микола Марусяк (Богдан). До

1957

року протрималася група

повстанців на Городенківщині ...

Вже скоро, вже скоро
Браму долі відкриє
Мандрували зі мною

Мати пречиста

По далекій чужині

Мати гординя

Гора Воскресіння

Мати прекрасна

Міста мого Княгиня

Моя Коломия

Школи рідно1' мова

До Бога молились

Правди чисто1' скриня

Сумні і святкові

За спокій, за волю

Сумні і святкові

До Бога молились

Сумні і святкові

За кращую долю

Мелоді'і дзвонів

Дочками пишались
Синами гордились

11
За вікном промайнули

Слава на віки

Берлін і Варшава

Слава на віки

Левове місто

Слава на віки

Даниловий Галич

Тобі Коломиє.
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ЩЕ НЕДАВНО ВОНИ БУЛИ З НАМИ

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Франкознавець іван Білинкевич

Поет Михайло Хромей

(1905-1996)

(1927-1994)

\

J

,/
~

~ti
Владика Павло Василик

Лавреат Шевченківської премії

(1926-2004)
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(1938-1995)

УКРАЇНСЬКі КУПЦі Й ПРОМИСЛОВЦі
В КОЛОМИЇ ТА ПОВіТі (1927 -1945)

Степан {ЕНИК-БЕРЕЗОВСЬКИЙ

(1910- 1999)

п

ерші організаційні сходини «Союзу Україн
ських Купців» відбулися у Львові
топада

1923

занесено

І-го лис

р., де схвалено статут Союзу та

прохання

до

суспшьно-полпичного

відділу Львівського воєводства, щоб підтвердити статут

та дістати дозвіл на заснування Союзу.
Діставши

1924 р.

При

дозвіл,
цьому

Союз

засновано

польська

2-го

листопада

влада застерегла те,

що

діяльність Союзу не сміє сягати поза межі трьох воєводств
-Львівського, Станиславівського та Тернопільського.

Союз розгорнув широку діяльність. Щоденник «Новий час» кожного місяця на одній сторінці поміщував повідомлення для чле
нів, торговельно-економічні статті, тощо.
Промисловий Банк, а згодом
ПромисловціВ>) (СУКіП).

1934

1925

року засновано Торговельно

прийнято назву «Союз Українських Купців і
року СУКіП почав видавати двотижневик «Торгі

вля і промисеш>. Осн:ування філій поступало скорим кроком, постійно прибував
наплив інтсліrснтн:их сил до купецтва. Наплив тих сил пояснюється тим, що
поляки не допускали українців до урядових посад.

В Західній Україні,

продукція

будь-якого продукту

вимага-lа ширшого

капіталовкладення, а значна недостача капіталу була причиною слабкого роз
витку власної продукції. СУКіП став таким середником, що організував тих
розсіяних рідних

-

фахових

-

фінансово незалежних підприємців, що дбали

про власний варстат праці.

У філіях поширювалась кількість організаторів, які мали обов'язок органі
заторської роботи в повітах. Між ними були теж такі, що персводили ревізію,
радили й допомагали купцям обчисляти ставки оподаткування.

Двотижневик «Торгівля і промисел» між купцями і промисловцями набрав
такої хосенної понулярности й вартости, що за рахунок персдплат покривались

деякі організаційні витрати СУКіП-у. Популярне гасло «Свій до свого!)) по
довжено додатком і пролунало «Свій до свого по своє!)). Це був заклик до
громади: «Якщо можсж щось знайти у свого купця-українця

перш за все купуй товари рідні, рідної продукції)).

-

купи у нього;

На українських купців

накладалось обов'язок купувати товар лише від українських фабрикантів, чи в
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гуртових складах «Народної Торгівлі» або в Окружних Союзах Кооператив. З

жалем пригадується, багато наших купців закуповували товари в чужинецьких
гуртових складах.

Чужинсцькі купці та промисловці з сильним капіталом

приваблювали наших купців нижчими цінами купна та догідним кредитом. Між
українською кооперацією та українськими приватними купцями заїсиували

конфлікти: в селах відкривались приватні крамниці, а на думку кооператорів,
приватні підприємства охоплювали територію кооперативної діяльности.

Українським сільським та міським купцям кооператори дорікали тим, що
вони національно непідготовлені, бо на своїх крамницях ставлять польськомовні
вивіски з такими хитрими назвами, що цілковито промовчують українську
належнІсть; вони ганяють за наживним визиском, купуючи товар у чужинецьких

гуртових складах; вони не дбають про закуп українських продуктів; вони

не закривають свої крамниці в часі українських свят, тощо. Згідно з думкою
кооператорів, для українців приватні крамниці

не потрібні.

-

Все таки, беручи до уваги надто тісну недостачу капіталу та надто тверді

труднощі з сторони польської влади, торгівля і промисел росли задовільно.
року СУКіП нараховував

5.760

організованого членства та

38

1939

визначних філій,

причому сім філій очікували свого затвердження від польської влади.
У Коломиї було засновано філію СУКіП-у в

1927

році. Жалко, бо ж не

збереглась хоч би жмінка таких документів, які допомогли б передати роз
повідь про діяльність Коломийської філії СУКіП-у та розвиток купецького і
промислового руху в Коломиї та в повіті.
Нижчі рядки цього нарису написані на основі праці інж. В. Т. Несторовича
«Українські Купці і Промисловці в Західній Україні,
«Торгівля

і

Промисел»,

Підприємців» у Торонті

що

видав

«Клюб

1920-1945», у двотижневику

Українських Професіоналістів

і

1977 року.

У Торговельно-промисловому альманаху, виданому
ліття СУКіП-у, у списку його членів подано

15

1934

р. з нагоди

з Коломиї та

4

10-

з повіту. В

Коломиї членство споживчої галузі становили: спадкоємці Р. Робака, М. Фляк,

А. Микитин, Й. Рудницька, А. Сарабай, і. Будинчук, Н. Тофан, дир. Попович
(«Народна Торговля»), В. Дерковський; членство инших галузей становили:

окремі друкарні М. Бойчука і Н. Федіва, книгарня Ю. Кузьми, видавництво

«Рекорд» М. Ковалюка, харчівня і. Баб'юка і торгівля збіжжям і. Війтенка.
Членство у Коломийському повіті становили: і. Війтенко (сумішиї товари), Дмитро
Ніньовський (у Жукотині був юнак Дмитро Ніньовський (іванів) та Дмитро
Ніньовський (Миколів), власник олійні. У часі першої, дикунської, московсько
большевицької навали

1939

р., чортячі НКВД-юки влаштували масові арешти:

оба Дмитри Ніньовські та Василь Ніньовський (іванів) попали до тюрми. В часі
удару німців по московських большевиках, НКВД-юки розстрілювали в'язнів:
юнак Дмитро Ніньовський загинув, а ранені, Дмитро Ніньовський (Миколів)
та Василь Ніньовський, урятувались із шанця розстрілу, в лісі) (олійня), оба із

села Жукотина; Д. Савчук (сумішні товари із Лісок) та Р. Рекшинський (сумішні
товари) із Коршева.
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У двотижневику «Торгівля і Промисел» (січень

1937)

відмічено те, що в

Коломиї основано гуртовий склад «Купецька Основа», для сумішних товарів.
У наступній замітці відмічено ще, що в Коломийському повіті було около

180

українських купців отже, справа потреби гуртового складу була вже давніше
актуальною, причому утвердилась така думка, що купці будуть підтримувати
гуртовий склад.

Зорrанізування «Купецької Основи» засвідчувало ту дійсність, що купецьке

життя в Коломийщині розгорталось та що купці бажали мати своє, приватне,
джерело закуп1вш.

Представник централі СУКіП-у по люстрації різних міст повідомив на

сторінках «Торгівлі і Промислу» (від 15-го квітня

1937 р.) про Загальні збори філії

в Коломиї, що відбулись у залі, ущерть заповненій купцями міста та більшістю
із повіту. Купці виявили своє жваве схвалення розвитку гуртового складу
«Купецька Основа». На зборах нововибраний провід філії очолив мrр. Микола
Пригродський, гуртовик збіжжя.
ЗО-го січня

1938

р. під час Загальних зборів звіти повідомили присутніх

про таку діяльність управи: у місті та околиці доповнено консолідацію купців;
курси

фахового

підготовлення

охоплювали

навчання

книгорахівництва та

крамознавства; поширювана ощадиостеву акцію; визначувано необхідну грошову
допомогу тим, що потребували; улаштовано три анкети та ширший збір нарад.

Загальні збори вибрали таку управу: інж. С. Генпк-Березовський- голова, мrр.
М. Пригродський, М. Цісик (в часі першої московсько-большевицької окупації,

був заарештований і загинув від московської кулі), і. Сеха, Марія Запутович, інж.
В. Марак, іван Війтенко - члени управи, М. Турянський, і. Дрогомирецький

-

заступники, П. Кузик, М. Кузьма, мrр. Ф. Руденський

-

члени контрольної

комісії.

Під кінець

1938 р.

в Коломиї було понад

10

крамниць споживчої галузі, один

гуртовий склад, один бакалійний («колоніяльний») базар, гуртовий склад муки,

гуртовий склад збіжжя, крамниця тютюнових товарів, крамниця мануфактури,

три реставрації, фабрика бетону, дві пекарні (їм конкурували вісім жидівських
пекарень та одна польська, не лиш у Коломиї але теж у довколишніх містечках

та селах), чотири варстати обробної механіки, електро-ремонтно-інсталяційна
робітня, ательє мод, фото-ательє.

1939

року, в березні, відбулись останні Загальні збори, причому надто мала

участь членів засвідчувалась двома обставинами: самоуправиоми виборами в

Коломийщині та наростаючою грозою війни. На зборах звітували про такі справи:
Філія прийняла Любомира Білика на посаду орrанізатора, аби поширити ділову
роботу Філії, що придбала нове бюро; для наnаднання ширшого співробітництва
з громадянством, Філія улаштувала успішний ярмарок.
На Зборах рішено подбати про бюро фахової та юридичної допомоги, як

теж подбати про тісне співробітництво з Пром-банком. Збори перевибрали

нову управу, причому головою залишився інж. С. fеник-Березовський. Управу
поповнили

-

В. Марак, мrр. М. Пригродський, М. Шафранюк, М. Мельничук і
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М. Гнідий (з Печеніжина); на заступників вибрали Дрогомирецького (з Нижнього
Березова) та Грабовецького (з Печеніжина). Контрольну комісію становили: інж.

Д. Кузик, П. Кузик та А. Микитина.
Як і кожного року, так і 1939-го улаштовано свято св. Юрія, покровителя
купецтва. По Богослужбі в залі Народного Дому влаштовано академію для

членів та гостей. Академію відкрив інж. С. rеник-Березовський і в своєму слові
наголосив завдання, діяльність та значення українського купецтва. «Св. Юрій»

-

вірш А. Курдидика, деклямував М. Пригродський. Доповідач М. Гнідий

порушив справу наших недоліків у торгівлі, говорив про ті П галузі, які ще не
успіли охопити наші купці.
По навалі гидотного московського большевизму купецьке життя заникло.
В часі німецької навали купецьке життя дещо зрушилось і коротко дишіло не
організованим пропливом, але індивідуально-відривним кроком.

ДОЛЯ
Проміняли
Колиму

на Коломию

йому.
Та від того

-

не легше.

Проміняли
рідну пелехату
палату,

та від того

-

не жити ...

Прутом Тебе бити,
Брате!
Не Дніпром,
а Прутом!

Аби тобі не свербіло
вмерти баламутом.

Коби доля була мудра

-

трималася б свого:

Не гостила б в Пана Бога
покірним рекрутом.

Була б вірна чоловіку
до самого віку.
А Ти, Брате, як навмисне,
відогнав каліку...

Закортіло у Карпатах тобі птахом бути.
Прутом Тебе бити, Брате!
Не Дніпром,
а Прутом!
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СТУДЕНТСТВО., ЯКИМ ЛИШАЛОСЯ МіСТО

Мz1рос.1ава КОЧЕРЖУК

с

тудентство

Шl

українських

землях

Австро

Угорщини заявило про себе наприкінці

XVIII

ст., коли засновано греко-католицьку семшарІю

у Відні

університет

(1784)

-

Барбарсум

( 1774-84 ), Львівський
(1787-1809) при

та Студіум Рутснум

цьому університеті. Згодо:\1 постаJІИ й инші вищі школи:
Політехніка

(1814 ).

Рільнича

( 1g55)

і Ветеринарна

(1881)
( 1875). Але
складала лише 10-

академії у Львові; університет у Чернівцях
частка українців серед студентства
250/о.

Невелика їх кількість студіювала у Віденсько:\tу,

Краківському, Будапештсько:\tу та Ішших університетах.

Відомостей про студентські об'еднання наприкінці ХVПІ ст. чи навіть на початку
ХІХ ст. нема, тому першими спробами творення власних організацій українськими
студентами можна вважати засноване

року у Львові нестатутове товариство

1861

«Січ», що проіснувало лише два роки, та віденську ~~січ», яка мала власний ста
тут і найтриваліший період діяльности- від 1868-го до

194 7 -го

року. Відомо, що

в часі навчання Шl праввичому факультеті Віденського університету випускник
Коломийської гімназії, пі3ніше визначний адвокат та громадсько-політичний діяч

Теофіл Окуневський був бібліотекарем цього товариства, а через декілька років
після закінчення студій іІ\tенований його почесним членом. В різні роки, навчаю
чись у Відні, до українського студентського товариства «Січ» належали: випуск
ник Коломийської гімна·3ії, студент медицини Ярослав Окуневський
риства); студент права. а в

1892-1915

( голова това

рр. адвокат у Коломиї Володимир Дудикевич;

випускник Коломийської гімназії, студент філософії, класичної і слов'янської
філології в

1911-14

рр. Євген Яворівський; уродженець Коломийщини прав

ник Степан Витвицький (голова товариства в
Володимир Ганьківський (в

1922-23

рр.

-

1904-08

рр.); коломийський лікар

голова «Січі», засновник і голова

Клюбу слов' янських студентів); коломийка Ганна Кисілевська-Ганьківська, сту
дентка Вищої Торговельної Школи в 1920-их рр.; колишній учень Коломийської

гімназії, студент медичного факультету Віденського університету в 1920-их рр.
Петро Шлемкевич.
«Академічна Бесіда»

(1870-77),

«Дружній Лихвар»

Братство», москвофільський «Академічний Кружок»
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(1872-82), «Академічне
(1870) у Львові та «Союз»

при Чернівецькому університеті були наступними згромаженнями

(1875-1922)
української

студентської

молоДІ,

яка

.прагнула

стати

впливовою

силою

суспшьства.

Для координації своєї діяльности представники студентських товариств

неодноразово збиралися на з'їздах-вічах, перший з яких відбувся

15

вересня

1880

року в Коломиї і мав назву «З'їзд Руських Академіків з Галичини і Буковини».

Організаторами

його

були

провідні

діячі

студентського

руху:

випускник

Коломийської гімназії, голова віденської «Січі» Я. Окуневський, С. Данилович,

К. Левицький та і. Кукурудз. Учасники віча обговорювали зокрема питання
викладання української мови у Львівському університеті та гімназіях. Невдовзі

Коломия знову стала місцем зустрічі студентів ~

серпня

7

1884

року тут, у

павільйоні колишньої Етноrрафічної виставки на Затишку відбувся

11

з'їзд

віче під вищезгаданою назвою, організований Костем Левицьким та Лонгином
Озаркевичем, в якому взяли участь ІЗО академіків (так називали тоді студентів).

На цьому з'їзді виступив іван Франко, прибувши туди разом з друзями з
Наддніпрянської України Олександром Кониським та Федором Миколайчиком.
Він запропонував розпочати видання студентського часопису при фінансовому
сприянні

НТШ.

Учасниками

віча були

також

М.

Павлик,

Н.

Кобринська

та Я. Кулачковський, який висловив потребу запровадити в усіх гімназіях
Галичини і Львівському університеті українську мову викладання. Студент

Б. Кирчів говорив про необхідність замінити латинську мову укр~їнською при
викладанні богословія. Цього ж дня мандрівна група студентів організувала в
залі коломийського готелю «Галіція» вечірку, де вперше в Галичині публічно

доповідали жінки- Ничаївна та Підляшецька. ініціяторами цих з'їздів, а також
студентських мандрівок по галицьких містечках і селах були студентські діячі з
віденської «Січі», пізніше провід перехопили члени організацій Львова таинших

міст Галичини.

іван Плешкан, колишній учень Коломийської гімназії, поет, навіть написав
«Пісню студентів-мандрівників з

1885

р.», яка відтворює ідею студентського

руху.

Важливим

етапом

у

становленні

товариства «Ватра», заснованого

студентського

1892 року,

руху

було

об'єднання

з «Академічним Братством» у більш

потужну силу- «Академічну Громаду», яка вже в
і з перервами проіснувала до

року. У

1921

1898 році налічувала 150 членів
1902-04 рр. головою цього товариства

був вихїдець з Коломийщипи Степан Витвицький, який згодом перейшов на
навчання до Відня. Паралельно від

1898 року до

1944-го діяла фахова організація

студентів Львівської Політехніки «Основа».
Особливо пожвавилося студентське жипя на переломі ХІХ

-

ХХ ст., коли в

Східній та Центральній Україні виникли таємні студентські товариства, що зокрема
видавали

нелегальний

часопис

«Вісник

Української Студентської

Київської

Громади» і підтримували зв' язки з галицьким студентством. Це, безумовно,

вплинуло на кристалізацію його світогляду. Зростало значення студентських
віч, які стали чисельнітими і частішими. ІЗ липня
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1899

року відбувся з'їзд-

віче з

450

учасниками, що став поштовхом до активізації студентського руху в

Галичині, бо саме тут вперше проголошено нову мету

домоП'Ися відкриття

-

українського університету у Львові. Це викликало бурхливу негативну реакцію
польської спільноти, зокрема професури. Боротьба поступово набирала гостроти,
українське студентство щороку збиралося на багатолюдних вічах, доходило до

сутичок і демонстрацій. У вирі цієї боротьби виникла таємна організація під назою
«Молода Україна», що згуртувала як студентів, так і гімназистів. До неї належав,

навчаючись на філософському факультеті Львівського університету, майбутній
письменник, викладач української державної

( 1926-27)

( 1902-05)

гімназій в Коломиї Антін Крушельницький. В

і директор єврейської

1900-02

рр. організація

видавала однойменний місячник, у статтях якого порушувалися питання україн
ських вищих шкіл, ставились і вимоги політичної самостійности України. Нато

мість польські представники сенату звернулися до своєї молоді з закликом до
погромів, що призвело З грудня

1901

року до сецесії (бойкоту)

440

студентів

українців Львівського університету. З рішенням студентів солідаризувалася вся
українська громадськість і навіть зібрала кошти для них на навчання у Відні, Празі

та

rраці. Хоча цей бойкот частиною молоді сприймався, як «втеча з поля бою» і

«nасивний вияв спротиву», все ж спричинився до пропаrанди української справи,

став об'єднавчим чинником для української спільноти і початком боротьби за

.

.

нащопальне шюльництво.

Гуртувалися українські студенти і в инших містах Європи

сімох років діяла заснована
(Австрія) від

1895

1888

-

впродовж

року «Громада» в Кракові (Польща); у fраці

року існувала організація «Русь», перейменована згодом на

«Січ»; активізувалася й віденська «Січ» після прибуття туди студентів зі Львова
внаслідок сецесії.

1908

року з нагоди 40-річчя товариства там навіть видали

ювілейний альманах під редакцією д-ра Зенона Кузелі. В Празі

1902 року зав'язали

«Українську Громаду», яка проіснувала до Першої світової війни.
Після повернення студентів до Львівського університету боротьба між
польською та українською молоддю не припинилася: були демонстрації, арешти,
голодування. Така боротьба вимагала створення керівного органу, яким став

таємний «Комітет Української Молоді» (КУМ). Можливо, саме цей комітет був
організатором віча, що відбулося
і зібрало

300

1 липня 1910 року в залі Львівського університету

студентів, які вимагали відкриття українського університету.

В роботу віча втрутилися польські студенти і в результаті збройної сутички
декілька молодих людей поранено, а один з членів комітету Адам Коцко загинув
від польської кулі. Ця подія, а також арешт українських студентів, що послідував
за нею, набули широкого розголосу; судовий процес над

101

молодим українцем,

серед яких був Дмитро Вітовський і, ймовірно, коломийці, висвітлювався у пресі.
Захист обвинувачених представляли адвокати д-р Кирнло Трильовський та д-р
Кость Левицький.

Ще до цієї події назріла потреба в легальному студентському центрі, оскільки
на початку ХХ ст. постала низка нових товариств, діяльність яких треба було

координувати. Тому

1909

року в Львові відбувся 1-ий Всестудентський з'їзд за

49

участю делегацій всіх студентських громад Галичини, Буковини, етнічної Австрії

й Чехії, а також Наддніпрянщини, на якому створено такий центр- Український
Студентський Союз- та обрано Головну Раду. У складі цієї Ради зокрема були
Олександр Курбас, згодом видатний театральний діяч, та Олег Калитовський,

згодом професор жіночої гімназії УПТ в Коломиї. Для ефективнішої роботи
на з'їзді сформували п'ять комісій: організаційну, просвітницьку, драматичну,
видавничу та наукову. Вже у

1913-14

рр. ця організація мала

38

філій по всій

Галичині і видавала журнал «Шляхи». Читання рефератів на актуальні теми,
розповсюдження книг, поїздки по селах

-

це ті форми роботи, які проводили

члени Союзу. За перші три місяці студенти з Союзу відвідали
та міських читалень, розповсюдили
рефератів, проведено понад

20

4027

книг; в

1911-12 рр.

16

сільських

виголошено

освітніх курсів, поставлено

48

586

аматорських

вистав.

На початку ХХ ст. під упливом німецьких «буршеншафтів» (товариство

студентів, засноване

1815

року в м. Єні для виховання патріотизму, почуття

гідности, чести й товариських стосунків; мали свою форму й відзнаки, особливі
правила

поведінки

на

засіданнях,

проводили

студентські корпорації: чернівецькі «Запороже»

40) та львівська

двобої)

(1906-40)

постали

1880

(1913-

«Роксолянія».

Українські студенти належали до різних соціяльних станів
(в

українські

і «Чорноморе»

-

духівництва

р. майже 40о/о), службовців, селян, робітників, більшість з яких не були

достатньо забезпеченими. Для матеріяльної підтримки таких молодих людей було

створено допомогові товариства. Але найбільшу роль у сприянні українському
студентству у Львові відіграв Академічний Дім, збудований на кошти української
громади при щедрій допомозі Є. Чикаленка, що надавав студентам житло. Він
був осередком культурного й громадського життя.

У передвоєнні роки у вищих школах Австро-Угорщини навчалося
студентів-українців, з них найбільше, звичайно, у Львові-

1868

1287.

Другий Всестудентський З'їзд відбувся майже перед самою Першою світо
вою війною

2-4

липня

1913

року і був чисельнішим від першого, що свідчило

про добру організаційну роботу Українського Студентського Союзу. Оскільки

з'їзд відбувався в ювілейний для і. Франка рік, то в його програмі були святкова
академія

і

концерт,

присвячсні

учасники відвідали могилу героя

Каменяреві.

1910

Наприкінці

роботи

зібрання

року А. Коцка. А головним промовцем

на засіданнях був Дмитро Донцов, доповідь якого викликала широку і гарячу

дискусію. Більшість присутніх підтримала його дві основні тези, а саме: потребу
військового виховання молоді та самостійницьку політику українського народу.

На основі докладного аналізу політичної ситуації Д. Донцов запропонував проект
програми, за якою мало діяти студентство і вся укра!нська молодь. Між иншим,
він сказав: «Ті покоління, що жили і діяли десь у

...

40-90

рр. минулого століття,

немало б здивувалися, якби їм сказати, що за кілька літ українська молодіж з

обох боків кордону буде радити над політичним положенням цілої нації». Один

з учасників з'їзду М. Євшан у статті

«3

приводу другого Всеукраїнського з'їзду

50

студентства» відзначав загальну пасивність і безініціятивність молоді порівняно

з попередніми роками. «Тут жива, молода кров, чиста душа і незрадливе,
товариське серце повинні бути тими елементами, які єднають всіх до одної

акції. Дальшим поколінням молодіжи треба дати стяг несплямлений»,

-

таку

пораду давав він студентству у статті. Наступні роки Першої світової війни та
визвольних змагань, в яких саме молодь спочатку в УСС, а потім в УГА була

рушійною силою, показують, що запал її не лише не згас, а навпаки- спалахнув
з новою силою і прапор боротьби вони не заплямували.
Після насильного приєднання Галичини до Польщі у

1919 році правила вступу

до вищих шкіл для українців стали несприятливими, тому молодь змушена була
виїжджати на студії за кордон або в міста корінної Польщі, де не було перешкод
для українців з боку адміністрацій. У

1921-25 рр.

зусиллями української громади

засновано у Львові таємний Український Університет та Високу Політехнічну
Школу.

Щодо студентських організацій, то

в перше повоєнне десятиліття

академічна молодь не змогла надовго згуртуватися для спільних дій, хоча

організації, які існували в Галичині до війни, було частково відновлено.

1921 року

створено Українську Краєву Студентську Організацію, перейменовану згодом на
Професійну Організацію Українського Студентства, що проіснувала лише до

1925

року. Таким чином, у другій половині 1920-их років в Галичині фактично

не було жодної структури, яка б координувала і скеровувала діяльність всього
українського студентства як частини суспільства. Вперше від

1925

року воно

стихійно заявило про себе під час антибільшовицьких демонстрацій у Львові
восени

1928

року і відтоді швидкими темпами прямувало до створення власної

цетральної організації.

15

грудня

1929

року відбулася І Краєва Студентська

Конференція, а вже менш ніж за два роки обраний нею комітет зумів створити всі
умови для заснування студентської централі. Отже, на
Конференції

21-22

березня

1931

11

Краєвій Студентській

року постав Союз Студентських Організацій

під Польщею (СУСОП). На конференції узгоджено статут, де визначено, що
в основі об'єднання має бути не професійний принцип, а ідеологічний. На

відміну від організацій попередніх років, новостворена не ставила за мету
домогтися відкриття українських вищих шкіл, бо це питання само собою мало
б розв'язатися «З вирішенням ціласти української проблеми», яка стала тепер

основним завданням всієї культурно- просвітницької, виховної роботи, що була
обов'язком членів Союзу. Велике значення надавалося і студенським секціям
у повітах, які мали б працювати під час свят та канікул. Першим секретарем
СУСОПу обрали Володимира Романенчука- студента Львівського університету
родом з с. Воскресінець, що під Коломиєю.

На

момент скликання

конференції у

вищих

школах Львова,

Варшави, Познані, Вільна, Данціrу та ін., навчалося приблизно
українців, з них

13%.

40%

2900

Кракова,
студентів

студіювали право й філософію. Жінки становили лише

Гуртувалися вони у

25

товариствах

(80%)

та

50

гуртках в повітах. В

1930-их рр. чимало українських студентів стали членами ОУН, де працювали
таємно, дотримуючись вимог конспірації. Одночасно багато з них належали і до

51

легальних студентських організацій, і там, задаючи тон дискусіям, підбираючи

теми рефератів та доповідей, поширювали націоналістичну ідею серед молоді.

Коломийці навчалися у різних містах, а тому були членами студентських
товариств цих міст. Найчисельнішим товариством була «Студентська Громада»

у Львові, яка об'єднувала студентів університету і мала секції україністів,
істориків, правників та природників, а також окрему секцію студенток, мистецьку

«Арс» і спортивну УССК. Після розпуску «Громади» в

1929

році деякі з них

перетворилися на автономні наукові секції при Товаристві Прихильників Освіти,

а мистецький гурток «Арс» продовжив роботу як драматична студія «Хмаролім».
Товариство Українських Студентів Львівської Політехніки «Основа», відновлене

1926

року, творило гуртки: мистецький, хіміків, механіків, рільників, лісників

та інженерний.

Насамперед вони

задовольняли

фахові потреби студентів,

забезпечували їхнеобхідними підручниками, каталогами, технічною літературою

та ин., а їх члени влаштовували різноманітні виставки й тематичні вечори. Виділ
«Основи» допомагав також охочим вступити на навчання, видаючи друком

інформаційні листівки про студії та організувавши підготовчий курс. Студенти

богослови гуртувалися в Читальні Студентської Богословії ім. М. Шашкевича,
заснованій ще

1850 року.

Мала вона сім секцій, члени яких збиралися щодва дні

на зібрання з дискусіями та рефератами. Крім названих, наприкінці 1920-их років
у Львові діяло ще

заснована

14 студентських товариств, серед яких «Медична громада»,
1910 року і відновлена 1926-го, «Торговельник», «Бандурист», Гурток

Прихильників Книги та ин., які створювалися за професійним принципом.
Центром студентства у Львові, як і до війни, був Український Академічний

Дім, який не лише давав студентам житло, тут містилися також усі студентські
товариства і організації, крім «Основи», і навіть нелегальна Краєва Екзекутива
ОУН, яка мала великий вплив. Від

1933

року активним членом студентської

спільноти Львова став учорашній коломийський гімназист Роман Малащук,
студент Торговельної Академії, якого обрали в управу відразу двох товариств

-

«Торговельника» і студентського наукового товариства ім. Петра Могили.

Останнє організовувало своєрідні конференції, де виступали запрошені
доповідачі з рефератами на різні теми здебільшого націоналістичного
спрямування.

Студентське життя у Львові в 1930-их рр. вирувало

-

акції, віча, зібрання,

власні періодичні видання: місячник «Студентський шлях» (від травня 1931р.),

згодом -

тижневик «Клич Нації». Навчаючись у Вищому Музичному інституті

ім. М. Лисенка у Львові, не стояла осторонь студенського життя і Галина Гра
бець (з дому Тарнавецька). Відома скрипалька, громадська діячка Коломиї в

той час (1930-і рр.) була секретарем Українського Студентського Спортивного
Товариства.

Для того, аби мати змогу на вічах обговорювати актуальні політичні проблеми,
не привертаючи увагу польської поліції, члени управи товариств вдавалися

до хитрощів. Наприклад, оголошували віче на якусь реліrійну чи культурну
тему, а вже після відкриття за пропозиціями заздалегідь визначених учасників
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переходили до болючих політичних питань. Поліція дізнавалася про це, коли
віче вже відбулося.

Студенти права з Коломийщини: сидять (ЗJІіва до права):Лев Сениця, Борис
Лепкий, Ярослав Чолій; стоять: К~1им Гнатюк, Стефан Сатурський, Тарас
Печерський, Ярослав Кобринський, Микола Максим'юк. Коломия,

1929 рік.

Другим студентським осередком щодо кількости українців був Краків. Тут на
переломі 1920-30-их рр. їх навчалося приблизно

450 і працювали вони у чотирьох
товариствах: «Студентській громаді», яка мала 14 фахових секцій, хор, власну
бібліотеку, читальню та видавала свій друкований орган «Краківські вісті» (192526 рр.); корпораціях «Сян», «Чорноморе» та «Хортиця».
Познаньська

«Громада

студентів-українців»,

яка

творила

п'ять

секцій,

щорічно влаштовувала національні свята і шевченківські концерти, а також
зібрання,

де

виголошували

реферати.

А

випускати

власне

псрюдичне

видання

Від

-

1928

року

О

«громадівці»
0

«жарпвливо-ущtпливу»

почали
0

одноднІвку

«Микольцьо», яка з гумором відображала життя членів товариства. Випускник
Коломийської гімназії, пізніше доктор медицини, хірург Степан Зощук в

1930-39

рр., навчаючись спочатку у Вищій Школі Машинобудування та Електротехніки,
потім в Університеті
українців», а

1932

Познані,

був

активним

членом

«Громади студентів

року навіть став Гі головою. Брав участь у роботі редакції

вищезгаданої одноднівки.

У

1937-39 рр. головою студентськоїуправи та головою корпорації «Чорноморе»

у Познані був ще один випускник Коломийської гімназії, згодом лікар та

громадський діяч Степан fамула.
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У вільному місті Данціrу (тепер Гданьськ у Польщі) в 1930-их рр. діяла
українська студентська організація «Основа», головою якої до

1936

року теж

був випускник Коломийської гімназії, а в той час студент електричного відділу

Вищої Технічної Школи Степан (еник-Березовський.
У Варшаві в
тільки

1921
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1930

році навчалося понад

150

українських студентів, але

гуртувалися в «Українській Студентській Громаді», яка існувала від

року. Члени товариства студіювали в різних вищих школах, тому діяли

тут фахові секції, була невелика наукова книгозбірня. В

рр. студенткою

1934-36

Варшавської Державної Фотоrрафічної Школи була коломийка Ксенія Світлик,

яка належала до цієї «Громади» і в споминах відзначала надзвичайно дружню

та патріотичну атмосферу, що панувала в товаристві. і не дивно, бо серед
варшавських «громадівців» були такі особистості як іван Огієнко, Дмитро
Донцов, Євген Маланюк, Олена та Михайло Теліги. На зібраннях студенти з
захопленням слухали проникливі й щирі вірші Олени, палкі доповіді Д. Донцова,
на основі яких згодом самі готували свої реферати в повітових секціях під час
канікул, читали підпільну літературу, дискутували. За виразно націоналістичний

характер «Громада» зазнавала переслідувань з боку польської влади. Про один
такий випадок в домівці товариства згадувала К. Світлик:

«... якось

прийшла до нас поліція робити обшук. А в мене, як на зло, декалог

зненацька

-

відома

пам'ятка націоналіста, що починається словами «Здобудеш Українську державу
або згинеш у боротьбі за неї. .. ». За такі речі по голівці не гладять. Що робити? Як
стояла я біля фортеп'яно, так і опустила декалог попри себе на підлогу. Мовби й

не мій. Поліція, правда, знайшла його. Але вдіяти нічого не могли, не знали ж хто
кинув

... ».

Багаточисельним на початку

1920-их рр. було українське студентство в

Чехословаччині, оскільки там в таборах інтернованих по завершенні Першої
світової війни опинилися молоді військовики УГА, які після звільнення мали
можливість отримати стипендії на навчання від уряду. Дуже важливим чинником
було й те, що на території країни діяли українські вищі школи, тому вже в
році тут навчалося

1900

1924

українських студентів, які гуртувалися в «Українську

Академічну Громаду» та инші організації. Випускник Коломийської гімназії,
журналіст,

громадсько-політичний

діяч

Олександр

Бойків,

навчаючись

на

електротехнічному факультеті Празької політехніки (1920-і рр.), був активним
діячем союзу українського студентства, редактором журналу «Студентський
ВІСНИК».

існували студентські об'єднання і в Австрії, Німеччині та на Буковині.
Звичайно ж, більшу частину року студенти перебували за місцем навчання,

але два-три місяці влітку, а також під час Різдвяних та Великодніх свят
залишалися вдома, в різних селах чи містечках Галичини, а тому, не бажаючи
сидіти, склавши руки, засновували й там самостійні студентські секції при

товаристві «Просвіта» (таких в

1930

році існувало

34)

або як окремі організації

зі своїм статутом. Тут можна згадати секцію у Печеніжині

повітовому містечку, а тепер

-

-

колишньому

селищі Коломийського району. Після створення
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Союзу Українських Студентських Організацій під Польщею кількість повітоних
секцій зросла від

50 до 65

і вони не лише охопили всі повіти, а й координували

свою діяльність з студентською централею. Робота цих секцій була дуже

помітною і потрібною не лише тому, що проводили вони збірки грошей на якісь
суспільні потреби, нпорядковували стрілецькі могили, ставили вистави, читали

реферати і проводили дискусії, а й через те, що маючи великий позитивний вплив
на шкільну й гімназійну молодь та селянство, поряд з иншими товариствами

стала ще однією силою, яка готувала їх до майбутньої боротьби.
Приєднання Західої України до СРСР призвело до ліквідації попередніх
форм студентського життя. В роки німецької окупації відновлення студентських

товариств відбувалося з труднощами, хоча все ж було отримано дозвіл на
створенення Об'єднання Праці Українських Студентів при УЦК, яке у

нараховувало

1943 році

2477 членів.

Перше товариство української молоді «Руська академічна громада»

1906 року, а
14 вересня 1907 року.

в

Коломиї засноване

його статут затверджено Львівським наміс

ництвом

Згідно з цим статутом членами товариства

могли бути українці, які склали іспит зрілости в будь-якій середній школі не

пізніше ніж десять років тому, а долучатися до його роботи

-

представники

української спільноти незалежно від віку та освіти. Отже, не дивлячись на
назву, товариство не було лише студентським. Загальні збори, на яких обирали
управу та планували діяльність на наступний період, відбувалися щопівроку.

<<Руська академічна громада» містилася в Українському Народному домі і вже
в

1910

році мала

45 членів (в тому числі ЗО гімназистів), свій хор та оркестр,
140 книгами й брошурами та 13 українськими, польськими

також бібліотеку з

а
й

німецькими періодичними виданнями. До найвідоміших заходів, організованих
товариством, можна віднести віче у справі відкриття українського університету
у Львові

(1907

р.), концерт у Косові

(1908

р.), участь у повітовому фестині «Січі»

(1908 р.).
Перед початком Першої світової війни головою «Громади» був П. Рубінrер,
якого

1915

року російська окупаційна влада вивезла до Росії. А діяльність

товариства припинило коломийське староство

1914

року. Після завершення

воєнних дій та визвольних змагань коломийська українська молодь, зокрема
Зенон Кирилович, Орест Кузьма, Антін Кузьмич та ін., ініціювала відновлення

своєї організації, домагаючись на це дозволу у староства. і вже 24 березня

1921

року відбулися установчі збори в приміщенні товариства «Воля» на вул.

Баловій, на яких обрано управу в складі Зенона Кириловича (голова), Рудольфа
Ботулинеького

(заступник),

Ольги

Стефанівни

(писар),

Осипа-Михайла

Рев'юка (скарбник), Бійавського (бібліотекар), Кирила Кушнірука (господар),

і. Козарука, С. Козарукінни та П. Пасіки. Пізніше товариство очолювали іван
Трач,

Л. Бринський,

Микола

Скрипнюк

та

Слава

Витвицька.

Відновлена

«Громада», що містилася спочатку в приміщенні Українського громадського

комітету на теперішній вулиці і.· Мазепи, згодом -

на вул. Міцкевича, мала

бібліотеку, драматичний, концертний і спортивний гуртки. Уже на початку
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існування товариство гуртувало

33

звичайних і

надзвичайних членів, які

35

7

травня влаштували перший захід- «Чайний вечір» в Українському Народному
домі. Доходи призначалися на потреби організації.

9 січня 1922

року «Громада»

представил~ в залі каси ощадности виставу «Ловля жениха» та фарс на одну дію
«Веселі заручини». Того самого року «громадівці» видавали власний часопис
«Молода громада». Але

21

березня

1923

року діяльність товариства української

молоді припинило розпорядження коломийського староства з тієї причини, що
ніби-то воно не було зареєстроване в належному порядку.
У січні

1931

року запрацювала студентська секція при читальні «Просвіти»

ім. Г. Сковороди, яка була місцевою клітиною Союзу Українських Студентських

Організацій під Польщею. Секція містилася в будинку навпроти кінотеатру

«(вязда» і гуртувала не лише студентську, але й гімназійну молодь.

15 лютого

відбулися Гі перші загальні збори, на яких обрали виділ: студенти права К. Гнатюк
(голова), В. Сенежак (заст. голови), Я. Станецький (секретар), В. Гордашевський
(скарбник), М. Кобринська (господар), а також студентка Вищої Торговельної
Школи О. Шипайло та студенти медицини Р. Козакевич і В. Оробець.

Відповідно до звіту роботи повітових секцій в

1931

році за рік коломийські

студенти організували три виставки, фестин, ювілейне свято «Рідної Школи» та
академію на честь В. Стефаника. Крім цього, сім членів секції під час канікул
прочитали

19 рефератів здебільшого на теми шкільництва. Особливо активними,

як зазначає часопис, були студенти з Гвіздця. В той час секцію очолював
Станецький. На початку 1930-их рр. до роботи секції долучилися згадані вже
Роман Малащук, представник львівського студентства, та Степан Зощук з
Познані.

Районна Студентська конференція, що відбулася

2

липня

1933

року, стала

своєрідним поворотним моментом в діяльности секції. Саме на ній виявилися
суперечности між політичними поглядами виділу та більшости членів. Конферен
ція підтвердила, що студенти Коломийщипи визнавали лише ідеологію україн
ського націоналізму і всю роботу прагнули вести саме в цьому напрямку.

Першого січня

1934

року на загальних зборах секції виділ переобрали і

головою став Богдан Михалевський, а заступником, ймовірно, саме відтоді

-

Роман Малащук. Як згадує він у споминах

«3

книги мого життя», йому не

раз пропонували очолити коломийське студентство, але він відмовлявся, бо
був членом окружної екзекутиви ОУН, а згодом Гі головою, тому не повинен

був привертати до себе надто великої уваги польських властей. Таким чином,
новообраний провід в

1934

році складався переважно з молодих людей, що

сповідували націоналістичну ідею. Найважливішою справою оновленої сек

ції стала виховна робота серед їі членів

-

самовиховання та ідеологічна

підготовка до суспільної праці. Для Гі реалізації проводили збори членів, на
яких виголошували реферати на ідеологічні та суспільно-виховні теми, зокрема:

«Проблема життя і смерті», «Генеза і тло українського націоналізму», «Жидівське
питання», «Критика власних фраз», «Виховання нового покоління», «Завдання
українського студента», «Нація та реліrія», «Нація
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-

найвища форма суспільної

орrанізації», «Нація у своєму історичному розвитку», «Проблема Чорного моря і

Україна» та ин. Окремо проводили засідання жіночої секції, на яких були присутні
всі члени. Після кожного виступу відбувалась жвава дискусія та обговорення, які
•

о

•

•

•

сприяли великою мІрою тому, що нацюналІстична Ідеолопя знаходила чимраз

більше свідомих прихильників. В середньому такі збори відвідувало приблизно

35

членів, але приходили і представники старшого покоління, які приставали до

дискусій. Найактивнішими доповідачами були Роман Малащук, Степан Зощук,
Роман та Ксеня Світлики, С. Витвицька, Богдан Михалевський, Євген Онищук,
Осип еливинський та ин.
Крім цього, секція видавала стінну газету «На верхів'я», організовувала

низку заходів, присвячених видатним особам чи подіям. Для отримання дозволу
повітового старости на проведення деяких імпрез студенти змушені були
хитрувати. «Свято стрілецької пісні», яке староста заборонив, провели через два

місяці, назвавши «Свято пісні» і при цьому майже не змінили програму. В січні

1934

року відзначено День Злуки святковими зборами з рефератом, у квітні

-

свято підняття українського прапора на Чорноморському флоті, у вересні того
самого року організовано академію на честь Лесі Українки, в якій брав участь
студентський хор та ин. А от заплановану академію на честь 16-ліття героїчного

бою українських студентів під Крутами провести не вдалося через заборону
староства. Відбулися лише урочисті збори.

Одним з методів роботи секції були й доповіді на різноманітні теми, ви
голошені в селах. Доповідали самі студенти, за якими, зазвичай, сільські госпо
дарі приїжджали возами. У

1934 році

було

20 таких

виїзних лекцій. Члени секції

брали активну участь і в роботі инших українських товариств, зокрема «Рідної
Школи», «Сокола», «Союзу Україною> та ин., і в такий спосіб використовували
вільний від навчання час для принесення якнайбільшої користи на шляху до
боротьби за рідну державу.
Українське

студентське

середовище

народжувало

нові

ідеї,

шліфувало

характери і самостверджувало майбутніх лідерів та провідних діячів у різних
сферах життя. Спільна робота задля досягнення поставленої мети давала неоцінен
ний досвід для наступних поколінь. Згодом цей досвід організаційної праці,

просвіта, яку несли студенти, поширення націоналістичних ідей стали одними із
чинників, що підняли потужну, небачену досі хвилю боротьби за незалежність в
1940-50-і рр.
Літ.: Отаман.

Калєндар ДІІЯ народа на рік звичайний

Літера-rурно-науковий вісник [Київ].- 191З.- Ч.

1931.-

1-2;-

19З2.- Ч. 2-З,

1906. -

Коломия,

1905;

6З; Студентський шлях [Львів].

4, 9-10; Бескид Ю. Український Академічний дім
1962; Визвольний шлях [Лондон, Великобританія].1986.- Ч. 2; Малащук Роман. З книги мого житrя.- Т. 1.- Торонто [Канада], 1987;
Білинкевич іван. іван Франко і Коломия. - івано-Франківськ: Галичина, 1991; Світлик
Ксенія. Що то була за весела жінка! ..// Вільний голос [Коломия]. 1992.- 11 липня.
- С. З; Енциклопедія Коломийщини.- Зшиток З, літера В.- Коломия: Вік, 2000;Зшиток 4, літера Г. f. - Коломия: Вік, 2006.

-

Ч.

9.- Т.

у Львові.- Торонто: На сторожі,
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ЩЕ НЕДАВНО ВОНИ БУЛИ З НАМИ

Художник, педагог Віто.аьда Проців

Визначний діяч ОУН
Григорій Пришлик

(1912-1999)

(1913-2002)

Краєзнавець Михайло Томащук

l\1узеєзнавець Любомир Кречковський

(1938-2003)

(1919-1999)
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Є ЩО ПЕРЕДАТИ НАЩАДКАМ
(З потоку новітніх видань про Koлo.Jtuю)

•

Микола ВАСИЛЬЧУК

І

лах

сторія загШІо.м. Після років застою, замовчувань

і цькувань, кінець 1980-х рр. приніс духовне про
будження. У суспільстві інтенсивно почали гово

рити про те, про що раніше мовчали. Великий спа-

.

заЦІкавлення

викликали

.

вщомости

про

минуле

.

рІд-

ного краю. Ми поверталися до напрацювань попередни

ків, які зуміли зберегти, впорядкувати, передати наступ
никам

матеріяли

краєзнавчого

характеру.

Помітним

на Коломийщині був уплив виданих в українському за
рубіжжі книжок «Над Пруrом у лузі ... » (Торонто: Срібна
Сурма,

1962) та

«Коломия й Коломийщина» (Філадельфія:

Видання Комітету коломиян,

1988).

Але відчувалася потреба нових праць і нових

публікацій. Стимулом до появи краєзнавчих видань послужило врочисте відзна
чення 750-річчя Коломиї

(1991

р.) від часу першої писемної згадки на сторінках

Галицько-Волинського літопису. До святкування готувались завчасно. Спеціальні

рубрики вели коломийські газети. З'явилися й різноманітні видання. Звернемося
до найпомітніших з них.
Книжка «Коломия: Фотонарис» (Ужгород: Карпати,

1991.-64 с.) приурочена
- писанку з

ювілею міста, на титульній сторінці подано святкову емблему
написом «Коломия» і цифрою

«750».

Короткий нарис (шість сторінок) з історії

Коломиї «Місто над Прутом» подав Степан Андріїшин; є стислий виклад тек

сту (резюме) анrлійською та французькою мовами. історію Коломиї виписано до

1990

року. Поява книжки припала на переломну добу. Фотоілюстрації поділено

на два блоки: місто Коломия і Коломийщина. Причому, тут сусідили фотознімки

з багатолюдного віча під час Першого Всесвітнього Собору Духовної України,
на яких явно було видно синьо-ж<?вті знамена, та фотознімки з «щасливим» кол
госпним життям. Цікаво, що на обкладинці вперше серед книжкових видань

опубліковано новий герб Коломиї. Книжку надруковано великим тиражем (ЗО
тисяч примірників) на львівській фабриці «Атлас».
Розголосу набула праця доктора історичних наук, професора Володимира

Грабовецького «історія Коломиї: З найдавніших часів до початку ХХ ст. Частина

1.» (Коломия:

Вік,

1996.- 176 с.).

на глибокому знанні джерел.

Книга, без сумніву, цікава, побудована

Щоправда, не обійшлося без казусів, на які
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звернули увагу коломийські краєзнавці. Скажімо, автор назвав батьком і сином

просвітителів Йосафата та Володимира Кобринських, які насправді були дуже
далекими родичами; повторив відомузинших його видань фотографію вояків

на конях за підписом «В'їзд австрійських окупантів у місто

1772

року», тоді

як фотосправа набула поширення значно пізніше. Не зважаючи на ці та инші
блуди, книга знайшла численних читачів. У той самий час було оприлюднено

працю івана Монолатія «Коломиєзнавство: Нариси історії Коломиї у контексті
взаємовідносин слов'янських народів» (Коломия,

1996. -

299

с.). Книга засвід

чила великий потенціял молодого на той час дослідника. Порівнюючи книги
Грабовецького і Монолатія, очевидними є такі моменти. Праця Володимира

Грабовецького присвячена передусім українцям Коломиї, тоді як у Монолатія в
українському контексті висвітлено широке поле контактів. Книга Грабовецького
має скоріше науково-популярний виклад, призначений для широких читацьких
кіл, тоді як Монолатій, можливо, інколи навіть на шкоду чіткости викладу, дає
цитати і покликання, дбаючи передусім про первісне освоєння матеріялу, про

якомога точніше відображення фактів, про їхню інтерпретацію. Це й зрозуміло,
бо завдання, які ставили перед собою автори- різні.

Краєзнавець Степан Андріїшин опублікував історико-публіцистичну книгу
«Коломия

1939-1941 рр.» (Коломия: Вік, 2003.- 300 с.). Це свого роду перше таке

видання про галицьку провінцію, де на тлі подій Другої світової війни показано
прихід більшовиків у Галичину та їхню діяльність у Коломиї. Книга розкриває
багато трагічних сторінок з життя українців під більшовицьким правлінням.
Помітною з'явою став альбом «Коломия з минулого у сьогодення» (Коло
мия: Вік,

2005. -

170

с.). Упорядкував його Валерій Ковтун, а великий тек

стовий матеріял про минуле міста під назвою «Шість століть європейського

самоврядування» написав згаданий іван Монолатій. Тут розглянуто багато
моментів з історії Коломиї, на яких доти мало акцентували увагу. Альбом побачив
світ у серії «Українське мистецтво у старій листівці» (Вип.

4),

він має серійне

оформлення і подає старі поштові картки з видами Коломиї. Цікаво, що більшість
карток супроводжують розширені текстівки, в яких викладено історію міських
споруд чи короткі відомости про історичну постать, зображену на картці. Пре
зентація цього альбому збіглася з науковою конференцією, матеріяли якої лягли

в основу збірника «Коломия давня і нова: міська цивілізація в історії та культурі»
(Коломия: Вік,

2005. -

196

с.). Тут опубліковано дослідження багатьох авторів

про різні аспекти минувшини міста над Прутом. Це друга (після опублікованих
у серпневі дні

збірка

1991

матеріялів.

року матеріялів наукової конференції, присвяченої Коломиї)

Тоді

вийшли

ювілейної конференції «Коломиї

тези

-750»

доповідей,
(Коломия,

виголошених

1991.-48 с.).

учасниками

З пізнавальної

точки зору нинішнє видання цінніше, насиченіше. Змінилися й самі підходи до
висвітлення минувшини міста. На початках нашої державности лише робилися

кроки до відкриття минулого, донедавна захованого від наших очей більшовиць
кою ідеологією; тепер

-

зроблено глибокий аналіз багатьох малознаних, супе

речливих сторінок. Відчувається поступ у коломиєзнавчих дослідженнях.
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Ще

однією

гранню

краєзнавства

доби

української державности

стало

повернення призабутих праць з історії міста, які належать авторам-чужинцям.
Зокрема можна назвати книгу Рішарда Бриконеького "Kolomyja: Jej
(Варшава,

1998.-168

Коломия

dzieje, zabytki"

с.). Це погляд на історію Коломиї з боку польського.

і національно-визвольна

боротьба.

У

контексті

краєзнавчих

досліджень розроблено й окремі аспекти коломиєзнавства, пов'язані з історією
січового стрілецтва, УПА, з літературою та видавничою справою тощо. На

початку нашого відродження з нагоди 750-річчя Коломиї вийшла друком брошура
Миколи Васильчука

« ... За

волю України: Символічні могили січовим стрільцям,

воякам УГА та УПА на Коломийщині» (івано-Франківськ: Облвидав «Галичина»,

1991.-32 с.).

Це- своєрідний реєстр новітніх пам'яток національно-державного

відродження у регіоні, розповідь про обставини їх побудови та відкриття, дослід
ження традиції створення цих пам'яток у нашому краї.

Багатством емпіричного матеріялу відзначається книга «А ми тую стрі

лецькую славу збережемо ... » (Коломия: Вік, 1999.-416 с.). Її упорядкував крає
знавець Ярослав Полатайчук. Він подав відомости про понад півтори сотні
колишніх коломийських гімназистів, які боролися за Україну. Тут змішалися

прискіпливо зібрані упорядником біографічні матеріяли, спогади очевидців,
документи, фотознімки. Бажання якнайповніше відтворити отриману інформацію
спричинило до неоднорідности обсягів біографічних довідок, суміші стилів.
Тему національно-визвольної боротьби продовжено в альбомі «Українські
січові стрільці

лицарі рідного краю» (Коломия: Вік,

-

2007. - 216 с.), який
5). Упорядники

вийшов у серії «Українське мистецтво у старій листівці» (Вип.

Валерій Ковтун та іван Монолатій. Це видання, в якому вміщено статті відомих
дослідників січового руху, містить і матеріяли, що безпосередньо стосуються
Коломиї

і

Коломийщини.

Представили

альбом

науковій

перебігу спеціяльної наукової конференції у травні

2007

громадськости

у

року. До Гі початку з

матеріялів доповідей та повідомлень було укладено збірник (упорядник

-

іван

Монолаті й) «Лицарі рідного краю: Січово-стрілецька традиція в історії, культурі
та мистецтві України ХХ століття» (Коломия: Вік,
окремий розділ

2007.-312 с.).

Книга містить

«Коломийщина в історії Визвольних змагань українського

народу», де подано шість статей про передумови зародження, історію створення
та діяльности <<Січей», роль і значення у цьому русі Кирила Трильовського, про
українську пресу періоду ЗУНР та УНР тощо.

Темі української історії, головним чином

ХХ століття, присвятив свої

дослідження краєзнавець Михайло Томащук. Йому належить низка книг,
зокрема, «Запалала вогнем» (Коломия,
(Коломия,

2002. -

448

2000. -400 с.), «Смертю смерть подолав»
2004. - 352 с.), в яких багато

с.), «Спалах» (Коломия,

місця відведено Коломиї й Коломийщині.
Окремої уваги заслуговує письменник та видавець Михайло Андрусяк,

дослідник національно-визвольних змагань українського народу у Другій сві

товій війні та повоєнний період. Про Коломию та Коломийщипу він веде мову

практично у всіх своїх документальних книжках: <<Студені милі» (івано-
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1991. - 52 с.), «Ув'язнена скрипка» (Коломия: Бібліотека
1992.- 64 с.), «Грані болю» (Коломия: Світ, 1993.-200 с.), «Брати грому»
(Коломия: Вік, 2001.-800 с.; друге вид.- Коломия: Вік, 2002.-832 с.), «Брати
вогню» (Коломия: Вік, 2004. - 896 с.), Михайло Андрусяк став літописцем слави

Франківськ: Галичина,

«Агро»,

тих, хто боровся за українську незалежність і в часи більшовизму був названий
ворогами народу. Книги «Брати грому» та «Брати вогню» двічі висували на
здобуття Національної премії України імени Тараса Шевченка.
Довідкові видання. Безперечно, найважче укладати довідкові й енцикло
педичні видання. Водночас вони мають найбільшу вартість, бо несуть величезну
інформацію.

Наприкінці

1991

року Микола Савчук зробив спробу вивести із забуття

відомости про українську періодику Коломиї, опублікувавши брошуру «Часопи

си Коломиї

(1865-1939)» (івано-Франківськ: Облвидав «Галичина», 1991. - 12
79 часописів, ввів періодизацію історії преси в

с.). Тут автор подав перелік із

Коломиї, заторкнув проблему друкарень.

А книга Миколи Васильчука «Письменство на Коломийщині: Друга половина

16 століття- 1939 рік» (Коломия: Народний дім, 1993.- 80+8 с. іл.) стала першою
регіональною історією української літератури. Видання тривалий час було

основним джерелом, за яким учителі в школах Коломийщипи проводили уроки
літератури рідного краю. Своєрідним продовженням теми стала книга Миколи

Васильчука «Коломийський азбуковник. Друкарство, журналістика, література

1939-1999 рр.:
200 + 16 с. іл.).

Біобібліографічний словник» (Коломия: Вільний голос,

2000.-

Вона містить біобібліографічиї довідки про більш ніж трьохсот

осіб, які заявили про себе на ниві журналістики, літератури, видавничої справи.
Вартісною залишається праця цього самого автора «Видавнича Коломия:
Періодичні та книжкові видання нової доби. Довідник. Станом на

року» (Коломия: Вік,

1995. -

48

1 січня 1995

с.), в якій описано новітні коломийські книги

і періодичну пресу. На жаль, ніхто не продовжив це дослідження і не описав
наступні видавничі роки в Коломиї.
У Львові побачив світ довідник Мирослава Романюка та Марії Галушко
«Українські часописи Коломиї.

1865-1994

рр.» (Львів,

1996.- 236

с.). Автори

забібліографували українську коломийську пресу, повідомили де друкувалися

часописи, якою була їхня тематика тощо. Значення цієї книги надзвичайно
велике.

Безперечно, найуспішнішим коломийським виданням є Енциклопедія Коло

мийщини, яка виходить у світ від 1996 року окремими зшитками. Її видає
редакційно-видавничий комітет на чолі з Миколою Савчуком (упорядники
Микола Васильчук та Микола Савчук), який працює на громадських засадах.

Видання коломийських енциклопедистів

-

видання в Україні, а, можливо, і в Європі. На

єдине такого типу провінційне

2007

рік побачили світ

зшитків Енциклопедії Коломийщипи (літери А, Б, В, Г і

8

томів

r, Д, Ч, Ш та Щ, Ю, Я).

Вони отримали широкий розголос, хоч залишаються «непоміченими» нашими
науковцями

...
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Довідковий

характер

має книга Михайла Анд

русяка
го

«Командири

21-

(Коломийського) так

тичного

відтинку

УПА

«Гуцульщина»: історико
біографічне

досліджен

ня» (Коломия: Вік,

2005.

-80 с.).
ЛimepamJpa і видав

иича справа.

Ще в ході

підготовки до 750-річно
го ювілею Коломиї розпочалася робота над низ

кою видань. Серед них були й такі, що стосувалися двох національних геніїв: до

слідження Миколи Савчука «Тарас Шевченко на землі Коломийській» (івано
Франківськ: Облвидав «Галичина», 1991.- 32 с.) та івана Білинкевича- «іван
Франко і Коломия» (івано-Франківськ: Облвидав «Галичина», 1991. - 24 с.); в
оформленні вони мали ювілейну символіку.
Виданням, приуроченим 750-річчю Коломиї, був збірник «Співанки про

Коломию» (івано-Франківськ: Облвидав «Галичина», 1992.- 16 с.). Упорядкували
його Олександр Козаренко (мелодії) та Микола Савчук (тексти). Тут подано шість
пісень про Коломию.
У дослідженні «Микола Верещинський в контексті національно-культур
ного відродження у Галичині в першій половині ХІХ століття» (Коломия:
Народний дім,

1993. -

24

с.) Микола Васильчук довів, що провідну роль у

формуванні світогляду членів гуртка «Руська трійця» відіграв директор Головної
окружної школи в Коломиї Микола Всрещинський, який також прислужився до

національно-культурного відродження у регіоні. Бібліотекар, а нині українська

заробітчанка в італії Мирослава Ласійчук, за матеріялами, які вона збирала для
керованого нею клубу цікавих зустрічей «Краєзнавець» (діяв при бібліотеці .N~

2

для дітей м. Коломиї) видала книгу «Коли в душі народжується слово ... : Сценарії
літературно-краєзнавчих
(Коломия: Вік,

2006. -

заходів.

288 + 8

Огляди

творчості

літераторів-земляків»

с. іл.). Вона має успіх у вчителів української

лІтератури.

Проблемам

літератури,

видавничої справи,

культури

присвячено

Миколи Васильчука «Силуети: Коломиєзнавчі тексти» (Коломия: Вік,

-

книгу

2006.

304 с.). Її склали газетні статті автора, оприлюднені ним у різноманітних
1988 і завершуючи 2006 роком. Ще одним кроком

виданнях, починаючи від

для осмислення літературного життя в краї став його посібник «Літературне
краєзнавство. Коломия і Коломийщина. ХХ століття>> (Коломия,

2007.- 112

с.),

призначений для студентів Прикарпатського національного університету імени
Василя Стефаника.

63

УКРАІНСЬКІ
ЧАСОПИСИ·

КОJІОМИІ

1.8&.$--J.tN
ТАРАС

рр.

lj

ШЕВЧЕШW

НАЗЕИЛІ

~·

коломииськш.

~4

•
- ~

КОПОМИВ
О&ЛИ~'ІЯ

МІСТА

[gl
~

'І!!
~
tr-~u·

Розробляючи тему книговидання і газетярства у Коломиї, Микола Васильчук
опублікував видання «Брати Білоуси та їх внесок у розвиток культури» (Коломия:
Плин,

1995. -

44

с.). У ній ідеться про життя та подвижницьку працю братів
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Теодора і Михайла Білоусів, які в другій половині ХІХ ст. були рушіями багатьох

добрих справ (завдяки їм Коломия стала містом видавничим).

rрунтовною працею, в якій підеумована розвиток друкарства як першооснови

національних журналістики та книговидання в регіоні є монографія Миколи
Васильчука «Українська видавнича справа в Коломиї. Друга половина ХІХ

ХХ століття» (Коломия: Вік,

2003. -

240

с.). Автор показав панораму розвитку

книговидання та журналістики в Коломиї, вперше описав
міста за період

-

32 українські друкарні

1864 - 2000 років.

Дослідник іван Монолатій опублікував працю «Яків Оренштайн і проблема
міжнаціональних відносин у Галичині» (Коломия: Вік,

2003. -

64

с.), в якій

розкрив обставини життя і праці знаного видавця, діяльність якого проходила в
Коломиї. Продовженням теми стала поява альбому «Україна у поштовій листівці
видавництв Якова Оренштайна» (Коломия: Вік,

2004. -

232

с.). Упорядкували

його філокартисти Валерій Ковтун та Сергій Полегенький. Тут представлено
понад чотири сотні мистецьких карток, які видав Яків Оренштайн, у тому числі

й у Коломиї. В альбомі також вміщено дослідження і. Монолатія про видавця.
Цей альбом, що вийшов у серії «Українське мистецтво у старій листівці» (Вип.

2),

відкрив сучасникам призабутий шар україніки. Презентація альбому збіглася

з науковою конференцією, присвяченою ІЗО-річчю видавничої діяльности в

Коломиї. Матеріяли конференції опубліковано у збірнику «Українська видавнича
справа в Коломиї» (Коломия: Вік,

76

с.), який впорядкував Микола

Завдяки Асоціації економічного розвитку

Коломийщини побачила світ

2004. -

Васильчук.

тисячним накладом спроба антології віршів про наше місто під назвою «Коломия
вас серцем зігріє» (Коломия: Вік,
подав до збірки майже
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2006. -

с.). Упорядник Микола Васильчук

96

коломийок, віршів, лісенних текстів про Коломию,

які створили автори, починаючи від

1854 року

і до наших днів. Здається тільки

кияни мають поетичну книжку про своє місто ... і коломийці.
Коломия і мистецтво.

1991

рік приніс читачам довгоочікуваний альбом

«Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини» (К.: Мистецтво,

-

208

1991.

с.). Книга, видана на рівні тодішніх поліграфічних можливостей, мала

непоганий розголос. Щоправда, прискіпливі краєзнавці таки знайшли rандж у

цьому виданні: на обкладинці книги, присвяченої виключно Гуцульщині, невідь
чому з'явився покутський солом'яний капелюх. Недоліком таких видань є й те,
що авторство мистецтвознавців тут ніби розмите, нема чітко виявленої позиції;
вона, ця позиція, знівельована старанним редакторським втручанням у тексти.

Загалом же, це видання стоїть набагато вище від инших музейних путівнпків та
каталогів, які в Коломиї почали видавати ще від кінця 1950-х рр.

Упродовж

5 червня -

5 липня 2000

року в Коломиї відбувався український

симпозіум скульпторів, в якому взяло участь

12 митців з різних теренів держави,

в т. ч. й з Коломиї. З цієї нагоди з'явилася кольорова сорокасторінкава книжка
альбом «Тіні забутих предків» (Коломия: Вік,
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2000), яка подала світлини

митців

і їхніх робіт, а також фотохроніку симпозіуму та кшька друкованих у пресІ
матеріялів. Упорядник Катерина Каркадим.
Поважним виданням, що започаткувало серію «Українське мистецтво у

старій листівці», був альбом «Творчість Ярослава Петрака у поштовій листівці»
(Коломия: Вік,

2003. -

116

с.). Вміщені у ньому твори відомого художника,

пов'язаного з Коломиєю, відтворені на художніх картках.
Любомир Лехник упорядкував збірку творів вихідця з Коломиї Василя
Витвицького «Музикознавчі праці. Публіцистика» (Львів,

2003. -398

с.), яка

стала кроком до повернення творчої спадщини талановитого музикознавця

із зарубіжжя. Цікавим є й збірник «Музичний фестиваль імені Анатолія Кос
Анатольського в Коломиї» (Коломия: Вік,
ний упорядник подав історію

2006.- 152 с.), в якому вищезгада
20 музичних фестивалів, опублікував різноманітні

документи, відгуки преси, фотознимки.
Відомий хореограф Дана Демків є автором-упорядником книги «Ярослав
Чуперчук: Феномен гуцульської хореографії» (Коломия: Вік,

2001.- 168

с.), в

якій підеумована творчу працю Ярослава Чуперчука, пов'язаного з Коломиєю.
Книга є справжнім набутком української культури.
Слід зауважити, що незважаючи на коломийські мистецькі скарби, досі не
видано жодного пристійного фотоальбому про наше місто, про коломийську
кераміку, про міську архітектуру й скульптуру, про багаті колекції коломийських
музеїв ...

Мемуаристика. У потоці новочасних книжкових видань широко представ
лена мемуаристика. Два видання витримала книга коломийця Володимира Повха

«Сnомини про Коломийську українську державну гімназію

2005. -76 с.; друге вид. - Коломия: Видавничий
Грушевського; Вік, 2005.- 108 с.). Містить вона дитячі

(1935-1944

рр.)»

(Коломия,

центр гімназії імені

М.

та юнацькі спогади

про навчання в Коломийській гімназії. Він подає багато цікавих спостережень,
мало відомих фактів. Тематично наближена до цього видання і збірка спогадів
«Слід, що залишаємо ... » (Коломия,

2004. -

42

с.). Це ніби продовження історії

(через постать директора Олександра Лукасевича) колишньої гімназії, а згодом
Коломийської міської школи N~

1.

Обидва видання компенсують скандально

відому своєю непрофесійністю книгу «Коломийська гімназія: Частина перша»
(Коломия,

1997. -

144 с.),

довкола якої точилося багато розмов.

Теми недавньої історії України торкнувся колишній вояк УПА, політв'я

зень Євген іваничук у книзі «Яблунівські криниці: Хроніка розкопок жертв
комуністичного терору (1990)» (Коломия,

2000.- 64 с.). Це тяжка для сприйняття

книжка, бо відчитується у ній не лише перший план (розкопки праху людського
у

1990 р.), а й другий, глибший (мученицька смерть від рук більшовицьких катів у

повоєнні роки цілої когорти українських патріотів). Про події доби українського
відродження веде мову й письменник Дмитро Гриньків у книзі «На вістрі
перемін: Документально-публіциетичне видання» (Коломия: Вік,

2006. -

124 с.).

Залучаючи і спогади, і документи, автор пише про новітні суспільні переміни в
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Коломиї та на Коломийщині, показує роль УГС, УРП у переорієнтації суспільної

свідомости, переході від комуністичного правління до демократичних перемін.
Василь Гринюк залишив по собі книгу спогадів «Лечу на крилах, щоб
обняти Вас» (Коломия,

2004.- 126

с.). Якщо книжка В. Повхазорієнтована на

збереження цінностей суспільних, то В. Гринюк дбав про збереження родинної

пам'яти. Такі книги теж потрібні.
У мемуарному ключі написано книги Дмитра Гриньківа «Тернистими шля

хами» (Коломия,

2000. - 62 с.) та «Сльоза калини: Оповідь» (Київ: Видавничий
2006. - 74 с.). Це фактично оповіді про прожите і пережите

центр «Просвіта»,

героїнями цих книг: Марією іванюк та Марією Николюк.
З видань, опублікованих поза межами Коломиї, цікавими є сторінки спогадів
про Коломию та околиці, надруковані в книзі Миколи Сарми-Соколовського

«Моя причетність до ОУН» (Київ; Торонто,

1999 [?].- 224

с.). У них ідеться про

перші повоєнні роки в нашому краї, про діяльність УПА та протидію їй органів

держбезпеки. Актор Коломийського драматичного театру ігор Салій -

автор

книжки «Три пожовклі листки клена: Спогади політв'язня» (Чернівці: Ред. газети
«Час»,

2001.-46

с.), в якій він небагатослівно оповідає про вистраждане.

Дві книги спогадів про пережите на своєму віку залишив по собі й мешканець
Коломиї, відомий діяч ОУН Григорій Пришляк: «Довга дорога до волі: Спогади,

вірші, фотознімки» (у співавторстві зі Стефанією Кадоб'янською-Пришляк;
Коломия: Вік,

-

1999. -108

с.) та «З когорти нерозстріляних» (Коломия: Вік,

2000.

176 с.).
Окремішньо стоять видання представників діяспори, вихідців з Коломий

щини. Чи не єдиною книжкою такого плану, яка побачила світ у Коломиї,
залишаються спогади Степана Бакая «З Княждвором у серці» (Коломия: Вік,

1997.- 152 с.).
Рекламні видання. У добу Незалежности до Коломиї повертається слава

цікавого туристичного центру. Тому тут з'являються різноманітні буклети,
листівки, альбоми рекламного характеру. З них найуспішніші на нинішній день
такі: мапа-путівник «Коломия. Обличчя міста» (К.,
Товари. Послуги.

2007»

(Коломия,

2006).

2004),

«Що і де в Коломиї.

Тернопільське видавництво «Наш світ»

випустило два різновиди мао-путівників «Коломия. Бізнес

-

історія- туризм».

Причому упорядник Олександр іванов у другому виданні на титульній сторінці
замінив фотографію Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини

та Покуття ім. Й. Кобринського на фотографію Української Православної Церкви
Московського Патріархату, що стоїть у Коломиї на бульварі Лесі Українки.
Підсумовуючи.
1980-х

-

Доба українського відродження,

започаткована на зламі

1990-х рр., дала могутній поштовх розгортанню краєзнавчого руху,

штучно «приспаного» в часи більшовизму, а це в свою чергу відобразилося на
видавничій справі. До краєзнавства не вважали за сором вдаватися і титуловані
вчені, й ті, хто просто відчував потребу вивчати рідний край, записати пережите,

щоб воно не загубилося на вітрах історії. Бачимо тенденції до комплексного
поглибленого вивчення минулого Коломиї з точки зору історичної, але водночас
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розроблялись і розробляються якісь окремі аспекти, теми, напрями. Все це
сприяє не лише виявленню мало знаних, призабутих фактів, а й повновартісному
осмисленню минулого, пошуку шляхів для руху вперед. Слід зазначити, що не

все, що опубліковано про Коломию, однорідне за якістю і рівнем. Часто бажає
бути кращим рівень самих текстів, рівень їхнього літературного опрацювання
та редагування, рівень поліграфічний. Загалом же, ми не байдужі до свого
минулого, любимо своє місто, хоч і не завжди спроможні створити у ньому
щеальне сьогодення.

НЕ ЖУРИСЯ,

РіДНА КОЛОМИЄ!
Відкотилась хвиля ейфорП

І стихає мітинговий шум.
Не журися, рідна Коломиє,

Ми тебе не віддамо на глум.
Лине містом музика мажорна

Понад гори, доли і світи,
Ані танкам, ні беретам чорним

По бруківці не дамо пройти.
Грають сріблом чисті води Пруту,

І співає Вічевий майдан.
Не дозволим рідний край закути
У ярмо оновлених кайдан.

Розквітай, на диво, Коломиє,
Славен буде у віках твій рід.

Господи, спаси нас і помилуй,
Заступи від напасті і бід.
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Рідкісні коломийські світлини

Микола САВЧУК

ф

отографська справа в Коломиї пов' язана з іменем Юліана Дуткевича.
Ще в 1870-і роки на вул. Панській він відкрив приватне фото
ательє. Був це тоді вельми рідкісний бізнес на теренах Покупя й
Гуцульщини, а спадщина тогочасних фотографів залишається для

нас надзвичайно вартісною. Слід наголосити, що крім звичайних портретів селян
і містян, Ю. Дуткевич зафіксував на плівці краєвиди Коломиї й околиць, побутові
сюжети з сільського житrя, а також обличчя видатних людей краю. Щоправда, ці

Соломія Крушельницька,

1898 р.

Микола Лисенко,
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1903

р.

Митrропо..1ит Андрей Шептицький з к..1іром і га.аицькою інтеліrенцією.
Коломия,

1912

р.

його фотороботи були розтиражовані, отож навіть через століття то тут, то там

їх можна надибати в збірках колекціонерів чи у фондах архівів та наукових біб
ліотек. Инша річ вартісні фотопортрети чи події, які збереглися чи не в єдиних
екземплярах

...

Цікавою коломийською фототрадицією від кінця ХІХ ст. стало знімання
уславлених гостей міста над Прутом. Мабуть, зацікавленість була обопільна:
фотограф заробляв гроші, а організатори приїзду особистостей фіксували подію.
Звісно, тих великих людей у ХІХ- на поч. ХХ століть до Коломиї приїжджало не
аж так багато, однак вони залишилися на світлинах, як документ свого часу...

Першою відомою нам рідкісною коломийською евітлиною є зафіксування
на плівці Соломії Крушельницької. Оперна співачка світової слави уперше
постала перед коломийською публікою

1898

року. У ті дні хтось переконав

il

сфотографуватися у Юркевича. Цей унікальний фотопортрет, на щастя, вцілів.

Правда, його нема ані в меморіяльному музеї Соломії Крушельницької у Львові,
ані в музеї в Гі рідному селі на Тернопільщині. Але він є у Коломиї, в приватній

збірці і оце вперше оприлюднений!

70

Соломія Крушельницька зафіксована в дорогій хустці. Чорне волосся облягає
її голову, у правому вусі

сережка. Портрет можна вважати художнім. Розмір

знимки разом з

6,5

паспарту -

см х

10,5

см.

Другою мистецькою величиною, яка вшанувала Коломию своїми відвідинами,
був класик української музики Микола Лисенко. Відомо, що

1903

року Галичина

влаштувала славетному композиторові княже ювілейне прийняття. Завітав він
і до Коломиї. Мудрі й дієві коломийці не проrавили моменту і також доклали

зусиль, аби Лисенків портрет залишився на згадку в місцевої громади. Відомий
тогочасний коломийський фотоrраф Владислав Дроздзєвіч, який

1899

року

відкупив фотоательє у Евгена (в деяких джерела Емілія) Юркевича, і назвав
його «Мариля», зафіксував київського гостя. На Миколі Лисенку сорочка з
метеликом, пристійний піджак і камізелька. Розмір світлини такий, як і Соломії
Крушельницької, найходовіший у ті часи.
Коломийська фотокартка з Миколою Лисенком знайшлася аж у Львові, де

на неї натрапив відомий композитор, професор Львівської музичної академії
Олександр Козаренко

-

уродженець Коломиї. Власне на основі цієї світлини

і створена пам'ятна дошка на будівлі колишнього Народного дому від вул.
Т. Шевченка, яку відкрили

2003

року.

Третім відкриттям останніх років на порушену тут тему є гуртова світлина
з

1912

року, на якій поміж инших зафіксована постать Князя української церкви

митрополита Андрея Шептицького.

Цікаво, що виявила її у Львові також

Ко~1омийці вітають Ольгу Коби~1янську на двірці,
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1927

р.

уродженка Коломийщини, науковець Оксана Гайова. А вперше оприлюднили

цю фотознахідку в ІЗ-ому зшитку Енциклопедії Коломийщипи

(2003

р.). Голова

українських греко-католиків приїжджав до Коломиї на відому Виставу домаш

нього промислу. Працівники Музею історії Коломиї намагаються ідентифікувати
решту осіб, які стали до знимки разом із Митрополитом Андреєм. Так уже
встановлено, що на передньому плані ліворуч від митрополита Андрея сидять:
адвокат і меценат Теофіль Дембіцький (Дембицький) з капелюхом-циліндром,

єписком Станиславівський Хомишин. Над Митрополитом з білими вусами й
бакенбардами -директор Коломийської гімназії Софрон Недільський. У горіш
ньому ряду: етн~н раф Володимир Шухевич (в окулярах).

З перших українських величин, які відвідували стару Коломию, слід назвати
Ольгу Кобилянську, Василя Стефаника, Станіслава Людкевича. У приватній
збірці коломийського збирача давнини Василя Нагірного мають своє почесне

місце дві оригінальні світлини, на яких зафіксовано приїзд до Коломиї Ольги

Кобилянської у

1927 році. Нижче подаємо одну з них, на якій подія відбувається на

коломийському вокзалі (двірці). Щойно видатна письменниця з Буковини ступила
на перон, де їй вручили в'язан квітів. Вона з ціпком у капелюшку й з хусткою

на плечах. Поруч з нею адвокат Олекса Коссак, якого у 1942-ому розстріляли
німці. Справа від нього

сенаторка і редактор Олена Кисілевська, а позад неї

-

пані Оробцева у білому капелюшку. Поруч з сенаторкою Кисілевською стоїть
пані Коссакова, а за нею

пані Левицька. Углибині за Ольгою Кобилянською і

-

Олексою Коссаком бачимо в капелюсі-казанку професора гімназії й письменника
Дмитра Николишина, а в кучмі -письменника й адвоката Андрія Чайковського.
Справа від Дмитра Николошина

-

радник суду пан Оробець. Крайній зліва

чоловік у зимовій шапці, здається, професор гімназії Роман Шипайло.

Окремішньо стоїть справа з іваном Франком, який був у Коломиї кілька разів.
Особливо пам'ятним став його останній приїзд до Коломиї на зламі

1911- 1912

років, коли в холодній залі щадничої каси (тепер Народний дім) він читав свою
rеніальну поему «Мойсей».

Невже Каменяр жодного разу так і не потрапляв на плівку коломийських
фотографів? Невже місцевим коломийським просвітителям не спало на гадку

зафіксувати фотоапаратом Франкову присутність у Коломиї?
Відомий франкознавець Роман Горак зі Львова у розмові з автором цієї
статті заявив: «Такої фотоrрафії нема в природі!». Прикро, якщо це так. Не

хочеться вірити, що в підавстрійську добу коломийці сфотографували і Соломію
Крушельницьку, і Миколу Лисенка, і Мирополпта Андрея, а Велета Духу, нашого

Каменяра забули! Тому коломийські краєзнавці попри категоричні висновки пана
Горака сподіваються, що десь в якійсь шухляді чи на горищі припадає порохамн
«коломийський» Франко і сподіваються на сенсацію. Але хто з них має більшу
рацію- покаже час ...

Літ.: Білинкевич і., Кречкоаський Л. Велично зустрічали в Коломиї// Вісник Коломиї.

-

1992. -

20

березня.

-

С.

3.
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МОЛОЧАРСТВО

Мирослава КОЧЕРЖУК

у

країнський молочарський промисел в Галичині започаткували греко
католицьКІ священики,

засновуючи невеличКІ молочарнІ при сІльсь

ких церквах. Перша така молочарня, організована о. Антоном Захарія
севичем, запрацювала

1902

року в с. Вишатичах, повіт Перемишль,

тепер Польща. Згодом з' явилися й инші, але кожна діяла самостійно, на власний

розсуд.

1903

року філія Товариства «Просвіта» в Стрию на Львівщині доручила

агроному Герасевичу пропаrанду та вишкіл персоналу для організації системного

й професійного молочарського промислу, виділивши на це

6665 корон. Голова філії

д-р Євген Олесницький, взявши за приклад систему кооперації в галузі молочарс
тва у країнах Західної Європи, ініціював створення селянських спілок для вироб

ництва і збУІУ молочної продукції. Таким чином, завдяки йому, а також о. Остапу
Нижанківському, о. Леву Горалевичу, о. Олександру Сембратовичу, які активно

долучилися до цієї справи,

1 жовтня 1904 року засновано першу українську моло

чарську спілку в с. Завадові Стрийського повіту на Львівщині.
Молочарство в Західній Україні від самого початку мало кооперативний

характер,

оскільки

основним

виробником

молока

були

дрібні

селянські

господарства. Згодом молочарський рух поширився й на инші повіти. В
році при філії товариства «Просвіта» в Стрию створено окремий
Союз Руських Молочарських Спілок

1905
відділ -

для нагляду за діяльністю існуючих

-

кооперативів і створення нових. Невдовзі ця організація відокремилася від
«Просвіти» і стала центральним відділом кооперативного молочарства в Галичині
nід назвою Краєвий Господарсько-Молочарський Союз, установчі збори якого

відбулися

26

вересня

1907

року в Стрию. Ухвалою з

25

жовтня того самого року

Стрийський торговельний суд затвердив його статут, тому саме цю дату можна
вважати початком діяльности фахової централі кооперативного молочарства в
Західній Україні. Першими директорами Союзу були оо. О. Нижанківський, Л.
Горалевич та О. Сембратович. Кількість молочарень щороку зростала (в
році їх було вже

42,

а в 1914-ому-

133),

1909

але вони не мали належного технічного

оснащення. Основною продукцією було масло, яке продавалося на найближчих

ринках збуту, а згодом, з поліпшенням якости, його вивозили в деякі курортні
місця імперії. Динаміку зростання обсягів виробництва можуть проілюструвати

статистичні дані: перша молочарня виробляла в середньому
місяць або

3,7

111

кг масла на

кг на день, а перед Першою світовою війною продукція однієї

73

молочарні становила

250

кг місячно або

8

кг денно.

21

червня

1910

року Союз

заснував першу в Галичині бриндзарню в с. Дземброні (тепер Верховниський

р-н івано-Франківської обл.). Заходами управи 1912 року закуплено будинок з
16-ма кімнатами у Стрию для Молочарського Союзу, а в ньому облаштовано
механічну холодильню, розраховану на ЗО ООО кг масла. У липні

1913

року

Краєвий Господарсько-Молочарський Союз в числі инших товариств Галичини
взяв участь у Всеросійській сільськогосподарській виставці в Києві. Завдяки

наполегливій праці Союз досяг хороших результатів в організації молочарської
кооперації і цим самим певною мірою поліпшив житrя селян.
Перша світова війна звела нанівець досягнення молочарства:

внаслідок

воєнних дій знищене було майже все майно кооперативів, а більшість працівників
покликана до військової служби. В

1917-18 рр.

товариство «Сільський Господар»

робило спроби відновити молочарство на основі тих
вціліли, але безрезультатно. Лише в
почали знову працювати і

1924

1921-22

16 молочарень, які

частково

рр. деякі кооперативи поступово

року їх уже нараховувалося

(переважно як

19

молочарські відділи господарських споживчих кооператив) в Стрийщипі та
Станіславщині, але діяльність їх не була скоординована. Молочарський Союз

відновив активну працю лише в другій половині

1923 року в Станиславові,

коли

в Галичину повернулися колишні комбатанти Андрій Палій, Андрій Мудрик та

Олекса Лис, отримавши за кордоном освіту агорономі в, і заснували тут філію. За
короткий час, виявляючи неабияку діловитість та енергійність, вони налагодили

торгівлю маслом, яке виробляли молочарські кооперативи Станіславщини. Згодом
запрацював Союз у Стрию, залучивши спеціалістів зі Станиславова. Оскільки на
той час не вистачало коштів, була мінімальна матеріяльна база, працівники управи

та й инші фахівці працювали в період становлення і відродження молочарського
кооперативного руху безоплатно. За їх прикладом і деякі громадяни надавали
безкоштовно приміщення для молочарень, підводи тощо. Велику допомогу на
дали і господарсько-споживчі кооперативи, які фінансували закупівлю най

необхіднішого обладнання. З цієї причини на першому післявоєнному етапі
молочарська кооперація існувала у формі відділів при господарсько-споживчих
кооперативах.

18 червня 1925 року змінено статут центрального відділу і перейменовано його
на Краєвий Молочарський Союз «Маслосоюз» у Стрию, кооператив з обмеженою

відповідальністю, який гуртував тепер тільки юридичних осіб

-

молочарські

кооперативи та инші установи. Відродження і становлення відбувалося нелегко,
оскільки в перші повоєнні роки не вистачало фахових працівників, не було
коштів на впровадження досконалішого обладнання тощо. Але все ж українська
молочарська кооперація розвивалася доволі стрімко, про що свідчить зростання

обсягів торговельного обороту «Маслосоюзу» від
до

860.000 -

у

1925

200.000

злотих в

1924

році

році. Та керівництво продовжувало вживати заходів для

вдосконалення Гі структури. Наступним кроком була реорганізація виробництва
у самостійні районні молочарські спілки, кожна з яких мала охоплювати

10-15 сіл.

Першу таку спілку створено у с. Войнилові Калуського повіту на Прикарпатrі у

74

1926 році.

З червня того самого року відбулися зміни і в статуті «Маслосоюзу»,

онаелідок чого проведено децентралізацію, яка полягала у створенні відділів

філій в чітко визначених реrіонах Галичини- округах. Станом на
иідділів нараховувалося

12:

Тернопіль

Львів, Станиславів, Стрий

(1927), Перемишль (1925),
( 1933), Луцьк (1928), Катовіце (1929)

(1925),

Самбір
і

1933 рік таких
(1926),
(1927), Чортків

Коломия

(1926), Дрогобич
Бєльськ (1932). Всі вони,

за винятком

двох останніх, вели в окрузі організаційну та інструкторську працю, для чого
було введено посаду техніка-інструктора, постачали молочарням обладнання,
реалізовували продукцію на місцевих ринках. Філії Катовіц і Бєльська займалися
лише збутом.

1927

року завдяки старанням директора А. Палія централя «Маслосоюзу»

була перенесена до політичного та культурного центру Галичини- Львова, і

15

травня отримала назву «Головна Торговельна Аrентура «Маслосоюзу».

Виробництво масла збільшилося і досягло в другій половині 1920-их рр.
у середньому

200 -

250

кг на день з однієї районової молочарні. Але, мабуть,

найбільшим досягненням було те, що «Маслосоюз» завоював симпатії покупців
доброю якістю продукції та високим рівнем обслуговування.

У

1926

році Краєвий Молочарський Союз уперше вийшов на закордонний

rшнок, експортувавши за рік

48 тис. 472

кг масла. А 1931-го- уже понад

840 тис.

к r йшло на продаж до Австрії, Анrлії, Данії, Німеччини, Палестини, Франції,

Чехословаччини, Швейцарії, УРСР. Керівництво приділяло належну увагу й
rскламі. Зокрема «Маслосоюз» зініціював і майже повністю профінансував Другу
хліборобську виставку в Стрию, яка відбувалася

25

вересня-

20

жовтня

1927

rоку. На цій виставці авторитетна комісія високо оцінила масло українських моло
'Іарень. «Маслосоюз» був також учасником господарсько-споживчої виставки в
Катовіце (Польща), де його продукцію удостоїли золотої медалі.
Продаж масла за кордон вимагав поліпшення його якости, що могло бути
досягнено лише впровадженням нового, досконалішого технічного обладнання,

u

це вимагало додаткових коштів. Тому керівники «Маслосоюзу» провели

'tергову реорганізацію, план якої затверджено на сьомому кооперативному з'їзді

24.11.1929

року. Одним з пунктів цього плану було те, що селяни, вступаючи

н кооперативи, повинні сплачувати певні, не надто обтяжливі внески, які
нризначалися на придбання обладнання. Для найоптимальнішого використання
і розподілу цих коштів «Маслосоюз» в порозумінні з «Центробанком» створив
Фонд розбудови кооперативного молочарства, який надавав пільгові кредити
'tленам кооперативів. Результати реорганізації стали помітними уже

1932

року:

114 самостійних молочарень (в тому числі 105 працювали вже за новим статутом),
41.000 членів, за рік отримували 46.115.250 л молока. Кооперативи
були різними: 36 більших мали середнє постачання молока за день від 1 до 4
тисяч літрів, инші ж 78 -лише 1 тис. л денно. Рентабільнішими, звичайно, були
маючи понад

крупніші молочарні, бо масло, що виготовлялося в них, мало нижчу собівартість.
Таким чином, вищі доходи давали можливість не лише більше платити селянам
·ш доставлене молоко, а й поліпшувати технічне оснащення.

75

Великого удару українській кооперацн завдала всесвітня: криза, а також
пацифікація:, проведена польським урядом, коли знищувалося: все, що було

українським

-

запаси товарів у крамниця:х спалювали, обливали нафтою,

руйнували устаткування:, деякі кооперативи припиняли свою діяльність. Тоді
від повного краху українську кооперацію врятувала греко-католицька церква,
надавши їй кредити через Земельний банк. Не могли оминути ці події й

молочарство, але, незважаючи на несприятливі обставини, воно продовжувало
розвиватись.

Районова МО{ІОЧарни вс. Кни:ждворі, 1930-і рр.

Уже в

1935 році кооперативи «Маслосоюзу» виробили понад 300 вагонів масла

для збуту на внутрішньому та зовнішньому ринках; крім цього в крамницях
продано

16

приблизно

тис. л пастеризованого квасного молока, понад

245

тис. л сметани,

121 тонну різних видів сиру, 27 ООО кг бриндзи власного виробництва,

а також у великій кількости мед, яйця, рибні консерви та хліб з українських
пекарень. А загальний оборот становив того року

70 млн. злотих.
1938 року Краєвий Молочарський Союз гуртував І 36 молочарень,
членами яких було 205.249 селян. Ці кооперативи виробили за рік 3250 тис.
кг масла, з них 90% передано «Маслосоюзу», решта продано для власного
доходу, внаслідок чого фонди районних молочарень зросли на 17% порівняно з
попереднім роком. У 1939 році 45 кооперативів мали вже власні взірцеві будинки,
17 - частково механізованих, 4 - з повністю укомплектованим обладнанням
Наприкінці

для пастеризації.
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Аби налагодити збут продукції, Союз поступово відкривав крамниці гуртової

й роздрібної торгівлі у більших містах та курортних містечках Галичини.
Вони підпорядковувалися центральному відділу у Львові, який займався ще
й експортом продукції молочарень поза межі держави, зокрема до Німеччини,
Анrлії,

Палестини.

Перед

Другою

світовою

війною

«Маслосоюз»

мав

26

осередків гуртового та 57 крамниць роздрібного продажу у таких містах: Львів
- 26, Станиелавів- 4, Перемишль- З, Стрий- 2, Дрогобич- 2, Борислав2, Луцьк- 2, Катовіце- 2, Бєльськ- 2, Коломия - 1, Самбір- 1, Тернопіль
- 1, Чортків- 1, а також 8 сезонних- в Косові, Ворохті, Татарові, Заліщиках,
Гребенові, Зелемянці. «Маслосоюзові» належали й инші підприємства: міські

парові молочарні (Львів, Стрий, Станиелавів таин.), сироварня (Стрий), бриндзярні
(Коломия, Ворохта, Шибене), птахом'ясарню для забою та збуту домашньої
птиці, технічне бюро, лабораторії, транспортна база
молочарська школа в Стрию (з

1928

(19 автомобілів), холодильні,

р.), відпочинкова база для працівників у

Гребенові, столярська, слюсарська та боднарська майстерні, розплідник корів

симентальської молочної породи та инше. Крім цього, Краєвий Молочарський
Союз видавав власне фахове періодичне видання «Кооперативне молочарство»

та відповідні підручники. Загальне число оплачуваних працівників зросло з
чотирьох- у

1923 році до 300 осіб- у 1939 році,

лікарів та

64 агрономи.
3000 робітникам.
становили 2 млн. злотих,
працю

в тому числі

19 ветеринарних

А загалом українська молочарська кооперація дала

Власні фонди центрального відділу «Маслосоюзу»
а річний дохід

-

1 млн.

злотих. Слід наголосити, що

досягнення українського Краєвого Молочарського Союзу були найвищими серед
усіх молочарських союзів, що існували тоді в Польщі.

Провідними

діячами

молочарського

руху

в

Галичині

були

директори

«Маслосоюзу» Андрій Палій (торговельно-адміністративні питання) та Андрій
Мудрик (технічно-організаційні питання).
Отже, в кінці

1930-их рр. переробка молока в Галичині досягла доволі

швидких темпів розвитку і мала непогані перспективи, але події Другої світової
війни внесли певні корективи у вже добре налагоджений процес. Від

1940

1

січня

року кооперативне молочарство Галичини включено в систему радянської

кооперації, а згодом реорганізовано в державні підприємства «Укрмаслопром» та

«Молокотрест». Їхнє майно привласнила нова ленінсько-сталінська влада.
На період окупації Галичини німецькими

військами

припадає швидке

відновлення довоєнної системи української молочарської кооперації колишнім
проводом «Маслосоюзу» і доволі продуктивний Гі розвиток. Така активність
була викликана потребою, перш за все, втримати цю сферу у власних руках,
полегшити податкові навантаження на селян у вигляді надмірних контиrентів з

боку німецької адміністрації, дати працю більшому числу осіб, захистивши від
вивезення до Німеччини тощо.

Діяльність «Маслосоюзу» в зазначений період поширювалася лише на

Східну Галичину. У
року виробили

1943 році тут працювали 133 районні молочарні, які того
6880 тис. кг масла та 150 тис. кг сирів, відновилося виробництво

77

бриндзи. Матеріяльний стан кооперативів був непоганим:

механізовані, а

70%

50% -

повністю

розташовувалися у власних пристосованих будинках або

ж велося будівництво таких закладів. Кожна філія мала парові молочарні для

пастеризації; транспортну базу складали

28

автомобілів, велика кількість коней

та возів, що теж розподілялися по всіх філіях. «Маслосоюз» мав у розпорядженні

86 крамниць роздрібної торгівлі,

з них

53 -

у Львові.

Установлення радянської влади в Західній Україні у

1944

році остаточно

змінило систему господарювання і діяльність «Маслосоюзу» була припинена.

Радянські молочарні стали блідою копією галицьких молочарень. Відмінність
найперше полягала в тому, що якщо до галицьких молочарень селяни приносили

молоко з власної волі, то совіцька влада змушувала здавати за дешевими цінами
молоко, всіляко карала голів сільських рад за те, що колгоспники не здавали

молоко московській державі.
На Коломийщипі молочарство, сироварство та бриндзарство були пошире
ні ще перед Першою світовою війною, хоча в той час не набули виразно

кооперативного характеру. Діяльність молочарського кооперативу в Коломиї
після війни урухомив у

1925

році Володимир Жук, який розпочав збут масла з

Княждвірської молочарні в орендованому приміщенні на вул. Т. Шевченка, 25.
Наступного року, згідно з реорганізацією структури молочарської кооперації,
в місті створено відділ «Маслосоюзу», який до
вул. Костюшка,

11

(тел.

38),

1939

року містився за адресою

а на вул. Т. Шевченка відкрито крамницю, де

продавалася частина масла, отриманого від районових молочарень Коломийської
округи. Решта продукції відсилали до центрального відділу спочатку в Стрий,
згодом

-

до Львова. Уже в

1928

році після двох років праці Коломийська філія

стала четвертою в Галичині за обсягами виробництва

- за цей рік вироблено
10 районових молочарень: Коршів (від 1924
р.), Княждвір (від 1925 р.), Обертин (від 1926 р.), Балинці (від 1927 р.), Видипів
(від 1929 р.), Мишин (від 1929 р.), Тростянець (від 1929 р.), Перерів (від 1930 р.),
Печеніжин (від 1930 р.), Чернелиця (від 1934 р.).
Від початку діяльности і до 1930 року Коломийський відділ «Маслосоюзу»
очолював Володимир Жук, в 1930- 1939 рр. і 1941 44 рр.- Володимир
118 455 68

кг масла. Відділ гуртував

Левицький, а В. Жук зайнявся сироварнею в Стопчатові та бриндзарнею в селі

Жаб'є, тепер смт. Верховина івано-Франківської обл.
Саме В.

Левицькому належить провідна роль у розвитку молочарства

на Коломийщині. Син священика зі Станиславщини, він студіював право у
Львівському університеті, але з початком Першої світової війни його мобілізували
до австрійської армії. Чотири роки воював на різних фронтах в чині поручника. У

1918-19 рр. в складі УГА брав участь в боях під Львовом, Городком Яrайлонським
та в Карпатах, де командував Коломийським куренем. Перебував у таборі
інтернованих у Чехії, згодом навчався в Празькому університеті та закінчив
молочарську школу в м. Пльзені. На Коломийщипу повернувся

1926

року і

активно взявся за працю в українській молочарській кооперації, в громадському
і культурному житті міста. В

1944

році спробував з родиною еміrрувати на
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Захід, але любов до рідної землі перемогла, і В. Левицький знову в Коломиї, де
його майже зразу ж заарештували. Після звільнення в

1947

році працював на

Коломийському «Маслозаводі» завгоспом, комірником, бухгалтером і касиром.
Ще однією людиною, яка доклала чимало зусиль до розвитку молочарства

на Покутті, працюючи в Коломийському окружному відділі, був Ярослав
Євген Курилюк. Лише

1938 року

він перейшов до Видинова, де став директором

молочарні. Крамницею завідував Б. Коцюмбас, діловодами були Богдан Білень
кий та Євген Скаліш. Олекса Лис у статті, присвяченій пам'яти В. Левицького

«Відлітають сірим шнурком ... » (Свобода [Нью-Йорк, США]. -

1964. -

15

жовтня), писав про працівників відділу «Маслосоюзу» в Коломиї так: «Весь
персонал відділу з начальником на чолі

-

це були люди високої моральної

вартости, що все своє знання віддали народній справі».
Коломийський «Маслосоюз» у кінці 1920-их

-

1930-их рр. був одним з

найсильніших відділів у Галичині завдяки вмілому керівництву та великої
кількости сіножатей і пасовищ на Коломийщині. З

10

районових молочарень,

що належали до Коломийської округи, Балинці, Коршів, а згодом Видинів були

найкращими в Галичині. Мали вони не лише відповідні власні приміщення, але
й найновіше на той час обладнання. Продукція Коломийського відділу
тверді сири та бриндза

-

йшли на експорт до

1939

-

масло,

року. Філія «Маслосоюзу»

в Коломиї здійснювала нагляд за виробництвом і збутом продукції районових
молочарень, крім того мала ще бриндзярню в Жаб'ю, яку провадив згаданий

В. Жук. Саме його призначено для організації і розвитку цього напрямку
молочарства через те, що окрім молочарських студій в Чехії, він пройшов

ще й практику на виробництві бриндзи у Словаччині. Йому допомагали
Микола Хомишин, директор молочарської школи в Стрию, та інженер Омелян
Рейнарович. На бриндзарню, побудовану на полонині при дорозі з Буркуту до

Жабйого, звозили будзи з инших полонин. Там їх спочатку сортували, обробляли
згідно з технологічними вимогами, мололи на спеціяльних млинах, а змелені й
солені будзи набивали у великі дубові бочки та перевозили вантажівками до
Коломийського відділу, де вони зберігалися у пивницях. Ця бриндза нічим не
поступалася словацькій, а інколи була й смачнішою, як зазначає у згаданій вже
статті О. Лис. До організації бриндзарень долучився також Андрій Мудрик, який

зокрема викладав на бриндзярських курсах, що проводилися в Шибе~ому

1937

року.

Велике

значення

для

розвитку

молочарства

на

Коломийщині,

мала

співпраця «Маслосоюзу» і кооперативу «Сільський Господар». інженер з
Полтавщини Василь Дмитренко, перший агроном філії кооперативу «Сільський
Господар» в Коломиї, окрім инших напрямків роботи, присвятив багато уваги
правильній годівлі корів задля піднесення молочности. Спираючись на досвід,
запроваджений в Данії, що полягав у суворому дотриманні денної норми корму

для кожної конкретної корови в залежности від П ваги і кількости видоюваного
молока, він започаткував таку чітку систему годівлі спочатку в Балинцях, потім

і в инших районах, створивши секції контролю молочности. Першим етапом у
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цьому напрямі була організація Коломийською філією товариства «Сільський

Господар» взимку

1929

року тримісячних курсів з підготовки контролерів

молочности, які проходили в Кортеві і випустили

60 спеціялістів для повіту.

Там

викладали інженери д-р М. Холєвчук, М. Каплистий, С. Шаргун, М. Боровський,
асистент молочарстваУГА в Подєбрадах К. Михайлюк, ветлікар д-р А. Моспанюк,
директор курсу В. Дмитренко та два професори Коломийської гімназії. В

1930

році відбувся ще один аналогічний чотиритижневий курс під керуванням
агронома М. Панашія, теж у Коршеві, організований вже центральним відділом

«Сільського Господаря» у Львові. Другий етап - це курси для господарів цілого
повіту, що мали відбуватися в різних селах одночасно із показовою годівлею
молочних корів. Перший такий двотижневий курс, в якому взяло участь

200 осіб

з шістьох сіл, відбувся у Балинцях в приміщенні районової молочарні. Другий,
в Печеніжині, тривав

10 днів

і охопив чотири громади (приблизно

Потім аналогічні курси відбулися в Княждворі

(100

120 слухачів).

селян з чотирьох громад),

в Мишині (дві громади), Великому Ключеві (дві громади). Крім того відбулося

багато 2-3-денних навчань в зацікавлених селах. Під час перегляду господарств
агрономи звертали увагу на стан худоби та стаєнь, пояснювали, вели активні

дискусії з селянами. Найкраще проведено показовий контроль молочности, що

тривав шість тижнів, у Балинцях під керівництвом директора молочарні івана
Микитюка. Результати годівлі

10

корів різної продуктивности в селянських

господарствах відповідно до спеціяльної системи перевершили всі сподівання:
надої зросли вдвічі, а то й більше, навіть інколи при зменшенні витрат на годівлю.

Після такої підготовчої роботи 5 лютого 1931 року Коломийська філія «Сільського
Господаря» відкрила в Балинцях першу постійну секцію контролю молочности,
яку очолив Олекса Корбутяк. Успіх Балимецької секції дав поштовх до відкриття
контролю молочности і в инших районах

-

Печеніживськом у, Княждвірському,

Перерівському та Коршівському, а також у селі Видинові Снятинеького повіту, яке
належало до Коломийської філії. Працю контролерів, які пройшли підготовку на
вищезгаданих курсах в Коршеві, оплачували молочарні. Ефект від впровадження
нової системи
господар» на

годівлі

1937

видно

із даних,

рік. За контрольований

вміщених у календарі

1935-36

«Сільський

рік середня кількість молока

від однієї корови, що були годовані згідно з системою, становила, наприклад, у
Видимівському районі

1312

2795

кг, а від неправильно годованих у цьому ж районі

-

кг. Найвищий середній показник молочности правильно годованих корів у

Галичині за цей рік належав Коршівському району-

3777 кг молока.

Отже, робота Коломийського відділу «Маслосоюзу» наприкінці 1930-их рр.

була дуже добре організованою, продукція користувалася популярністю, а
працівники своєю старанністю й привітністю заслужили любов і повагу покутян
та гуцулів. Свідченням цього є, зокрема, те, що в

1934 році

театр ім. Тобілевича

під управою М. Бенцаля поставив оперету «Дівча з «Маслосоюзу», автороми
лібретто і музики якої були коломийці, професор гімназії Володимир Павлусевич
та композитор Ярослав Барнич.

Курси Товариства «Сільський Господар» ус. Великому Ключеві, 1930-і рр.

Після Першої світової війни найшвидше на Коломийщипі
свою роботу заснована ще

1909

(1924 р.)

відновила

року молочарня в Коршеві. В той повоєнний

час вона працювала як відділ молочарства при господарсько-споживчій спілці
«Єдність», що була самостійною установою і діяла на власний розсуд. Продукцію

молочарня збувала частково в Коломиї, а частково відсилала до повітового союзу
кооператив. Лише

1925

року вона стала членом «Маслосоюзу» у Львові. До

1934

року містилася в приміщенні кооперативу «Єдність», а наступного року уже
як райснова молочарня перейшла до спеціяльно збудованого будинку, в якому

1938 року

частково механізували виробничий процес. Яких обсягів виробництва

масла досягла Коршівська молочарня
поставлялося за день в

- невідомо, але кількість молока, що
1934 році, становила 7000 літрів. Одним із тих, хто доклав

чималих зусиль для організації виробництва молочної продукції в Коршеві, був
В. Семенюк. Саме він як директор подбав про контроль молочности, виведення

корів симентальської породи у розпліднику. Завдяки йому двічі відбувалися

годівельно-ветеринарні курси у
до

12

квітня.

1935 році - від 26 лютого до 22 березня
4 листопада 1934 року молочарня відзначала своє 25-річчя.

та від

1

До Коршівської районової молочарні належали села: Коршів, Ліски, Добро
вини, Турка, Фатівці, Велика Кам'янка, Жукотин, Черемхів, Михалків, Лісний

Хлібичин.
Райснова молочарня в Княждворі, заснована на початку ХХ ст. (в

1909 або 1910

р.), існувала спочатку при церкві Успенія Пречистої Діви Марії та була членом
Краєвого Господарсько-Молочарського Союзу в Стрию. Засновником цієї молочарні

81

ховини» як самостійної районової моло

чарні, але до

1939

року цього зробити

не вдалося через розпорядження пові

тового старости. Лише під час німець
кої окупації Гі було прийнято в члени
«Маслосоюзу» у Львові.
Загалом

треба

відзначити,

що

«Маслосоюз» з чудово налагодженою
кооперативною мережею,

яка охопила

всю Галичину, досягнув значних успі

хів за доволі короткий час і відіграв
величезну роль, давши працю сотням

українців, збільшивши доходи селян і
довівши здатність українців, незважа
ючи на перешкоди з боку властей, бути

добрими господарями на власній землі.

Літ.: ілюстрований календар-альманах
«Жіночої долі» на рік
Молочарська книжка
к:лючівськ:оrо здавача, 1930-і рр.

1936;

193 7. -

Колом~.

Календар «Сільський господар».

-

Львів,1937; Качор А. Українська молочар

ська

кооперація

в

Західній

Мюнхен [Німеччина],
у лузі. КоломИJІ в спогадах.- Торонто [Канада],

1949;

Україні.

-

Над Прутом

1962; Мазурок О. Альбом української
1944. - Едмонrон [Канада], 1969;
Дубрівний П. Крайове господарське товариство «Сільський господар» у Львові 1899
- 1944. - Нью-Йорк [США], 1970; КолоМИJІ й Коломийщина. - Філидельфіи [США],
1988; Філоненко Л. Ярослав Барнич. -Дрогобич: ВідроджеНИJІ, 1999; Ма:rейко Р. Андрій
Палій - будівничий та керманич «Маслосоюзу». Статті, спогади, листи. - Тернопіль:
Економічна думка, 2001; Шамонович Й. Економічна Україніка. Наукові праці. - Львів,
2001.
мwючарської кооперації «Маслосоюз».

1902 -

КОЛОМИЙКИ
3 КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ
***
Отинія, Коломия, Заболотів, Сньитин,
Городенка, Печеніжин, Надвірна, Дельитин.

***
Славне місто Коломия, ше славніщі Кути,

Ой казала файна любка, шоби ~ неї бути.

***
Ой був же я в Коломиї та й був я, та й був я,
Чужі жінці купив фартух, а сво1· забув я.
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КУХНЯ ВЕЛИКОГО КЛЮЧЕВА

Марія ВАСИЛЬЧУК-КОБИЛЯНСЬКА

у

кожному ключівському будинку є кахлева піч,
в якій варили

12

святвечірніх страв у глиня

них rоршках (та й на инші оказії: хрестини,
весілля, похорони і т. п.), а в Чистий Четвер

перед Великоднем

-

печуrь паски. Дехто має таку піч на

обійсті. В ній дуже вигідно й добре варити, l)'ШИТИ, сма
жити м'ясні й овочеві страви, відпражувати (відіrрівати)

молоко, варити прятане молоко, кулешу, rолубці, кашу,
а також пекти хліб, сушити кукурудзу, сливки, гриби та
инше. Для того, аби виймати горшки з печі з стравами є
спеціяльні кочерги й коцюби, а щоби всадити хліб, паску
чи пироги в піч є спеціальна лопата, зроблена з букового дерева.

Старші люди пригадували і таке: були муляри, які вміли так робити піч,
що челюсті (верхня частина печі) можна було розбирати, аби вийняти паску.

Розповідають, що паску пекли тільки одну, в дуже великих бляшках
діаметром

50-60 см,

заввишки

40-60 см.

-

формах

Коли Гі потрібно було вийняти з печі, то

мусили розбирати челюсті.
У таких печах також пекли росохи (дерев'яні гілочки з трьома-п'ятьма
відрогами, які обвивали тістом і пекли) на весілля Пізніше, коли вони спеклися,
розбирали челюсті, щоб їх вибрати і не поламати, бо тісто підростало. Росохи
вбирали різнобарвними стрічками й пір'ям, а свахи їхали з ними по молоду разом
з молодим. У Великому Ключеві говорили, що коли росохи сильно загмітилися
(згоріли), то не буде доброго rаздівства молодим. Дуже часто звинувачували в
тому муляра. А коли піч добре не гнітила, то також докоряли муляреві: «Хліб
ніби на сонци піксі, бо мульирь забув своє ремесло».

У ключівських хатах стояли колись такі печі, в декого вони збереглися й досі,
що на горищі (поді) ще були спеціяльно примуровані цегляні буджарні (венд
зарні), в яких вудилося м'ясо (будилосі мйисо). А ще давніше, у

XVIII -

ХІХ

століттях, дим з печі виходив у сіни. Такі печі називали курними. В них варили
щоденно їжу і двічі на день їх палили (топили). А тому дим стояв постійно в

сінях. У тому диму на кроквах (бантах) прив'язували м'ясо, часник, цибулю і
вони зберігалися там (димилисі) скільки було потрібно. Буджарні мали дверці, а
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всередині

-

дротяні жердки, на які розвішували (чіпали) м'ясо. З вуджениною

(буженинов) готували багато страв.

У нашому селі страви заправляли (рідили) переважно конопляною або
лляною олією. Соняшники у Ключевах не сіяли, бо rрунт тут для такої культури
непридатний. Тому сіяли коноплі або льон. З перших конопель було волокно, а з

других (матірки)

-

і насіння, і волокно. З насіння виробляли олію (тисли олій).

Олійниця у Великому Ключеві стояла на кутку Багна (тепер вулиця імені Ольги
Кобилянської) в rазди Кушляка і його дружини Гапки-Марії, а тому ту сім'ю
називали Гапиними: і чоловіка, і сина Федора, і дочку.
Коли в олійниці тиснули олію, то заодно отримували й макух

-

пласти

стисненої муки без олії. Ще теплі круглі й жирні (масні) вони дуже смакували
нам, дітям, які на печі в олійниці спостерігали за цілим олієдобувним процесом.

Ключівські казали, що в Гапи добра олія та й за роботу дорого не бере.
Конопляна олія була темно-зеленою, дуже густою і сильно пахучою, а також
неочищеною. Після того, як вона простояла в посудині (бутлі) тиждень, то густіша
маса осідала, а зверху залишалася чиста й рідша олія.
Зрідка з великих жовтих гарбузів варили кашу. Старші люди любили казати,
що «З него такий косарь, як з гарбузової каші батіг», бо гарбузова каша ду~е
легенька, некалорійна, але смачна. Також ще казали, що «на гарбузові каші
копицю ни кинеш».

У Великому Ключеві люди сіяли практично всі злакові культури: пшеницю,
як яру, так і озимі, жито, овес, ячмінь, кукурудзу. Натомість ніхто не вирощував

гречку або просо. Ключівські мали багато земель, навіть по

40 морrів. r рунти тут

придатні для садівництва, тому люди здавна кохалися у садах. Тут вирощують

яблуні, як літніх, так і зимових сортів, грушки, сливки, горіхи, вишні, черешні.
А тому на зиму завжди заготовляли і заготовляють садовину (сухі яблука,

грушки та сливки), щоб було з чого варити узвар (вар), без якого не обходиться ні

один день, як скоромний, так і пісний. із сушеними яблуками варили такі пісні
страви, як квасолі (фасулі) з сливками, галушки з сливками, кисилиця (кісилиці)
з садовиною, а також різні повидла, переважно сливове, які могли зберігатися до
п'яти років.

Ще за часів панування Австрії в Галичині у Великий Ключів були завезені
перші ягоди, привіз їх із Польщі Петро (Романків), який займався городництвом
і садівництвом. Тепер у ключівських господарів є по

5-10 великих нив ягід.

Колись ключівські rазди мали багато овець, а отже й бриндзу (бриндзю).
яку споживали з кулешею, хлібом, картоплею, з нею варили пироги (вареники).
Для вареників готували спеціяльну начинку з бриндзи й картоплі, а для заправи
(зарьиди) бриндзу розводили сметаною або кип'яченим молоком, залежно від
статку сім'ї.

Ті rазди, які не давали овець і корів у полонину, випасали їх самі на своїх
полях, а з надоєного молока робили бриндзу, сир, вурду. Сироваткою (дзером)

і жентицею випоювали телят, годували свиней. rаздині й тепер уміють робити
бриндзу, сир, сирок плавлений.
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Село Великий Ключів розташовао

о

не шд самим карпатським шсом, а тому

тутешні діти змалку ходять з батьками

в гриби, опеньки (підпеньки), малину,
ожину. Правда, в нинішні часи одного

гриба треба шукати півдня. А в 1950-і
роки у село приїздили машинами заго

товляти гриби.

Ключівські
білі гриби

-

грибарі

брали

тільки

боровики. Колись один

грибар за день міг назбирали
ких кошики (кобелі) на

2-3

вели

кг грибів,

20-30

самих білих. Це була велика підмога на

зиму. У нашій сім'ї, наприклад, на зиму
засушували
Буде смачна паска,

с. Великий Ключів,

2005

дуже

багато

білих

гри

бів, цілий мішок, тому зима в нас була
рік.

грибна. Готували різні страви з грибів
як в Пилипівку, так і на Святий Вечір,

а також протягом зими. Бабуся й мама
дуже добре варили. Всі грибні страви були приемачені конопляною олією, яка
надавала стравам особливого смаку і запаху.
Восени збирали опеньки (підпеньки). Заможніші казали, що «підпеньки
можна їсти і три рази» (в розумінні того, що дуже тверді). Не любили опеньок і

за те, що вони при сушінні чорніють. Але не дивлячись на нижчі товарні якості,
з них також варили дуже смачні страви, їх квасили в діжках та бутлях на зиму, а
ще додавати до січеної (дрібної) капусти. Тепер їх консервують.

Сушені опеньки також мололи на млинку (м'ясорубці), і ту «підпенькову»
муку додавали до квасолевої або картопляної юшки, у начинку до голубців або
робили з неї «підпалку», яку всі дуже любили. Багато газдинь робили з опеньок
•

накладанщ,

•

о

попередньо

заваривши

окропом

«шдпенькову»

муку

1

додавши

до цієї маси цибулю, моркву, часник. Так само робили «замащені підпеньки»

разом з вищеназваними приправами й картоплею і засували на ніч у піч. Страва
виходила дуже смачною й пахучою.

Рибних страв у Ключеві майже не готували, бо не існувало таких традицій,
за винятком святвечірніх страв. У селі є кілька потоків, а на кутку Луги- велика
ріка Лючка, однак традиційна рибна кухня фактично відсутня.
Мабуть, найдавнішою рибною стравою залишається «замащена» риба, яку

готують так. Свіжу або морожену рибу персмішують з різними заправками,
соняшниковою чи конопляною оляєю, борошном: і засувають на

3-4

години

години у піч, а піч закривають металевою заслінкою (бльихов). Ввечері, коли
подають Святу Вечерю на стіл і відкривають глиняний череп'яний горщик з

рибою, то діти ледве стримуються, аби не покуштувати тієї запахущої страви.
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Дуже багато страв готували й готують з картоплі. Надзвичайно смачною

є картопля печена в печі у металевих формах (блішках), яку робили нам наші
бабусі в дитинстві. Велику картоплю мили, нарізали кружальцями, завгрубшки

1 см,

форми змащували конопляною олією, складали в них нарізану картоплю

і садили в піч на певний час. Коли виймали цю картоплю, вона була рум'яна,
пахуча, хрустка і дуже-дуже смачна. А ще був инший рецепт печеної картоплі.
Порізаву картоплю на кружальця клали на бляху кухні (спіж), і вона там
випікалася. Таким самим способом пекли біб, а також на дерев'яних паличках
качани кукурудзи.

Дякуймо нашим бабусям, матерям, що вміли дати нам хоч трошки радости,

бо в повоєнні роки ми не мали ні цукерок, ні шоколаду, ні сучасних заморських
ласощів.
Дуже широко у нашому селі для приготування різних страв використовували

квасолю, горох, біб, які на наших землях давали добрі врожаї. З липня і до темної
осени тичкові квасолі (фасулі) можна готувати з м'ясом, грибами, сметаною,
олією, а також робити запас на зиму з пізніших сортів (панські, цукрові, коровки,
красі, білі, жовті та инші назви).

Пригадується хліб, який випікали моя бабуся й мама. На свята хліб був

пшеничний разовий (з цілої муки, відібрані лиш висівки), а пізніше поч~ли
молоти зерно на білу муку (70о/о муки, ЗО% висівок). На муку мололи також жито

й кукурудзу. Житній хліб розчиняли на

12

годин «домашнім тістом», ставили в

тепле місце, щоб добре викисло, а потім складали у форми, і знову ставили киснути

на З-4 години, а вже потім випікали у печі. Хліб був великим за розміром, десь
до З кг, рум'яним і смачним. Моя бабуся дуже часто любила влітку випікати хліб

на свіжих капустяних листках, а взимку

-

на квашених (для випікання хліба

спеціяльно засолювали верхні листки з капустяних головок, які мали зелений

колір). Зі споду він мав візерунок, а зверху був дуже рум'яний і блискучий (блиск
хлібави надавала сметана, якою його, ще теплого, змащували).

Ключівські rаздині випікали дріжджовий хліб або з домашнім тістом, яке
спеціяльно готували для розчини. Випікання хліба займало дуже багато часу,
а тому влітку, зважаючи на працю, випікали бездріжджовий кукурудзяна

картопляний хліб, що його називали «мандабуріник)) або «бурінню>, від слова
«мандабурка», «бурка)), тобто картопля. Буріник не потребував стільки часу на

випікання, як кислий хліб. Його можна було випікати з дрібної картоплі звареної
в мундирах, а потім очищеної від лушпиння (лупини). Відомо, що картопля,

зварена у мундирах, дуже смачна, а тепла потовчена (мйицкана) ще смачніша. В

потовчену картоплю додавали кукурудзяної муки, трошки олії і випікали в печі.
Буріник дуже смакував з грибами, квасолею, м'ясом, теплим свіжим молоком,

сиром чи сметаною, а також з салом (білов солонинов), а влітку- з зеленим

.

огІрочком

.

1 часником.

З кукурудзяної муки випікали ще й милай (на кислому (квасному) молоці
з кукурудзяного борошна замішували тісто густоти сметани, додаючи трошки
білої муки і випікали в печі), або бабу- кукурудзяну муку, яку розмішували
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з сметаною і яйцями, додавали

2-3

ложки шкварок (шкварків), розмішували до

густоти сметани і випікали в печі. Це був також свого роду хліб, який пекли в

неділю або і в будень. А, наприклад, на свято Петра й Павла, у Великому Ключеві
пекли перевертаники, без яких не було би петрування.
Перевертаники готували так: брали
сметани,

5 яєць,

1 л дуже дрібної кукурудзяної муки, 0,5 л
1 склянку білого борошна, 1 ложку смальцю, все це змішували і

солили, отримуючи тісто такої густоти, що можна було його ліпити в руках. Це
тісто ділили на чотири частини і тоненьким шаром розпліскували на чотирьох
капустяних великих листках. Тоді на це тісто клали начинку (сир, капусту,
черешню, полуниці), а краї листків накладали один на один, і виходив ніби
один великий вареник. Оскільки його перевертали і зліплювали, то й назвали
перевертаником. Такі пироги були дуже смачні й гарні, вдавалися рум'яними,
крихкими і мали на собі капустяний візерунок.

У суботу після обіду у свята чи неділі випікали разові печені пироги. Брали
«цілу» пшеничну муку, розчиняли дріжджі з сметаною, додавали яйця, трохи

цукру і ставили таке тісто на

6-7 годин. Відтак це тісто місили (додавали ще
1-2 години. З такого тіста виробляли вареники

трошки муки) і клали киснути на

(пироги), які начиняли сиром і яйцями або посіченими вареними яйцями з сирою

цибулею, складаЛи їх у бляшки, змащували сметаною і давали ще киснути

годину. Після цього їх всаджувалн у натоплену піч і випікали. Готові спечені
пироги виймали з печі, змащували сметаною з цукром або без цукру і накривали
чистим рушником. Так вони відходили ще ЗО хвилин. Разові печені пироги були
дуже м'якенькі й смачні, але на вигляд чорні. Для тих, хто любив пироги з иншою
начинкою, П робили з яблук, сливок чи повидла.

З такого чорного тіста ми, діти, часто робили собі різних звірів (коників,
курочок чи инших пташок), а також «рідочки», тобто «намисто», або «колачики»,
тобто бублики, які пекли разом з пирогами. Кожна дитина, а нас в сім'ї було

четверо, робила собі якусь тваринку чи пташку. Бабуся й мама заохочували нас
до такої роботи.

Дуже смачним був саме кукурудзяний хліб

-

кислий, дріжджовий. Особли

во гарно виглядав цей хліб, а також був дуже смачний инший сорт хліба, який

випікали з білої кукурудзяної муки (у Великому Ключеві висівали білі кукурудзи).
У білий кукурудзяний хліб додавали трошки вареної картоплі і розчиняли на
сироватці (дзері), такий хліб довго не черствів, був м'яким і дуже смакував з

солодким молоком (парним).
Коли ключівські rаздині пекли хліб, то за запахом пізнавали, в котрій він хаті
печеться (пахло на цілий кут). Не раз казали: «Василиха у Багні пече хліб, бо
чути аж до Петрихи на Готарь».

Кожна ключівська rаздиня пекла хліб раз на тиждень, а якщо сім'я була
більша, то й двічі. Це була тяжка праця для жінок: спочатку потрібно було нато
пити піч так, аби хліб не був сирим, але й не згорів, добре дати викиснути тістові

-

вміру, аби не перекис (не зоцтів), а потім замісити так, аби не був як камінь,

коли спечеться, щоб зарум'янився і не був таким, якби пікся на сонці, одним ело-
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вом, щоб хліб був гарним і смачним. На випікання хліба треба було відкласти
цілий день, починаючи звечора насіяти муку, розчинити, а на ранок місити,
топити піч і випікати. Коли на столі був ще хоч один хліб, то rаздиня старалася
ввечері розчинити тісто, тобто зробити
заготовку.

Хліб удавався не кожній rаздині

через різну муку, дріжджі, і сам спосіб
та вміння пекти хліб. Дуже багато зале
жало від печі, в якій його пекли, а також
від дров, якими палили піч, а найбільше

-

від уміння rаздині. Між ключівсь

кими жінками побутувала та й зараз
ходить така приказка:

хліб навіть з

rpicy

«У

Василихи

(з висівок) як Паска,

а в Петрихи і з білої муки, як буком
битий (потрісканий)>>.
У нашому селі не дуже поважали
тих rаздинь, які йшли зичити хліб до
сусідів, а коли вже зичили, то казали:

«Ти мені не віддавай, іванихо, най буде
за моїх (малося на увазі за померлих
родичів)».
Напевне, в деяких сім'ях не любили
їсти хліб «З чужих рук», може з гіrієніч

них мотивів або з иншої причини.
Особливо

багато

роботи

було

в

жінок, коли треба напекти хліба на

Так у Великому Ключеві вудять
ковбасу,

2003

рік.

весілля або на похорони (ключівські
завжди робили і роблять зараз великі весілля, а також похоронні обіди). На
весілля для благословення молодих пекли, а також і зараз печуть великий здоб

ний коровай (корогвай), а зверху на нього кладуть також великі калачі.
На похорони до церкви потрібно було нести п'ять хлібів (і зараз так несуть), а
також «за душу» дати та на саму тризну (обід) для їди. Дають хліб ще тому, хто
яму копав (грабареви), тим, що читають над покійником Псалтир (савтирникам),
та ще прийняти людей на «савтирі» ввечері, а також після похорону. У таких
випадках і на весілля, і на похорони хліб допомагали пекти сусідські жінки.
Пекли його в своїх печах, попередньо забравши в rаздині муку і добавки до неї.

На другий чи третій день жінки зносили випечений хліб, який був з однакової
муки, але зразу ставало очевидним, котра добре його вміє пекти і яка піч в якої
rаздині. Хліб був різний: гарний, високий, рум'яний, а був і чорний, згорений,
низький і гливкий. Після того, як ті жінки, що пекли хліб розходилися додому, то

. rаздиня

могла сказати, якщо не вміла дотримуватися етикету: «Тучі-бурі втекла

пшеничка, а невмілих рук

-

ні», або «Язиком добре меле, а муку збавила». Та
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rаздиня, яка поважала себе, а також своїх сусідок, ніколи нічого не казала, який
би хліб не вдався.
Хліб, який випікали для споживання на щодень, відрізнявся від того, що
пекли на свята або якусь оказію. Звичайний хліб розчиняли на воді без товщів, а
святковий чи для оказії на сироватці або на молоці, додавали сметану, масло або
олію, а також цукор (якщо любили хліб солодкий).
З пшеничної, житньої, кукурудзяної муки у нашому селі, крім хліба, варили

ще різні страви. Так, наприклад, із чорної разової або білої пшеничної муки

випікали коржі, у піст -

пісні, а коли були скоромні дні, то скоромні, на молоці

свіжому або кислому (квасному). З пшеничної муки смажили пампушки, робили

галушки і варили на воді або на молоці. На воді звали просто галушками, а на
молоці- підцочка. Робили також домашнє тісто на яйцях або просто на воді,
щоб було пісним.
Особливо запам'ятався узвар (сливки з тістом), коли їх подавали на Святу

Вечерю. Узвар (вар) був темно-коричневий, густий і солодкий, а сливки дуже
смачні, пухкі, ніби щойно зірвані.
Смачною є також давня страва, яка називається кисилиця (кісилиці). Це

зварені ошеничні галушки на воді, а в них додані відварені сушені подрібнені
яблука з цукром. Таку страву споживали в пісні дні, хоч можна було Гі їсти і

в скоромні, бо кисилиця дуже смачна. У Ключеві і тепер кажуть «побито на
кісилицю» або «потовк на кісилицю», тобто розбив щось чи потовк на дрібно.

із білої пшеничної муки варили також чир: у киплячу підеолену воду засипали
кілька ложок білої муки і давали закипіти; відтак цукрували або заправляли
олією із смаженою цибулею. Якщо чир виходив густим, то споживали як другу
страву.

Муку з кукурудзів восково-молочної стиглости, що їх сушать у печах,

вилущуючи зерно, а потім мелять на дрібну муку, називають «нова кукурудзіна
мука». Мука із такого зерна має особливий смак, запах, та й на колір коричнувата.
Кулеша, каша, голубці, милай, буріник чи молодойка-дуже пахучі й смачні.
Старші rаздині сушать качани кукурудзи в печах, аби мати таку смачну муку
на зиму. Молодойка

-

це швидка каша з дрібної «нової» муки на молоці. Вона

дуже смачна й корисна. Варили її переважно на вечір, бо казали, що вона легка
на шлунок. З «нової» муки варили також смачну кулешу, яку їли з грибами в

сметані, а також голубці, крупйинку з сливками та багато инших страв. Особливо
смачною й пахучою була баба з «нової» муки, милай, буріник чи перевертаник,

про які йшлося вище.
Крупи з «нової» муки також кидали в капусту, в якій варилася буженина

або сало, і це вже була нова страва. із «нової» муки варили дуже смачну страву
шупеню. Це була кукурудзяна каша, в яку додавали потовчені квасолі, заправлені
олією або сметаною. Ця страва подавалася на перше, бо вона була рідкою, мов
юшка.

Майже у всі перші страви ключівські кришили картоплю (мандабурку чи
бурку). Ми навіть не уявляємо собі, які юшки споживали в давнину, коли наші
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предки не знали про картоплю. Дуже поживна перша страва з буджениною і з

картоплею. У таку юшку додавали ще моркву, цибулю.

Варять також юшку свіжу (в нас це називають печенею). Свиняче свіже м'ясо

відварюють з різними спеціями, але юшку не зливають, окремо відварюють
картоплю в мундирах і в цю юшку додають холодну порізану картоплю з

шматками (кавалками) м'яса, заправляють часником (часник теж на любителя) і
подають з чорним хлібом.

Ключівські дуже люблять білу юшку, або юшку-маадабурку з молодої
картоплі. Варять

700-800

г картоплі в З л води, а коли картопля готова, то

заправляють Гі домашньою сметаною

(0,5

л), а також підсмаженою на шкварках

морквою з зеленим кропом і петрущкою. Ні одна ключівська rаздиня не варить

білу юшку, якщо нема вдосталь домашньої сметани.
Дуже поширеними у Ключеві були і залишаються терчіники, тобто деруни.
Колись їх пекли в круглих металевих формах (бльишках) у печах, а не смажили

на олії. Зверху примащували часником до смаку. Тепер деруни печуть переважно
на сковорідках (пательньих).

Старші люди навіть казали, що картоплю треба копати (защупати) на івана (7
липня), аби добре родилася (перший раз молоду картоплю пробували тільки на

івана, не раніше, бо вважали, що був би неврожай).
Картопля, як казали наші батьки, «ніколи не проїдаїсі», тобто не набридає.

Коли ми були малими, то картопляні страви могли бути тричі на день: біла
юшка на сніданок, картопля кришена з сметаною і дзеровим борщем

-

на обід,

картопля товчена (мйицканка) з сметаною і малосольними (пареними) огірками
або з кислим (квасним) молоком

-

на вечір. До всього міг бути хліб, кулеша,

буріник або милай. Було дуже смачно й корисно, без всіляких харчових шкідливих
домішок, якими спритні шахраї отруюють людей. Сільські діти виростали на
таких харчах здоровими й веселими.

КОЛОМИЙКИ
3 КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ

•••
Поховайте мене, браті, серед Коломиі,
Шоби мені любку видко за чотири милі .

•••
Ой шо ж бо ти, r'івчиночко, гадала, гадала,
Та як тота Коломия палала, палала?

•••
Ой на діда впала біда, на бабу - короста,
Ішов дідо 3 Коломи'і, втрутив бабу 3 моста.
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СПОРТ У ДАВНіЙ КОЛОМИЇ

Мирослава КОЧЕРЖУК

о

рганізоване фізичне виховання та спортивний рух українців Галичини
бере свій початок від пожежно-руханкового товариства «Сокіл», засно
ваного у Львові заходами інженера Василя Нагірного та Володимира
Лаврівеького за взірцем сокільського руху в Чехії. На установчих

зборах «Сокола» (згодом «Сокіл-Батько»), що відбулися

11

лютого

року,

1894

В. Нагірного обрано головою. Девіз товариства- «В здоровому тілі- здорова
душа»

-

свідчив про напрямок його діяльности

-

фізичне виховання українсь

кої молоді, гартування тіла й духу. Засновники товариства ставили за мету також й
активізувати молодих людей до громадської праці, допомогrи їм усвідомити себе
представниками української нації та згуртуватися навколо національної ідеї.
У

1894 році

«Сокіл» виоревдував зал у Львові, закупив гімнастичні знаряддя.

Перші спільні заняття фізкультурою, спортивні вправи та подорожі проводили

·0.

Левицький, Є. Лукасевич, М. Гамота та ин. Згодом розвиваються різні види

спорту:плавання,веслування,боротьба,фехтування,кінний,л~ийтавелоспорт,

а також спортивні ігри, зокрема футбол. Створюються спортивні секції з різних

видів, т. зв. клуби. ЗаняТгя лижним спортом започаткував іван Боберський, 1909

r

року об'їхавши на лижах Львів. Душею секції велоспорту був Клим утковський,
який попул.яризував цей вид спорту, подорожуючи велосипедом Галичиною.

У

1912

році відкрито секцію стрільби, що не викликало спочатку схвалення в

середовищі української інтеліrенції. Відомий письменник та адвокат д-р Андрій
Чайковський писав:

« ... ми вважали низше нашого людського достоїнства ходити

по артикули, держатися прямо, вставати в ряди. Нам тоді здавалося, що всякі такі
витребеньки то ярмо, наложене на свобідну волю чоловіка, що Україну можна
здобути книжками і принципами».

Поступово при «Соколі» відкрилися секції для старших та молодших учнів,
відціли гімназійної та ремісничої молоді, жіночий руханковий відділ (від
почали діяти учительський (від

1901 ),

1902);

співочий, театральний гуртки, була своя

бібліотека. Активна робота проводилася і серед селянства, зокрема організовано
пожежні вправи, а

1902 року

започатковано пожежні курси. У

1906 році

заходами

невтомного і. Бобереького створено Український спортивний кружок.
Вже за перші півроку до товариства вступило

1ОО

осіб, а ще через рік

число членів подвоїлося. Серед них переважали студенти, робітники, а також

представники молодої української інтеліrенції, зокрема видатний історик іван
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Крип'якевич, брати Петро, Тарас та Андрій Франки, археолог Я. Пастернак,
згодом директор Музею НТШ та ин. Товариство поступово збільшується не лише
кількісно, а й територіяльно: у

1902

році засновано осередки у Станиславові,

Перемишли, Коломиї; наступного року
року

-

-

в Самборі, Чорткові, Тернополі;

1904

в Бучачі, Кутах, Бережанах, Золочеві.

Виділ коломийського спортивного союзу <~овбуш)) (сидить від ліва до права): Льоля

Запутович, Микола Кульчицький, Володимир fудз; (стоять від ліва до права): іван
Задорожний, Микола Кукурба (Барицький), Микола Жураківський, Антін Яцишин,
Юрко-Євген Чопановський. Коломия,

Найбільший розквіт товариства припадає на

1935 рік?

1908-1914

рр., коли головою був

професор іван Боберський. Він провадив роботу в кількох напрямках- пропаганда
і популяризація спорту, організація селянства в руханково-пожежних гуртках та
українців-міщан у руханково-спортивних товариствах. Розвиток українського

спорту вимагав і впровадження відповідної термінології українською мовою,

тому і. Боберський ввів в обіг назви, які багато років слугували українським
спортсменам Галичини: копаний м'яч (футбол), дужапня (боротьба), сітківка, чи
відбиванка (волейбол), кошиківка (баскетбол), гаківка (хокей) та ин. Саме завдяки

йому фізкультура стала обов'язковим предметом в українських гімназіях. Його
великою заслугою є також широкомасштабна акція викупу земельної ділянки

для спортивного майдану т. зв. Українського Городу у Львові для спортивних

фестивалів та здвиrів, розпочата ним 1909 року. Ця ідея і. Бобереького таки була
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реалізована через багато років. У

1914 році у містах і селах Галичини діяли 974
40 тис. членів. Свої досягнення і спортивну

осередки товариства, які мали майже

підготовку вони демонстрували на виступах, здвигах. Перший публічний виступ

гімнастів «Сокола», який отримав схвальні відгуки в пресі, відбувся

1901

В різних містах відбувалися руханкові вечори та здвиги, а найвеличніший

червні

1914 року

у Львові, присвячений ювілею Кобзаря. А

15

жовтня

1911

року.

-

у

року у

Львові були організовані Запорізькі ігрища.
Після Першої світової війни товариство «Сокіл-Батько» відновило діяльність

1922

року. Відтоді і до

1933

року головою його був відомий громадський діяч,

директор «Народної Торгівлі» у Львові Микола Заячківський. За часів польської

окупації найбільшого розвитку товариство досягло у
гуртував
майже

34 4І2 членів, з яких понад 24
1 800 молоді підліткового віку.

1928 році,

коли

тис. чоловіків, більше ніж

421 осередок
8 тис. жінок і

Польські власті з підозріпням і настороженістю ставилися до українського
«Сокола». Зокрема після організованих товариством масових урочистостей з нагоди
І О-річного ювілею Листопадового зриву у

1928

році почалося переслідування

членів «Сокола», а навіть і ліквідація окремих осередків. Але найважчими були

роки пацифікації, а тому нелегко довелося інженерові Михайлу Хронов 'яту, який
очолював товариство в

1934-39 рр.

Саме він організував ювілейний з'їзд «Соколів»

з нагоди 40-річчя їх створення, на який, незважаючи на всі перешкоди з боку
влади, до Львова з 'їхало ся приблизно

1О

тис. учасників. Цей з'їзд став останнім

святом українського «Сокола», бо згодом уряд заборонив їх проведення. А останні
загальні збори відбулися

5 березня 1939 року, які засвідчили, що товариство попри

утиски та заборони доволі активно працює задля досягнення поставлених перед

ним цілей. У звіті, зачитаному на зборах, повідомлялося зокрема, що на той час

в Галичині були 272 осередки, що гуртували майже 24 тис. членів. Їх зусиллями
за звітний

1700

1938

рік влаштовано

308

різноманітних виступів, проведено понад

рефератів та лекцій. М. Хронов'ят своїм виступом налаІІПОвував на працю

одного за десятьох:

«. .. наше

товариство має виховати людей, на яких можна буде

покладатися в кожній громадській праці».
На окрему увагу заслуговує видавнича справа товариства, завдяки якій ідеї
гартування тіла й душі активно пропагувалися і поширювалися. Почали виходити
періодичні

видання:

«Сокільські Вісти»

(від вересня

1908

r

року), «Вісти з

Запорожа» (від І9І О року), річник «Со кільський калєндар» С. орука та ин. У І92030-их рр. в Галичині видавалась уже низка друкованих періодичних видань різних
молодіжних та спортивних організацій, налічувалося понад ІЗО найменувань
підручників з фізкультури, пожежництва, описи спортивних вправ та ігор. А
видані львівським «Со колом» у І91 О-І1 рр. брошури «Лавчина і Щеблівка» та

«Нові шляхи до тілесного виховання» і. Бобереького сприяли тому, що у школах
навчання фізкультури починають проводити на шведський лад, а спортивні ігри
влаІІПОвувати просто неба.

Значну спортивну підготовку проводило й инше славне, поширене по всій
Галичині спортивно-пожежне товариство «Січ», перший осередок якого створено
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коломийським

адвокатом

і

громадсько-політичним

Трильовським у с. Заваллі на Снятинщині

1900

діячем

д-ром

Кирилом

року. Спортивні вправи і тут

поєднували з патріотичним вихованням молоді та підготовкою їі до майбутньої

боротьби за власну державу.
Чималу роль у розвитку фізкультури і спорту серед українців Галичини

відіграла також організація молоді «Пласт», заснована

року, зокрема й

1911

Петром Франком, пізнішим організатором спортивного життя в Коломиї.
Про початки спортивного руху в Коломиї, а саме про перший осередок
товариства «Сокіл>>, створеного тут, як згадувалося вище,

1902

року, відомостей

майже нема. Є лише повідомлення у львівському часописі «ДілО>> за

1909 та 191 О

роки, що філія «Сокола-Батька» в Коломиї розвивається добре. Все ж, мабуть,
до Першої світової війни найпотужнішим товариством на Покутті, до діяльности
якого входила й фізична підготовка молоді, було товариство «Січ». Саме Коломия
неодноразово ставала місцем величних Січових свят, під час яких члени товариства
демонстрували не лише чудові строї, відзнаки, незабутні пісні, а й спортивні
вправи. Як свідчать спомини і світлани, найумілішими в цьому були січовика й

січовички з Балимець та Печеніжина.

Фізичною підготовкою учнів займалася й державна українська гімназія.
Але, як подають гімназійні звіти початку ХХ ст., фізкультура тут в той час
була надобов'язковим предметом на відміну від польської середньої школи. В
розпорядженні обидвох rімназій був лише один спортивний зал, тому часто на
заняпя (згідно з програмою-

1

година на тиждень у всіх класах) злучали по

два класи. Зрозуміло, що якість підготовки при цьому знижувалася. У

1912

році

в гімназії засновано руханковий кружок учнів старших класів, який уже через
два роки налічував

34

члени. Гуртківці займалися двічі на тиждень по годині

під керівництвом учителя гімнастики Михайла Книша шведською, німецькою
руханкою, боротьбою та легкою атлетикою. В листопаді

1913

року розпочалися

занятrя з стрільби під орудою професора Остапа Світляка, які відвідували

42 учні.

А вже у травні насl)'пного року шестеро учнів зі своїм керівником їздили до Відня
для участи у змаганнях. Перед самою війною у квітні

1914

року створено ще й

кружок копаного м'яча.

«Пласт», заснований у Коломийській державній чоловічій гімназії

1912

року,

теж викликав в учнів велике захоплення.

Більше відомостей є про спортивне житrя міста в повоєнний період, коли одне
за одним створюються товариства, клуби та команди, розширюється діапазон

спортивних зацікавлень коломийців.
Першу українську футбольну дружину заснували у
брати Богдан та Остап Ватаманюки.

1921-22

н. р. гімназисти

Вона належала до створеного тоді ж

спортивного товариства «Хортиця», що мало на меті різносторонню спортивну

підготовку rімназистів, але футбол вабив їх найбільше.
Того самого навчального року відновлено товариство «Пласт», а також з

ініціятиви Василя Витвицького сформовано ще одну футбольну дружину

-

«Довбуш». Коломийські хлопці не мали тоді навіть належного місця для тренувань,
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тому займалися на зарінку, на нерівній, каменистій місцині, не було, звичайно, у

молодої команди і вправности. Тому перші важливі змагання з дружиною польської
гімназії програли з нищівним рахунком

18:0.

На перемогу сподіватися не могли,

але такий рахунок став справжнім ударом. С. fеник-Березовський згадував: «Всі
відчували це дуже боляче, тим більше, що йшло це в парі з насміхами польської
вулиці над нездарними «кабанамі», мовляв, «поривається з мотикою на сонце», та

ніхто так глибоко не переживав, як наймолодші гімназисти від першої до третьої
кляси. Затиснули п'ястуки і заприсягнули відплату».

Волейболісти-довбушівці: Костишин, Чопановський, Кукурб~ (удз, Задорожний,
НімЧ)'К. Коломия, липень

1933 року.

На високий щабель український спортивний рух у місті поклав син письменника
Петро Франко, прийшовши

11

вересня

1922

року викладати руханку в гімназії, і

своєю енергією, ентузіязмом та знаннями залалив молодь і не лише гімназійну.
Завдяки його зусиллям відновлено «Пласт», а
«Сокіл», першим головою якого,

1923

року довоєнне товариство

ймовірно, став саме Франко; налагоджено

систематичні заняття фізичними вправами, серйозний підхід до різних видів

спорту та ігор. Згодом це товариство вже включал о наступні секції: легкоатлетичну,
футбольну, боксерську, великого і настільного тенісу, баскетбольну, лижного
спорту, шахову.
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Багатолітнім головою «Сокола», його щирим опікуном був д-р Володимир

Ганьківський, відданий патріот та громадський діяч. Він жертвував на «Сокіл»
дуже багато коштів, бо внесків не вистачало на все, а потреби були великими. Для

відправлення команди на змагання потрібні були і квитки, і готель, і харчування.
Все цей шанований лікар старався залагодити, навіть купив за власний кошт
золочену булаву, як приз у першости з футболу, а також маленькі булавки- золоті,

срібні та бронзові
Ганьківського

-

для переможців легкоатлетичних змагань. Про жертвенність

згадував

у

споминах

багатолітній

касир товариства Ярослав

Туркула, добрий бігун. Заступником голови був радник Дідицький, до управи

також входили: В. Маруняк, Манда Сельська, і. Беркещук, Б. Тичинський та Я.
Туркула. Колишні члени «Сокола» згадують також організатора-адміністратора
і тренера Омеляна Гошовського- «Антошку», який дуже багато працював зі
спортсменами і вболівав за їхні успіхи.

Важливою ділянкою в роботі товариства була організація змагань, як з окремих
видів спорту {про них йдеться нижче), так і загальні. Мабуть саме про такі писав у
споминах Я. Туркула: «Значне зацікавлення становили змагання між повітами

-

Коломийським, Снятинським, Городенківським, Косівським. Вершину спортивних

імпрез становили- День українського спортсмена та Крайові змагання у Львові.
Обом імпрезам народ приписував всенаціональну силу діяльности».
Секцію копаного

м'яча засновано

1925

року, коли українські футболісти

Коломиї вперше з' явилися у власних червоно-зелених формах, а один з перших

матчів з командою станиславівської гімназії зіграли в нічию.

Несподіваним

тріумфом української футбольної команди товариства «Сокіл» завершився турнір
на першість міста, організований навесні 1926-го. Навіть запросили їі, мабуть,

лише для кількости. Ніхто не очікував такого результату змагань, ніхто не сприймав
серйозно українських хлопців, які копали собі м'яч десь на зарін ку і не мали навіть
добрих футбольних черевиків. Особливою несподіванкою це стало для суперників.
А їх було п'ять: команда
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полку піхоти, яка мала за спиною п'ятирічний досвід

та численні матчі з місцевими дружинами й військовиками Станиславова, Стрия,
Тернополя, Золочева, Бережан і Львова; польський Академічний Спортивний Союз,
дружина якого була створена спеціяльно для цього турніру зі студентів вищих шкіл,
колишніх учнів польської гімназії. сильних гравців; організований також лише перед
змаганнями ЖАКС (Жидівський Академічний Клуб Спортовий), що складався з
колишніх учнів обох гімназій і добрих гравців, запрошених з инших міст; жидівське
спортивне товариство «Дрор», дуже сильна команда, відома ще з довоєнних часів;
«Зоря», теж жидівська дружина, але незнана у місті до цього турніру. Згідно з умовами

всі команди повинні були провести між собою по дві зустрічі і за загальною сумою
балів визначався переможець. Хвилювання українських футболістів перед цими
змаганнями було пов'язане не лише з майбутньою грою, бажанням не осоромитися

перед сІтьними суперниками, як упам'ятиому матчі між гімназіями, а й з відсутністю
відповідного одягу та взуття. Товариство «Сокіл», існуючи лише на членські внески,
якими оrшачувало

.

1 утримувало

.

домІвку, передплачувало часописи та ин., не могло

забезпечити ним своїх гравців. Врятували ситуацію деякі прихильники української
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команди, особливо д-р Ціпановський, склавши необхідну суму

500 злотих. Учасник

змагань С. fеник-Березовський у споминих писав: «На кілька днів перед тим, заки
початися мали змагання, ми вже мали закуплений у Львові гарний новісінький
виряд і добротні черевики, як ніколи перед тим. Випробували ми ті черевики на
зарінку, показалося, що грачі до них не звикли, одним були за тяжкі, других пекли
в ноги, треті почувалися в них, якби їм хто каміння до ніг поприв'язував. Не дуже

рожево заповідалися нам ці змагання». Але спритність, згуртованість, витривалість,
а головне, величезна воля до перемоги українських футболістів здобували перемогу
за

перемогою

.

1

в

.

КІнцевому

програвши лише одну

rpy

.

результаТІ

саме

вони

стали

.

чемшопами

.

турюру,

і дві провівши з нічийним рахунком. Це було настільки

великою сенсацією, настільки приголомшливою для організаторів, що ті навіть не
провели закритrя турніру та нагородження переможців. Зате українська команда в
нагороду отримала заслужене визнання і сотні прихильників- цій перемозі раділи
і українці, і євреї, і коломийські німці. Цікаво, що один німець-стоматолог навіть
пообіцяв безкоштовно лікувати зуби всім гравцям «Сокола», а кількість глядачів
під час тренувань комами на зарінку доходила тепер і до півтисячі. Це були останні
змагання на першість міста, більше організатори-поляки не бажали ризикувати.
Відтоді

футбольна дружина «Сокола»

провела чимало поєдинків

і

поза

Коломиєю, приймали команди з инших міст у себе, грали також з напіввійськовими
командами_, що приїжджали на матчі з

49

полком піхоти зі Львова, Станиславова,

Стрия та Тернополя, і не програли з ними жодного разу. Доволі часто зустрічалися
на футбольному полі з командою

49

полку піхоти, з якою підтримували дружні

стосунки. Ці поєдинки закінчувалися для «Сокола» з перемінним успіхом, адже ця
дружина була дуже сильною, до їі складу навіть входило чотири гравці з команди
«Рух», чемпіона Польщі. Для тренувань українські спортсмени орендували

стадіон на певний час саме у полку. Гравці-військовики, чия військова служба,

на думку С. fеника-Березовськоm, майже зводилась лише до гри у футбол, радо
навчали українців техніки і тактики гри.
Відомо, зокрема, про такі матчі «Сокола»:

1930 р., Надвірна- поєдинок з надвірнянською командою «Бескид»;
1934 р., Косів - поєдинок з Польським Академічним Товариством,

в якому

переміг «Сокіл»;

1935

р., Коломия

-

поєдинок з львівською командою «Україна». Нищівна

поразка львів'ян. Гості відразу викликали упередження у коломийських гравців,

оскільки розмовляли між собою польською мовою. Можливо, це теж вплинуло на
результат гри;

193 8 р., Стрий- чемпіонат українських спортивних команд Галичини. «Сокіл»
nосів друге місце.
Склад футбольної команди «Сокола» змінювався, але відомо, що в різні рою1

ії гравцями були: Ярослав Лукавецький, капітан і душа команди, Степан fеник

Березовський, Мирослав Йойко, Васил.ь Кушмелин, Борис і Тарас Лепкі, Лев
Літавер, Володимир Маруняк, Роман Мельничук, М. Михалевський, Я. Олексин,

Ярослав Станецький, Мирослав Радиш, Микола Луцак, іван Табачук, Степан
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ільницький, іван та Степан Зощуки, Петро Харук, Петро Олександрук, Ярослав
Воєвідка, Л. Атаманюк, Ключевський, Г. Меренюк, Любомир Білик, Степан
Гумінілович, Б. Сілецький, Зеновій і Володимир Риф' яки, Михайло Рубич, брати
Задуровичі, Володимир Нагірний, Малицький. Більшість з них

гімназисти, але

-

були й робітники та міщани.
Секція лижників «Сокола» заснована

1935

року, ії першими членами були

В. Маруняк, брати Зощуки, Р. Глинський, Я. Явний. Дуже швидко цей зимовий
вид спорту став найпопулярнішим серед хлопців і дівчат. Молодь здійснювала
лижні прогулянки на Воскресінецьку гору, в підколомийські ліси.
Для волейбольної секції, створеної при товаристві

1933

року, облаштував

гральний майданчик (грище) д-р В. Ганьківський. Тут навіть відбувалися змагання

між коломийськими гравцями та волейболістами з Станиелавова

-

командою

«Пролом». Коломийську спортивну честь захищали: і. Зощук, Я. Попель, В.
Маруняк, Снігорович, С. Чайківський та ин.
Сильною, за свідченням С. Зощука, була секція настільного тенісу, до якої

зокрема належали брати Софрон та Василь Федіви, Є. Онищук, і. Зощук, Р.
Станецький. Часто змагалися хлопці й дівчата між собою, сходячись вечорами
до домівки «Сокола>>. Влаштовувалися також серйозніші змагання, зокрема

1935

року коломийці зустрічалися з командою Кут у коломийському Народному домі.
Популярним видом спорту була, звичайно, легка атлетика. Хлопці й дівчата

бігали на І ОО,

1500

та

5000

метрів, стрибали в довжину та висоту, метали диск,

кулю, спис та ин. Часто відбувалися змагання різного рівня, наприклад, у

н. р.

1938-39

легкоатлетична першість між учнями обидвох коломийських державних

-

гімназій, в яких за підсумком більшости видів перемогли українці, але поляки ком
пенсували цю перевагу у стрільбі, недозволеній українцям.

19 серпня 1936 року в

Коломиї відбулися окружні змагання покутських відділів «Сокола», організовані
членом управи товариства Степаном Зощуком. Можливо, змагалися не лише з

легкої атлетики, а й з инших видів. Розпочалися вони урочистою ходою всіх учас
ників в присутности Управи Спортивного Союзу на чолі з В. Левицьким, директо

ром «Маслосоюзу», та виділом «Сокола» з головою д-ром В. Ганьківським.
Саме

в

легкоатлетичній

секції

«Сокола»

займався

під

час

навчання

в

Коломийській гімназії гуцул Андрій Стефуранчин, родом із Рожнева. Здібний
спортсмен свої перші спортивні перемоги здобув саме в Коломиї, вигравши
зокрема змагання з бігу навпростець. За це отримав нагороду відд-ра В. Ганьків

ського

-

шкіряні кросівки з шипами за

15

злотих, якими юний бігун дуже

пишався. Перемагав також на змаганнях у Станиславові, а

1937

року, вже як

студент Черницького сільськогосподарського ліцею, посів третє місце у першому
в історії Галичини маратомському пробігу. Під час німецькоУ окупації, навчаючись
у Львівській аграрній академії, Андрій Стсфуранчин був членом Українського
студентського спортивного клюбу, капітаном команди з легкої атлетики.
року здобув 1-е місце з десятиборства на чемпіонаті Галичини. У І 946 і

1942
1947 рр.,

тренуючись самостійно, став чемпіоном України зі спортивної ходьби, а на
всесоюзних змаганнях завоював п'яте місце. Але продовжити ланцюг спортивних
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здобутків йому не судилося

-

сnортовця-гуцула і засудили на

1948 року совіти
1О років каторги.

заарештовували талановитого

Відомими біrунками серед дівчат були Таня Кічура, ірина та Оксана Николи
шини, Зеновія rоянюк, Галина Тарнавецька (Грабець), яка раз посіла 2-е місце, а

раз перемогла у бігу на 5 км. С. Зощук та С. іваницький 1930 року, як легкоатлети,
були делеговані товариством «Сокіл» на Запорізькі ігрища до Львова. Подорож ця
иідбуласи не без пригод. У Ходорові обидвох спортсменів заарештувала польська
поліція з невідомих тепер причин. Після трьох днів ув'язнення та допитів їх

.

вщпустили

.

1 вони

таки взяли участь у змаганнях.

Детальнішої розповіді заслуговує секція великого тенісу, започаткована невтом
ним Петром Франком. До його приїзду українці в Коломиї цим видом спорту не зай

малися взагалі, а вже через короткий час місто здобуло собі славу столиці «білого
сnорту»

-

тенісу. Франко придбав, окрім иншого спортивного приладдя для гім

назії, ще й декілька тенісних ракеток та м'ячиків, а для занять використовував спо
чатку корт у Студентському парку. Облаштування та розташування на окраїні міста

цього корту було незручним, тому невдовзі П. Франко власними силами і за допо
могою учнів побудував корт на вул. Словацького, згодом
11облизу свого будинку. А вже

1925

ще один, невеликий,

-

року товариство «Сокіл» спромоглося на два

досконаліші, з м'яким покриттям на вул. Українській, на ділянці, що була власністю
товариства «Рідна Школа». Втримувати їх у належному стані допомагали самі тені

систи, які працювали ще при їх будівництві. Захоплення тенісом стало масовим,

але з часом в секції Залишилися найздібніші та найвитриваліші. Невдовзі в Коломиї
виросли справжні зірки тенісу, вишколені П. Франком, а згодом О. Кульчицьким,
який прибув сюди як викладач гімназії і жив на вул. Українській поблизу кортів.
І !і каво, що й сам Франко інколи брав участь у змаганнях, зокрема на першости
міста завоював 2-е місце серед мішаних пар. Найвидатнішими коломийськими

українськими тенісистами були: С. Федів, Євген Онищук (посів 2-е місце на чем
ніонаті Покуття

1929

р.), В. Маруняк (2-е місце- на першости міста

1927

р.),

Ксенія Світлик, Софія Могильницька, Наталка Семіон, ірина Яремчук, Любомир
Чайківський, Роман Сельський. Два остаЮ:Іі тренувалися в О. Кульчицького і згодом
своєю грою перевершили вчителя. Уже 14-літнім хлопцем Л.Чайківський поділив
1-е місце з досвідченим львівським тенісистом у

1932 році

на змаганнях за участю

найкращих українських гравців Львова. Серед жінок у цих змаганнях виграла теж
коломийка, сестра Любомира, Соня Могильницька. Разом з братом перемогла тоді
ще й серед мішаних пар. Цього ж таки року вони ще раз здобули перемоrу, вже у
Чернівцях. На тенісному поєдинку між містами Коломия

Станиелавів перекон

-

ливо перемшли коломийці, демонструючи високу майстерність гри. НаС1)'пного
року Л. Чайківський переміг на чемпіонаті Галичини серед юніорів у Львові.

Сnравжнім тріумфом коломийських тенісистів завершився чемпіонат Галичини
J 934 року в Станиславові: Л. Чайківський

чоловіків; С. Могильницька

-

Р. Сельський

-

-

-

1-е місце в індивідуальній грі серед

перша у змаганнях серед жінок; Л. Чайківський

1-е місце в парній грі; Л. Чайківський

перемога серед мішаних пар; Р. Сельський
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-

-

С. Могильшщька

-

володар призу «Найкращий гравець

провінції». Подальша спортивна кар'єра Любомира Чайківського не пов'язана з

Коломиєю, але заслуговує на коротку згадку. Під час навчання у Варшаві був учас
ником різноманітних змагань у Польщі та за кордоном. В

1939-41 рр. разом з колиш

нім чемпіоном Польщі Й. Гебдою їздив по більших містах Радянського Союзу з
показовими виступами, виконуючи за розпорядження влади програму поширення

цього виду спорту в СРСР. В часі війни перебрався до Австрії, згодом став чемпіо

ном цієї країни і представляв іТ на міжнародних змаганнях, зокрема такого високого
рівня, як «Приз Девіса».
Роман Сельський відзначався чудовою грою у парних змаганнях, але через
хворобу серця в другій половині 1930-их рр. у змаганнях участи не брав.

Софія Могильницька тричі перемагала в індивідуальній грі в чемпіонатах
Галичини

-

у

1933, 1934 та 1936

рр., отримала перехідний приз

срібну чашу

-

«Маслосоюзу». Серед мішаних пар перемагала у цих же чемпіонатах: в
з З. Сасиком;

1934 р. -

з Л. Чайківським;

1936 р. -

1933

р

з В. Маруняком.

Наталка Семіон (Андрусів) була чемпіонкою Львова, тричі перемагала на
першости Галичини.

Наприкінці 1930-их рр. кращою тенісисткою міста стала ірина Яремчук
(Стецик), здобувши

193 7

року міжміську першість Коломия

-

Станиславів.

Еміrрувавши до Канади, здобувала перемоги у змаганнях серед українців Північної
Америки

1958, 1959, 1960 років.

Цікаву традицію

« ... слід

Коломийського товариства «Сокіл» описав Я.

Туркула:

би не обминути щонедільний «Наказ Сокола». Церемонія наказу мала

місце на площі Народного дому, що примощувалась однією стороною до вулиці
ім.

Шевченка.

Наказ позначувавсь військовою дисципліною.

по Літургії, на точно визначений час

-

Кожної неділі,

запізнень не виправдувано

-

соколи і

соколиці становились чотами під команду своїх старшин. Старшиною соколиць

була Манда Сельська, а старшиною соколів -

іван Беркещук. Старшини завжди

стояли на чоловому пункті своєї чоти. Під команду «Струнко! » гремить марш
духової соколиної оркестри, а із свого автомобіля висідає і на площу вмаршовує
голова «Сокола», д-р Ганьківський і, наче отаман, становиться до звітного салюту.
Чотові старшини- на струнко!- звітують голові про минуло-тижневу діяльність
Товариства. По звіті старшин, підступає писар Товариства і вручає голові книгу
наказів. Голова відчитує наказ

-

плян роботи, завдань, доручень на час цілого

слідуючого тижня. По наказі, уповноважені переводять узвичаєне збирання грошей

на «залізний фонд» Товариства. По цьому відбувається дефілювання: голова
перевірює готовість і справність чіт; кожний учасник вручує голові один гріш

-

символ пожертви, посвяти, побратимства, щирости. Очевидно, національний

славснь завершував проплив святкового наказу».

У сокільській домівці ніколи не було нудно- з доповідями на цікаві для молоді
теми виступав, будучи у виділі С. Зощук, щорічно влаштовувались Маланчині
вечорниці, на які сходились не лише члени товариства, а й пластуни, міщанська

та робітнича молодь. Вдалося С. Зощуку організувати і драмгурток при «Соколі»,
силами якого поставлено виставу «Одарка» Дмитра Николишина. У середині
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1930-их рр. при товаристві заходами Романа Шипайла та Петра Микитюка
організовано духовий оркестр під управою Ф. Барана. До нього належало
музик-аматорів

-

урядовців, службовців, торговців та молоді, які

40

швидко

освоїли різні інструменти. Сокільські духавики виступали не лише в Коломиї,

але виїжджали у села, брали участь у святах, ювілейних урочистостях, фестинах,
а іноді й на похоронах видатних коломийців (на похороні А.Чайковського

1935

р. грали разом з оркестром з Печеніжина). Для закупівлі дорогих інструментів
взяли кредит, а потім збирали гроші на його повернення. Як саме це відбувалося

описав у споминах учасник оркестру іван Волошинський: «для збирання грошей
улаштовано посвячення

своєрідні

-

«хрестини»

інструментів.

До кожного

інструменту були запрошені по двоє кумів, а вони давали гроші на хресну крижму.
Таким чином було заплачено борг на інструментах». В репертуарі оркестру були
українські народні та стрілецькі пісні, увертюри до опер С. Гулака-Артемовського

«Запорожець за Дунаєм», Б. Сметани «Продана наречена» та ин., які виконувались
під час свят і фестинів, і, звичайно, «Сокільський марш», що лунав на змаганнях
для пІднесення спортивного духу.

Ще одне спортивне товариство, що яскраво проявило себе в Коломиї, незважа

ючи на коротку діяльність,

-

це «Довбуш», створений навесні

1934

року тоді

ще гімназистом Юрієм Чопановським. Захоплений ентузіязмом свого вчителя
Петра Франка, який у липні

1930

року змушений був покинути Коломию, та

бажанням змагатися й перемагати, він заповзявся оживити український спорт
у місті та став організатором і душею товариства.

<<довбуш» існував при

Студентській Секції, то~у перед назвою товариства у членській виказці, яку
все життя зберігав Ю.Чопановський, є абревіатура СС. Першим головою став
друкар-складач друкарні Бойчука

-

Микола Жураковський, теж спортсмен,

відомий з бігу на середні дистанції. Знаний він ще й тим, що у

1937-38 рр.

видавав

націоналістичний тижневик «Аванrард». Жураковський, як В. Ганьківський для

«Сокола», був опікуном і меценатом товариства, а Чопановський став секретарем.
Згодом «Довбуш» очолив Микола Кульчицький. У

1935-36 рр. до виділу товариства

входили: голова Микола Кульчицький, Льоля Запутович, Володимир

f удз,

іван

Задорожний, Микола Кукурба, Микола Жураковський, Антін Яцишин, Юрій

Чопановський. Домівка «Довбуша» містилася у будинку Братства св. Архистратига
Михаїла на вул. Шевченка,

5,

а своєрідним літнім стадіоном для тренувань, як

згадував Ю.Чопановський, було подвір'я Народного дому, на якому вирувало
молоде українське завзяття.

Невдовзі після створення товариство гуртувало вже декілька десятків юнаків

та дівчат, які займалися лижним спортом, волейболом, легкою атлетикою, грали
в хокей (гаківку). Тренувалися ще й у плаванні; зі спогадів відомо, що чи не
найуспішнішим у цьому виді спорту був гімназист Володимир Каськів, переможець
краєвих змагань та рекордсмен з довільного стилю. Він навіть сам на березі Пруту

змайстрував трамплін для стрибків у воду, а також показував найкращі результати

у лижних змаганнях. До волейбольної дружини товариства належали: В. fудз,

і. Задорожний, Костишин, М. Кукурба, Німчук, Ю.Чопановський та ин. Але,
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безперечно, найвідомішою в Коломиї була хокейна (гокейна) команда «Довбуша»

і не лише своїми успіхами та завзятrям, а й сміливістю та патріотизмом. Широкого
розголосу набув матч цієї команди з львівською хокейною дружиною «Богун», який
відбувся у січні

1935

«Довбуша» згадував:

року в Коломиї. Андрій Ставничий, хокеїст другого складу

«... львівська дружина була добре виряджена,

ми, оглядаючи

їх, бідкалися, що грачі нашого основного складу запихали в камаші картон, на

гомілки,

-

а гості були по-справжньому виряджені». Поступалися коломийські

гравці, на жаль, і у грі -

перевага гостей була вражаючою. і коли Чопановський

вийшов сам-на-сам з воротарем-з'явилася надія хоч на один гол, але воротар
кинув йому під ноги свою клюшку. Це було очевидним порушенням правил,
та суддя не відреагував. Вже після матчу Юрій вліз через вікно до роздягальні
львів' ян і по квитався з воротарем за кривду. Після цього випадку польська поліція
не спускала свого пильного ока з українських хокеїстів і невдовзі знайшла привід

для репресій.

15

лютого

льоду зі снігу напис

«0.

року під час тренування Чопановський виклав на

1935

Довбуш» та Тризуб, біля якого сфотографувалися члени

команди. Саме так описана ця подія у судовій справі, відкритій невдовзі поліцією.
Тоді для українських спортсменів, членів товариства, настав тривожний період,
який запам'ятали на все житrя. Під час слідства гімназистів-довбушівців викликали

на допити, у їх домівках проводили обшуки, забирали підозрілі книги. Для когосЬ
ця подія завершилася лише негативною оцінкою з поведінки, як, наприклад, для

Я.

rелети;

А. Ставинчому професор-поляк Ошива, відомий українофобськими

поглядами, незаслужено поставив двійку з історії через що гімназист мусив
вдруге навчатися в цьому ж класі; найбільше постраждав Чопановський, якого
виклю~или з гімназії. Юрій взяв усю вину на себе, тому і в судовій справі фігурує

лише він. У рішенні Коломийського окружного суду від

« ... оскаржений

21.12.1935

р. є такі слова:

є особою вороже налаштованою до всього, що є польське,

...

виявляє неприязнь до польської держави». Мабуть саме з цієї причини на деякий
час діяльність спортивного товариства «Довбуш» у

р. була заборонена.

1936

Членами хокейної команди <<довбуша», крім названих вище, були: іван Вонсуль,
Зенон Чорнобривий, Роман Прокопович, Роман Завицький, Степан Гумінілович,
Антін Пірожек, Роман Навальковський.
Довбутівці брали участь у краєвих змаганнях з тих видів спорту, якими
займалися, зокрема

24

липня

1934

р.

-

з легкої атлетики, І вересня

193 5

р.

-

з

плавання, які відбувалися у Львові. В Коломиї змагалися з українським «Соколом»

у волейбольному матчі
змагання.
Дуже

1939 року
коротко -

12 травня 1935 р., а 19 серпня 1936 р.

організували окружні

товариство припинило свою діяльність.
в

1938-39

рр.

-

існувало українське спортивне товариство

«Луг», опікуном і меценатом якого був Борис Лепкий. До товариства належали: С.

іваницький, С. Гумінілович, Б. Сілецький, В. Нагірний, М. Рубич, брати Риф'яки,
А. Пірожек, і. Зощук, Л. Білан, Малецький.
У період першої більшовицької окупації Галичини в

1939-41

рр. сформувати

міську футбольну команду доручено іванові Зощуку, який на той час уже встиг
побувати під арештом НКВС, але завдяки впливовим людям, як згадував його брат
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Степан, щасливо звідти вирвався. До новоствореної команди, яка отримала назву

«Більшовик», ввійшли здебільшого гравці колишнього «Сокола», а також поляки
В. Домбровський, Я. Пудло, Свєнціцький.

Дружина гокеїстів «Довбуша)): Вонсудь, Чорнобривий, Чопановський, Ставничий,

Прокопович;

ЗавиU:ький,

Гумінідович,

(елета,

Коломия, січень

Під час німецької окупації в

1941-44

Пірожек,

Навальковський.

1935 року.

рр., незважаючи на складний воєнний

час, спортивне життя тривало. Український спорт Коломиї у цей час представляло

Українське Спортивне Товариство «Довбуш», яке мало такі ланки: легкоатлетичну,

шахову, хокейну, настільного тенісу та футбольну команду. Очолював товариство

Я. Туркула, членами управи були: і. Чернявський, К. Сербинський та ин.
Керівником футбольного клубу спочатку був буковинець Володимир Коваль,

гравці- С. Гумінілович (воротар), Я. Шкляр (воротар), Б. Сілецький, А. Горський,
В. Терлецький, Олександрук, Е. Візерканюк, В. Григорович, Л. Стадниченко, Б.
Заяць, Б. Савчук, З. Риф' як, Бараниця, Ждан, Д. Поритко, серед яких теж були

буковинці.

1942 року в Галичині створено українську футбольну лігу, яка мала два

класи- «А» (вища ліга) та «Б». Коломийський <<довбуш» належав до вищої ліги
поряд із такими знаними в той час командами, як УСТ «Україна» (Львів), «Сян»
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(ПеремиІШІь), УСК «Скала» (Стрий), «Дністер» (Самбір), «Черник» (Станиславів)

та ин. Навесні

1943 року впродовж двох

місяців коломийську футбольну дружину

тренував знаменитий український футболіст зі Львова Олександр Скоцень. Цій
команді притаманною була комбінаційна гра.

Українські спортивні товариства Галичини, в т. ч. й Коломиї, першої половини
ХХ столітrя мали на меті фізичне виховання, розвиток спорту, але важливу роль

приділяли також і згуртуванню українців навколо національної ідеї. Тому роль їх,
безперечно, є дуже великою.
Багато коломийців буквально до тепер вважають, що спорт у Коломиї почався
з приходом сонітів та існував лише у період СРСР. Насправді ж до Коломиї спорт
прийшов з Європи ще задовго до

1939 року.

Літ.: Сокіл-Батько// Свобода [Львів].-

1909.- 28 сіЧЮІ.- С. З; Праця «Сокола
1910.-4 липня.- С. 6; Звіт дирекциї ц.к. гімназиї з
рускою викладовою мовою в Коломиї за шкільний рік 1913-1914.- КолоМИJІ, 1914; Над
Прутом у лузі. Коломия в спогадах. -Торонто [Канада], 1962; КолоМИJІ й Коломийщина.
-Філадельфія [США], 1988; «Сокіл-Батько».Спортивно-руханкове товариство у Львові.
Альманах 1894-199~. Львів, 1996; Трофим'як Б. Фізичне виховання і спортивний
рух у Західній Україні // Визвольний шлях [Лондон, Великобританія]. 1997. N2 10;
Енциклопедія Коломийщини.- Зшиток 5, літера Д.- Коломия, 2007; Вівчар Б. Гуцул
козацького роду// Галичина [івано-Франківськ].- 2008.-12 січня.- С. 10; Спогади Я.
Батька>) в краю// Діло [Львів].-

Туркули, і. Волошинськоrо, Г. Грабець, С. Зощука; Листи М. Кукурби, Ю. Чопановськоrо,
В. Каськіва, С. fеника-Березовськоrо, Я. fелети, А. Ставничоrо.

Що означає Коломия для європейця?
Це сліди королів та монархів, які навідували місто над Прутом. Це нпорядко

ване середмістя з бруківкою, яке збудоване в золоті австрійські часи. Це коломий
ська кераміка, якою милувалися парижани на Світовій виставці 1900 року. Це центр
округи (области), якою була Коломия у ХІХ- на поч. ХХ ст. Це туга старих поляків,

які у Варшаві одну з вулиць назвали Коломийською. Це місто, про яке мріє останній з
цісарського роду Отто фон Габсбурr'.

Що означає Коломия для украУнця?
Це стара гуцулка з бисагами, що стає на коломийському ринку символом-зв'язком
опришківських часів і комп'ютерно1· епохи.

Це малий Львів і ворота в Гуцульщину. Це батьківщина івана Богдана, першого
укра1нця, який 1608 року ступив на американський континент. Це княже місто, бо ж, як
пише Галицько-Волинський літопис за 1241 рік .. великі князі держать сю Коломию ...

Та найперше Коломия

- це магія само1 назви, це щось притягальне й миле для

вух, уст і серця. Це місто, яке сто1·ть над подібними містами. Не бути в Коломи1· те

саме, що не бути в Каневі чи на Говерлі. Щодо самих коломийців, то вони погоджу
ються з давньою галицькою приповідкою: ··Коломию гудьмо, а в Коломи1· будьмо••.
Микола Савчук,

2006
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рік.

ПЕРШі КРОКИ «ПОСТУПУ))
(Уривок з дослідження «Націоншzьне відродження
на Коломийщині»)

Степан АНДРjЇШИН

н

ад Коломиєю стояв гарячий липень

1988

року.

Давнє покутське місто, вмите теплим ніч
ним дощем, лежало зеленими раменами посе

ред барвистих квітників і дихало ранковою

свіжістю. Густе плетнво вузьких коломийських вулиць

губилося поміж маєва яблуневих садів. і лише сіре серед
місти, порізане десятками вулиць, лежало на своїх бетоно
вих плитах, мов на розігрітій пательні і важко дихало.
Коломия, як і більшість на той час західно-українських

.міст, з підвищеною увагою прислухалася до останніх новин
з Прибалтики. Особливою популярністю користувалися
повідомлення з Вільнюса: про створення ще наразі маловідомих неформальних

об'єднань, про масові несанкціоновані мітинги та про перші сутички з каральними
органами. Національна свідомість прибалтійців завжди стояла на голову вище від

усіх решти, в тому числі й українців. Вони вчасно зорієнтувалися в горбачовських
реформах, зробили з них правильні для себе висновки і на тій основі побудували
свої власні плани на майбутнє. Засоби масової інформації, які персбували під

постійним контролем КfБ, уникали до певного часу будь-яких коментарів
про прибалтійських неформалів, і лише методи особистих контактів, а також
перші короткі листки самвидаву давали найповнішу на той час інформацію про
навколишні політичні події.

ідея про створення в Коломиї товариства, яке займалося б відродженням
національної пам' яти, виношувалася серед інтеліrенції міста ще від початку
демократичних процесів. Справа була не лише нова, але й достатньо небезпечна,
і потребувала людей особливого складу, передусім небайдужих до національних

проблем, відважних. Тими першими, кому вдалося спільними зусиллями втілити
ідею в життя, були Богдан Юращук, Володимир Машталер і Федір Коник. Кожен з

них ішов до поставленої мети своїм власним шляхом і лише завдячуючи долі їхні
шляхи згодом зійшлися в Коломиї.
Богдан Юращук, ще навчаючись у Київському університеті, прилучився до

національних процесів. Разом з Федором Коником, студентом журналістики того
самого

столичного

вишу,

створювали

серед молодІжного
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середовища

невелию

групи

ен'І)'зі.я:стів

історико-культурного

відродження.

С'І)'Денти

крадькома

перечитували «історію України-Руси» М. Грушевського та иншу нелегальну
літературу, а в березні на Шевченківські дні, а також

22

травня у вишиванках

разом з кобзарем Супруном їздили до Канева на могилу батька Тараса. Взимку,

на Різдвяні свята, незважаючи на категоричну заборону деканату, створювали
серед студентів гурти колядників. Ходили з колядою переважно до вже знаних
старих українських інтеліrентів, відомих літераторів, письменників, які, звичайно,
більше остерігалися за безпеку студентів, ніж за себе, і за давнім українським

звичаєм частували їх пампушками. З особливою теплотою приймав їх іван Гончар,
знаменитий патріярх української культури.

Відкри1їR погруддя Т. Шевченка у с. Воскресінцях під Коломиєю, де вперше у нову

добу на івано-Франківщині піднято синьо-жовтий прапор. 14 травня 1989 року.

Але це, на жаль, були лише поодинокі винятки, бо Київ, залишаючись у своїй
переважній більшости ще надовго «зачарованим на схід», був байдужим до
українського духу. Будь-яка ініціятива, яка мала на меті збудити його національну
пам'ять, але виходила з позапартійно-комсомольського активу, викликала гострий
спротив влади. Навіть студентів, незважаючи на їхнє традиційне вільнодумство,
система не залишала безкарними

у

-

1982

році за національні переконання

Федора Коника вигнали з університету.

Чужий, холодний, зросійщений Київ відштовхував від себе галицьких студентів,
і в

1983

році Богдан Юращук перевівся до Львівського університету. Львів, на

відміну від Києва, мав свою перевагу. Тутешній клімат формувався саме на основі
національної ідеї, яка ще продовжувала нуртувати не лише серед старої інтеліrенції

та професури, але й серед студентства. Навчаючись на останньому курсі, Юращук
потоваришував з активістами львівського національного руху, зокрема часто

зустрічався з відомими шістдесятниками ігорем та іриною Калинцями, навколо
яких на той час гуртувалося львівське студентство.
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У

1984

році, після закінчення університету, Богдан Юращук перебрався до

Коломиї, куди не раз, підтримуючи давні дружні стосунки, до нього приїздив
Федір Коник. Саме у місті над Прутом вони згодом заклали основи майбутнього

товариства. Навесні

1988

року Ф. Коник привіз з собою до Коломиї зразок-копію

статуту рогатинського товариства «дзвін», на основі якого Богдан Юращук напи

сав свій перший проект статуту. Відтоді ж, за взаємною домовленістю, Юращук
став шукати осіб, які б могли увійти до товариства. Він активно зустрічався з одно
думцями, знайомився з новими небайдужими до національних справ людьми. В

основі розмов була переважно одна тема

-

політична ситуація в Україні. Саме

в тих політичних бесідах, започаткованих ще в Києві та Львові, формувався не
лише власний світоmяд, але й гарту
валися воля, переконання, національні

ЮРАЩУК Богдан, син івана та

принципи.

Серед осіб, котрі першими потра
пили до списку Богдана Юращука, як

можливі

претенденти

майбутнього

товариства, були брат Василь Юращук

та Мирослав Самуляк. Згодом він ви

йшов

на відомих коломийців

івана

Білинкевича, Петра Кучірку, Ярослава

Полатайчука, які, незважаючи на свій
вік, виявили бажання співпрацювати.

Анни,

1954 р. н., с. Матіівці Коломийсь

кого р-ну, українець, в КПРС не пере

бував. Закінчив Корницьку СШ

(1971),

навчався у Чернівецькому індустріальному технікумі,

на

юридичному

факультеті Київського університету, в

1984 р. закінчив юридичний факультет
Львівського університету.

Працював юристом Коломийської
райсільгосптехніки, адвокатом Коло

З-під родинної стріхи Юращук виніс

мийської

юридичної

консультації.

не лише батьківську любов до землі,

За активну участь в національному

квітучого саду та родинної пасіки, але

відродженні в Коломиї, за виступи на

й реліrійне та патріотичне виховання.

Ще з дитячих літ Богдан знав від свого
старшого брата Василя, що в їхній родині
віддавна є великі таємниці, але говорити
про них категорично заборонено. Десь
при кінці

1940- х

за участь у збройній

несанкціонованих вічах місцева вла
да неодноразово накпадала на нього

штрафи, а в 1989 р.Івано-Франківська
обласна

колегія

звільнила

його

з

роботи.
Одружений, спільно з дружиною
виховують дочку й сина.

боротьбі проти радянської влади був
заарештований

татів

брат

Михайло

Юращук і засуджений на 25 років каторги. Їхні обидва дідусі (покійний дідусь
по татовому плечі Семен Юращук з Матіївець і дідусь по маминому плечі Василь
Волощук з Перерова) воювали з москалями за Україну: Василь Волощук у

січових стрільцях, а Семен Юращук-в УГА. Батьки про це в хаті при дітях
ніколи не згадували, але діти уже знали, що за такі розмови москалі можуть
заарештувати тата, а їх всіх вивести до Сибіру. Лише у великі свята, коли до них
з Перерова приїздили возом давно очікувані гості

-

дідусь Василь з численною і

найдорожчою родиною і їхня хата наповнювалася святковим настроєм, безліччю

розмов, частувань, а згодом і співів- про дітей поступово забували. Десь через
годину-дві празнечний стіл нарешті вгамовувався, діти всідалися поблизу тата, а
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дідо Василь стиха розпочинав свої спогади про стрілецьку битву на горі Маківці,
про криваву різню під Лисонею та про Львів. В кімнаті надовго запановувала
тиша і лише згодом тужлива батькова пісня про той одинокий журавлиний клин,
що весь в журбі та смутку, останнім відлітав з рідних теплих країв і десь губився
над чужим далеким морем, викликала в дітей першу гарячу сльозу. Батько завжди

любив стрілецьку пісню, яку ще колись у молоді роки він разом з матір'ю співав у
хорі «Просвіти», і та пісня та надщерблена українська історія ще змалку запали в
дитячі душі обидвох його синів
Перебуваючи

вкотре

у

-

Богдана й Василя.

Коломиї,

Федір

Коник

випадково

заночував

у

Машталерів, де й познайомився з господарями. Побачивши в кімнаті на стіні
портрети Шевченка та Франка, зважився на відверту розмову про національні

справи, чим немало здИвував Машталерів. Відрекомендувавшись колишнім
студентом, виключеним з Київського університету за національні переконання,
він багато говорив про українську культурно-мистецьку спадщину, залишивши
після себе винятково приємне враження.

Коломийські націонал-демократи в столиці України,

Володимир Машталер під ту

1990 рік.

пору працював оператором свердловин на

Загайпільському сірчаному руднику. Щоденна 15-кілометрова віддаль між Коло-
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миєю і копальнею давала можливість зосередитися і обдумати кожен насrупний

крок. Для зв' язків зі Львовом у Машталера був широкий вибір. Ще недавно він,
молодий гірничий інженер, тісно співпрацював з національно-патріотичними
силами Львівщини, розповсюджуючи серед однодумців у Сокалі тодішні самви

дави івана Дзюби, Василя Симоненка, Валентина Мороза. Традиційно теплими
залишалися добрі стосунки з колишніми коломийцями, давніми приятелями

-

дружининими родичами (родинами про
фесора Богдана Задорожного,

профе

сора Мирона Зарицького, Юрчинських,
Богдана Сороки та инших).

Машталер не був родом з Коломиї,

але одружившись у

1963

році з коло

мийкою Христиною з відомої священи

чої родини Цибиків і Сатурських, набув

МАШТАЛЕР Володимир, син Петра
і Катерини,

1943

р. н., с. Велике Поле

на Рівенщині, українець, в КПРС не
перебував. У

1960

р. закінчив сере

дню wколу в Сокалі на Львівщині,
Дніпропетровський гірничий інститут

згодом для своєї сім'ї щирих, надійних,

(1969)
Працював

національно-свідомих та інтеліrентних

ком дільниці на wахтах Львівсько

майстром,

начальни

друзів і побратимів, як у самій Коломиї,

Волинського вугільного басейну. Від

так і на Львівщині.

1976

Одними з перших були поінформо
вані про майбутнє товариство Софія

Сорока,

сестра

Володимирової

дру

жини, а також Любомир Грабець і Лідія
Ріпецька. Згодом подібну інформацію п.
Софія передала Андріїшиним.
На суботу

9

липня

1988

р. меwкає в Коломиї. Працював

начальником кар'єру, старwим інже
нером

заводоуправління

вин Загайпільської сірчаної копальні.

Одружений; дружина

-

призначена перша спільна зустріч.

мистецтвоз

навець, учитель музики Коломийської
дитячої музичної wколи

року була

будівель-

них матеріялів, оператором свердло

N!1,

спільно

виховують трьох синів і дочку.

З

конспірати:вних міркувань збиралися на
багатолюдній автобусній зупинці навпроти готелю «Прикарпаття», а звідти Софія
Сорока непомітно направляла кожного до помешкання Володимира Машталера,
що на вул. М. Грушевського,

57.

До будинку підходили по одному, намагаючись

не привернути до себе уваги, бо кожен розумів, що місто заповнене аrентами КІЬ
і будь-яка передчасна інформація про нелегальне зібрання могла повністю пере
креслити всі плани.
У помешканні зібралися всі, що були першими посвячені в таємну зустріч:

Володимир Машталер, Богдан Юращук, Ярослав Полатайчук, іван Білинкевич,
Петро Кучірка, Мирослав Самуляк, Василь Юращук та подружжя Андріїшиних.

На зустріч до Коломиї приїхали зі Львова члени «Товариства Лева»: бандурист
Остап Стахів та Федір Коник, які наступного дня,

1О липня 1988 року, в приміщенні

драмтеат,у давали концерт української народної пісні.
Серед присутніх у кімнаті була також дружина В. Машталера-Христина та

ії сестра, жвава й енергійна Софія Сорока. Ще від ранку в квартирі точилася між
господарями суперечлива знервована розмова з приводу того, що п. Христина, аби

не піддавати ризику чотирьох дітей, не погоджувалася на проведення в їхньому
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помешканні нелегального зібрання. Вона мала слушнІсть, бо час був надто

непевний, але лише потім, визнавши таки, що кімната готелю, де зупинилися
Стахів і Коник, аж ніяк не підходить для подібного зібрання, поступово зм'якла

і погодилася. Тоді ж, чи не вперше до Коломиї, в

ocemo

Машталерів привезли

декілька листків львівського самвидаву.
Розмова на зустрічі велася переважно навколо політичної ситуації в тодішньо
му Союзі і безпосередньо в Україні, про рух неформальних об'єднань в містах
Прибалтики та Львова, а також про назрілу потребу створення в Коломиї легальної
неформальної організації. На той час Б. Юращук уже мав підготовлений проект
ста1)'1}', а також більшість пунктів програми майбутнього товариства. Було

домовлено, що під час концерту 1О липня на сцену вийде Богдан Юращук і коротко,

але доступно і переконливо подасть у заЛ всю цю інформацію і запропонує всім,
хто бажає зустрітися для конкретної розмови з приводу створення товариства,
прийти наступної середи,
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липня, в ресторан «Колія», що поблизу залізничного

ДВlрЦЯ.

Розходилися від Машталерів також поодинці, дотримуючись відповідного

інтервалу і зразу ж вливалися в інтенсивний людський потік, який безперервно
снував від автостанції до середмістя. Кожен повертався у піднесеному настрої, ще
раз відтворюючи у пам'яті хвилини недавньої зустрічі, яка вперше за десятки літ
започаткувала нове національне відродження.
У неділю

10 липня 1988 року

о 18-ій годині зал драмтеатру був переповнений.

Афіші повідомляли, що відбудеться концерт львівського бандуриста Остапа
Стахіва, а звук бандури, козацька дума завжди викликали в коломийців особливі

відчуІТя, бо уособлювали волю, боротьбу за неї. За совітів бандуристів запрошували
до Коломиї рідко. Можливо й тому на концерт О. Стахіва більша частина публіки
прийшла у вишиваних сорочках. Взагалі мода на жіночі вишивані блузки була
й раніше: на сцені, у свята, біля церкви. Але чоловіча вишивана сорочка та ще
так масово і на такому концерті

-

це сприймалося, як виклик. Але це був тільки

початок.

Того дня давня народна дума можливо вперше оминула партійне цензурне

сито і, вирвавшись зі сцени у переповнений зал, шугнула мов той свіжий вітер
поміж кріслами, і чарувала, милувала слух, перехоплювала дихання. Вона вдало

чергувалася з Шевченковим словом, яке майстерно читав зі сцени ведучий
концерту Федір Коник, і зігріта на срібних перелявах бандури, хвилювала залю.
Закінчився черговий номер програми, публіка ще не встигла доплескати, як

на сцену вийшов Богдан Юращук. Його несподівана поява і перші незвичні ще
на той час слова «Шановна громадо:>, поступово вгамували залю. Кілька хвилин

інформації про політичну ситуацію в Україні, а також повідомлення про рух
неформалів у Прибалтиці, Києві та Львові насторожили присутніх. Але коли
він почав зачитувати основні пункти з програми львівського «Товариства Лева»,

розповідати про їхню політичну та культурно-громадську роботу і зародження
на цьому тлі перших серйозних сутичок з місцевою владою, як партійною так і
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радянською, а також про те, що проблеми Львова і проблеми Коломиї подібні,

бо свідоме зросійщення всього українського, як і сплановане спустошення
культурно-мистецьких і духовних скарбниць є загальноукраїнською проблемою,

і що в Коломиї вже давно назріла потреба створення подібного товариства

-

зала, шокована Юращуковою промовою, принишкла. Більшість присутніх від
несподіванки найперше підсвідомо озирнулися навсебіч і опустилися на дно своїх
крісел. А Богдан Юращук пропонував обміркувати його інформацію, аби ще нині,
за яких півгодини обговорити ії в цій залі.

і знову зі сцени лунала козацька дума, і знову Федір Коник читав Шевченкового
Кобзаря, і знову на сцену виходив Богдан Юращук. Він був готовий до будь

яких запитань, навіть провокаційних, хоч сумнівався, що хто-небудь з юристів
професіоналів стане розпочинати з ним дискусію про правочинність подібного
товариства. Останні постанови уряду про демократизацію суспільства давали в

руки розумному юристові велику перевагу перед некомпетентним демагогом, і
тому Б. Юращук сам зав'язував сміливі розмови, свідомо будив патріотизм і відвагу
присутніх. В дискусію доволі активно вливалися самі учасники попередньої
зустрічі і коли, наприклад, виникла розмова стосовно можливих проблем з

реєстрацією товариства і один з міських учителів запропонував використати
івано-франківський варіянт, при якому їхнє культурно-просвітницьке товариство

«Рух», аби зареєструватись, визнало себе одним з підрозділів івано-франківського
міськкому комсомолу, то на це Ліда Ріпецька переконливо зауважила: «досить уже
нам їхнього комсомолу! Ми виступаємо, як незалежне товариство і не потребуємо
нічиєї опіки!». Відповідь була настільки політично гострою і несподіваною, що
зала миттєво вибухнула зливою оплесків.

До розмови не раз приставали львів' яни Остап Стахів і Федір Коник, які
доволі переконливо розповідали про роботу їхнього товариства щодо відновлення
унікальних історико-художніх пам'яток Львова. Наостанок Б. Юращук запропону
вав всім, хто бажає продовжити конкретну розмову про створення першого в
Коломиї історико-культурного товариства, зібратися наступної середи
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о 18-ій годині в ресторані «Колія». Він закінчив говорити і зал, який в Коломиї
напевно першим започаткував нові вічеві форми спілкування, радісно привітав
його оплесками, а на сцену вже знову виходив бандурист і знову нова пісня
заполонила вщерть переповнепу залю:

А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну,
Гей, гей розвеселимо!

З зали виходили повільно, довго. Всі були до краю збуджені, перенасичені
враженнями ще невідомих сподівань, але вийшовши на подвір' я, на свіже повітря,

раптом відчули як невідомість полум'ям вдарила їм в обличчя -

і знову більшість

з них, скорчивши міну, старалася усамітнитись і чимдуж поспішила додому. Ними
володів страх! Страх перед відповідальністю за почуте був ще, на жаль, вищим
за переконанння. Того вечора переконань ще було замало і, взагалі, як стверджує
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наш «доброзичливець», українців легше намовити ніж переконати. Не від добра
то, звичайно, у нас ...

Машталер з групою однодумців, забезпечивши артистам і Юращукові надійний

вихід, також непомітно зник ...
До наступної зустрічі основна робота зосереджувалася над підготовкою

установчих зборів. Збиралися в тому самому помешканні Машталерів на вул.
М. Грушевського

57,

куди приходили Б Юращук, Л. Ріпецька та Л. Грабець.

Обговорювали кожну деталь, розглядали їх у різних варіянтах. Справа була зовсім
нова і тому питань визрівало багато. Попередньо домовлене пр~іщення виглядало
непевним, особливо після відвертого оголошення на недільному концерті, і через те
було вирішено про всяк випадок забезпечити запасний зал. Юращук продовжував
працювати над проектом статуту, доповнюючи та вдосконалюючи його. Машталер,

якому було доручено вести установчі збори, разом з Л. Ріпецькою та Л. Грабцем
готував основні тези свого виступу та доповнював програму практичної діяльности.

Решта осіб працювали над окремими пропозиціями, готували власні виступи,
запрошували на збори своїх знайомих, близьких. Складність полягала лише в тому,
аби передчасно не засвітитись, бо після недільного виступу всі служби каральних

органів були спрямовані на визначення конкретних осіб, прізвищ, адрес.
Перед самим початком зборів групу таки чекала несподіванка. Хвилин за ЗО до

початку їм раптом відмовили в приміщенні. Група, звичайно, була до цього готова,
але зробилося гірко за самих власників ресторану, які виконуючи чиєсь високе
розпорядження, відмовили не в понеділок чи у вівторок, а саме за ЗО хвилин

до початку. Зрозуміло, що їм так наказали, бо каральні органи ще мали надію,
що саме цим методом зірвуть збори. Але існувало запасне приміщення

-

ще в

неділю Я. Полатайчук домовився про зал з тодішнім директором Будинку вчителя
Тарасом Гінчицьким, але аж на 19-ту годину.
Біля ресторану «Колія» залишили М. Самуляка та С. Андріїшина, які повинні
були всіх тих, хто приходитиме туди на збори, скеровувати до Будинку вчителя.

Це, звичайно, створювало незручність, бо напевно не всі з тих, яких повернули
до середмістя, почувши про заборонений владою зал, зважилися піти до Будинку
вчителя. До негативу належало й те, що всі, що запізнилися більше ніж на ЗО
хвилин, уже нікого з організаторів не застали біля ресторану і, цілком зрозуміло,
не могли знати, де проводитимуться збори. Та, незважаючи на вкрай несприятливі

обставини, на зібранні були присутні

72

особи.

Установчі збори за дорученням групи відкрив Володимир Машталер. Від
рекомендувавшись присутнім, він доповів про попереднє зібрання декількох осіб,

зусиллям яких була проведена основна робота з підготовки установчих зборів.
Промовець наголосив, що саме старанням тих осіб організовано недільний
концерт, а також налагоджено зв'язок з львівським «Товариством Лева», івано

франківським «Рухом» та рогатинським «Дзвоном». Враховуючи, що присутніми L
в залі були переважно ті, перед якими під час концерту виступав Б. Юращук,
то В. Машталер побудував свій виступ навколо головного: причини духовного
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занепаду, його наслідки і основні завдання, які з цього приводу будуть стояти
перед новим товариством. Про основні пункти запропонованого проекту статуту
доповідав Богдан Юращук.

На відкритті пам'ятника Кобзареві ус. Воскресінцях (на передньому плані зліва до

права): політкаторжанин Євген іваничук, невідома, письменник Роман іваничук,
коІJомийський лікар Євген Скрибайло.

14 травня 1989 року.

Машталера в Коломиї майже не знали, адже він переїхав до нашого міста у

1976

році. Причин до переїзду було, звичайно, декілька, хоча головними були

квартирна невлаштованість у Сокалі та ностальгія дружини за Коломиєю, де
вона виросла, де вся родина, друзі, знайомі, де навіть власне помешкання на вул.
М. Грушевського,

57

(це був родинний спадок по маминому ІШечі від бабці Софії

Сатурської; дідусь, о. іван Сатурський, знаний в Коломиї священик і гімназійний
катехит, придбав колись це помешкання спеціяльно для родини). Була ще й третя

причина, але про неї, крім Володимира, мало хто був поінформований, навіть
дружина, як не раз в таких випадках водиться, довідалася про неї через кілька
років. Саме вона, та третя, виявилася для Машталера настільки гострою, що

від несподіванки перехоплювало дух: в їхній групі, серед його трьох-чотирьох

однодумців раптом опинився таємно засланий аrент КІ'Б. Він як професіонал
настільки майстерно вписався до його гурту, що не лише брав активну участь в
усіх акціях, розповсюджував листки самвидаву, але й став одним з найближчих
його товаришів. Саме він розвіяв останні сумніви, коли під час прощання, за
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чаркою, переконуючи Машталера в правильности його рішення виїхати з Сокаля,

раптом розчулившись, витяг з кишені і показав йому своє посвідчення

КІЬ ...

... капітана
Його останні слова: «Володимире, будь особливо уважним, коли вибираєш

собі друзів» стали відром холодної води на голову. Він міг будь-чого сподіватися,

тільки не такої кінцівки. Це була наука, хоч гірка й до болю образлива, але, на
щастя:, не запізніла.
Настане час, коли В. Машталера

28 травня 1989 року оберуть членом правління
- головою
України, а 4 квітня 1990 року після перших

Коломийського міськрайонного товариства української мови, а відтак
міськрайонного Народного Руху

коломийських демократичних виборів він стане головою Коломийської міської
ради.

Збори відбувалися чітко й злагоджено. Питання

порушували злободенні,

більшість з них ввійшла у майбутню проrраму практичної діяльности товариства.
Основні з них:
-У Коломиї ще з австрійських часів на дорогах, особливо в місцях найбільшого
скупчення людей були встановлені водопомпи. На той час при комунальній службі
маrістраrу завжди працював чоловік, який постійно наглядав за ними. За радянської
влади цю робоrу занедбали, водооомои поступово псувалися, їх ще на початках
трохи ремонтували, а відтак майже всіх познімали, навіть позацементовували
витоки. Таким чином, зникла ще одна пам' ятка давньої Коломиї: не стало водопомп

на ринку, на вулиці Шевченка, вздовж вулиць Грушевського і Мазепи, Староміської
і Січових Стрільців тощо. Варто б відновити цю несправедливо занедбану справу,
бо чиста свіжа вода, як колись, так і тепер потрібна нашим і містянам, і гостям.
-Здавен на подвір'ї майже кожного приватного сільського чи міського будинку
копали криниці. В середмісті Коломиї в старих багатоквартирних будинках ще

в 1920-х роках працював індивідуальний водогін, який приводився в дію за
допомогою помпи. В радянський період з початком багатоповерхового будівництва
в 1960-х в Коломиї запровадили центральне водопостачання. Але поруч з вигодами,

·

з перпmм ефектом лобугових зручностей, які приніс водогін у багатоповерхові
будинки, місто доволі швидко почало розплачуватися непередбаченими втратами

На будівельних майданчиках, які часто споруджувалися на раніше обжитих

територіях, не лише вирубували колишні сади, але й засипали сміттям ще недавно
діючі криниці, які могли й надалі служити людям. Десь через

15-20 років,

коли на

територіях багатоповерхових забудов раптом почали виникати неполадки з водою,

які згодом переросли в постійну загальноміську проблему, то лише наявність на
тому подвір'ї хоча б однієї-двох колишніх криниць, могла б тим людям не раз
знадобитися. Отож варто б почистити хоча б ті криниці, котрі ще збереглися,
а де вже нема жодної криниці, то або копати нові, або хоча б встановлювати
вод о помпи.

-

Старше покоління коломийців з тривогою спостерігає, як щороку занепадає

й руйнується давній український цвmпар «Монастирою>, що на вул. Карпатській.
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То єдине місце, де ще збереглася поодинока пам' ять про видатних осіб, які колись
жили і працювали в Коломиї.

На першому санкціонованому вічі в Студентському парку (стоs1ть у центрі, відліва до

права): Мирослав Книгницький, Ярослав Полатайчук, Степан Андріішин. Коломия,

10

-

вересня

1989 ро~о..-у.

Поруч з десятками проблем назріла потреба повернути містові ті первісні

назви вулиць, що склалися історично в процесі його розвитку. Це такі як
Староміська, Старогончарна, Замкова, Валова, Стара дорога, Кринична, Галицька,
Косачівська, Карпатська тощо.

-

Найболючішим місцем в коломийській топоніміці, безперечно, є середмістя

і важко погодитися з тим, що вся ця історична частина міста, заповідна зона
Коломи1· майже повністю віддана під російські імена, бо з 34-х вулиць історичного
центру тільки

4

вулиці названі українськими іменами.

На зборах присутні порушили ще низку инших важливих питань: про побудову

в Коломиї пам'ятника Шевченкові, про забруднені міські потічки, про організацію
різноманітних культурно-масових заходів, диспутів, концертів тощо. Більшість з
цих питань ввійшли згодом до програми практичної діяльности товариства, а на

їхній основі сформували п'ять головних секцій. Збори затвердили статут і обрали
раду товариства з дев'ятьох осіб: В. Машталер, Б. Юращук, Я. Полатайчук,

Б. Стефанців, П. Кучірка, Л. Ріпецька, Л. Грабець, і. Білинкевич і С. Андріїшин.
Головою

ради

голови

Петра Кучірку, відповідальним секретарем

-

товариства

затверджено
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Ярослава

Полатайчука,

-

заступником

Володимира Машталера,

скарбником

-

Богдана Стефанціва. Була обрана ревІзІина комІсІЯ і створено

п'ять секцій, в яких концентрувалася майже вся основна діяльність товариства:
культурно-масова

(відповідальний

Б.

Юращук),

екологічна

Л. Ріпецька), народної творчости (відповідальний Л.

(відповідальна

Грабець), літературно

мовознавча (відповідальний і. Білинкевич), історико-археологічна (відповідальний
С. Андріїшин). Домовилися, що всі наступні зібрання проводитимуться щосереди
о 19-ій годині в Будинку вчителя. На зборах не велося жодної реєстрації прізвищ
(крім обраних членів ради), аби передчасно не створювати підозр, хоч більшість

була впевнена, що серед присутніх у залі сиділо декілька сексотів, які, звичайно,
уже давно переписали всіх і все, що їм потрібно було знати.

Представники національно-демократичних сил Коломийщики приїхали до столиці

України, вимагаючи від Верховної Ради проголошення Незалежности.

1990

рік.

На другій зустрічі, яка відбулася в Будинку вчителя наступної середи, рада
товариства уже мала декілька конкретних напрацювань: розроблено комплекс
заходів щодо впорядкування давнього українського цвинтаря на вул. Карпатській

(підготував Б. Юращук); запропоновано концепцію з часткової зміни назв вулиць
міста (розробив С. Андріїшин), сконцентровано увагу на кількох основних питаннях
екологічної проблеми (підготувала Л. Ріпецька) та облік і чищення занедбаних

коломийських криниць (підготував Я. Полатайчук). Одним з пріоритетних своїх
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завдань рада визначила спорудження в Коломиї пам' ятника Тарасові Шевченку на

народні гроші (інформація і. Білинкевича).
На зібранні поставлено питання про назву товариства. До розгляду подано кілька
пропозицій: Петро Кучірка запропонував назву «Відродження», Зиновій Карась

-«Боян», Микола Семенюк- «Коло», Роман Демчина- «Добротворці», ігор
Салій- «Каменярі», Ганна Ластовецька- «Покутська зоря», іван Білиякевич

-

«Поступ». У процесі обговорення збори взяли до уваги те, що в ХІХ ст. в

Коломиї вже було товариство з подібною назвою і переважна більшість присутніх
висловилася за «Поступ».

Тоді ж Машталер ознайомив присутніх з черговою поштою львівського
самвидаву, яку напередодні привезли до Коломиї. То було декілька екземплярів

відомої ще від кінця 1960-х великої роботи івана Дзюби «інтернаціоналізм чи
русифікація?».
Наступного дня, оформивши відповідні документи, Я. Полатайчук пішов у

міськвиконком, аби записатися на прийом до голови. Перша спроба виявилася
невдалою, бо молодий чиновник, почувши про спробу зареєструвати в Коломиї
неформальне товариство, відмовив у прийомі. Лише вдавшись до секретаря

виконкому, Я. П~латайчук зумів уладнати справу і на понеділок,

18

липня була

призначена зустріч з головою.
На прийом до голови постановили йти всією радою, хоч сумнівалися, чи
зможуть одночасно зайти всі дев'ятеро. Тим більшим було приємне здивування,

коли у визнJчену годину секретарка запросила до кабінету всіх. Високе світле
приміщення було в міру обставлене кріслами, і голова міськвиконкому Михайло
Юзюк, привітавшись з кожним, запропонував сідати.

Ярослав Полатайчук,

відрекомендував голові членів ради і

коротко по

інформував про установчі збори. Голова уважно вислуховував кожного, хоча, як
господарника, його більше цікавила практична діяльність товариства, особливо
в тому напрямку, де мова йшла про впорядкування старого цвинтаря, очищення

занедбаних міських потічків та засипаних криниць. Питання ж, які стосувалися
мовних проблем, культурно-просвітницьких заходів, а також дозволу на побудову
пам' ятника Кобзареві, він майже не коментував, зразу ж скеровуючи їх до

компетенції ідеологічної служби.
Перше враження від зустрічі було майже задовільним, зажевріла надія на
співпрацю, адже голова пообіцяв, що компетентні служби виконкому вивчать їхнє

питання і їм буде дана вичерпна відповідь. Але, на жаль, обіцяної співпраці не
вийшло. Через якийсь час з'ясувалося, що є серйозні проблеми з реєстрацією, і
вже наступні розмови не давали жодних результатів. Полатайчука не лише вже
надалі недапускали до голови міста, але й не давали йому жодної відповіді. В
такому невизначеному стані минали тижні, місяці. Полатайчук вперто наполягав
на реєстрації, в противному разі домагався письмової відповіді з зазначенням
причин відмови. Члени товариства розуміли, що справа свідомо затягується,

що вишукуються різні причини, і що фактично не виконком, а вищі політичні

структури (К(Б, міськом і обком КПРС)
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диктують міськвиконкомові свою

волю. Тут проявилася справжня суть радянської влади: влади рад не існувало, вся

повнота влади зосерджувалася в руках компартійних та каrебістських органів, а
голова міста існував собі як декорація, як особа, на яку можна було звалювати всі
коломийські негаразди. Голова міста був лялькою в руках ляльководів з міськкому

КПУ та міськрайонного відцілу КІ'Б.
Після тривалих наполягань виконком призначив на

6 жовтня 1988 року спільне

засідання кількохдепуrатських комісій, аби, заслухавши раду товариства, виробити

конкретні пропозиції. Зійшлися на тому, що створили спеціяльну робочу групу з
тринадцяти депутатів для детального вивчення статуту й програми товариства.
Згодом,

24

жовтня, відбулося засідання робочої депуrатської групи. Від ради

товариства брали участь Я. Полатайчук, В. Маштал ер, і. Білинкевич і Б. Стефанців.
У виступах депутатів було рекомендовано внести декілька несуттєвих змін до

статуrу, проте настійно рекомендували пов' язати свою програму з заходами
міськкому комсомолу і виконкому. Виправивши згідно з рекомендаціями свій
статут, рада продовжувала домагатись реєстрації, але виконком не погоджувався.
Тоді «Поступ» став шукати инших шляхів і способів ...
У кінці грудня

1988 р.

в Коломийській СШ

N2l

відбувалася традиційна зустріч

з видатним письменником Романом іваничуком, на якій обговорювали його нові
історичні твори «Шрами на скалі» та «Журавлиний крию>. Перед зустріччю
поступівці звернулися до письменника з приводу проблем з реєстрацією і згодом

в місцевій газеті «Червоний прапор» Р. іваничук розповів, що в «даний час у
Львові створене товариство рідної мови імені Шевченка, в івано-Франківську

-

товариство «Рух». Невідомо лише, чому гальмується створення товариства

«Поступ» у Коломиї».

22

лютого

1989

р. в Коломиї в міському будинку культури (вул. С. Петлюри)

відбувалася творча зустріч редакції столичного журналу« Україна» з громадськістю
міста, на якій голова товариства «Поступ» Я. Полатайчук передав до редакції

письмове звернення з приводу реєстрації товариства.
У той період популярний львівський журнал «Жовтень» в кожному номері

друкував доволі актуальні на той час письмові «дзвінки» читачів. У березні

1989

року «Поступ» надіслав подібний «дзвіною> про свої проблеми до редакції

журналу. Наведемо його:

Дзвінок в редакцію журнШІу «Жовтень».
Ще в липні місяці .\Іинулого року в м. КолоАtиї зорганізувався lНІЦІЯmивний

комітет по створенню добровільного товариства «Поступ». На установчих
зборах був прийнятий статут, прогр{Lиа і вибрана рада правління.

18 липня

всі

необхідні документи були подані у міськвиконко.н для реєстрації товариства.
Програ\Іою

товариства

охоплено

широкий

спектр

конкретних

питань:

відродження народних звичаїв і обрядів, впорядкування та реставрація старого
українського цвинтаря, очищення русла занедбаних міських потічків та засипаних
криниць, проведення ювілеїв, тематичних вечорів.
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Починаючи з липня

1988 року,

товариство «Поступ» майже кожної суботи

проводило толоки на старому цвинтарі, де крім загального впорядкування, були
віднайдені забуті та загублені могили видатних людей нашого краю: артиста
галицьких театрів А.мврозія Нижанківського; сучасника «Руської трійці», поета
і першого в Україні байкаря Луки Данкевича; режисера українських театрів
Михайла Тінського; артиста Олекси Скалозуба; забутих художників Омеляна

Ліскевича та Вітольда Оріховського.
Одним з головних своіХ завдань товариство «Поступ» вбачає в спорудженні
в .м. Коломиї на народні кошти пам 'ятника Тарасові Шевченку. Але не дивлячись
на важливість порушених проблем, відповіді з міськвиконкому про реєстрацію

товариства немає. На усні запитання нам відповідають: «Питання вивчається»,
а на письмові- жодної відповіді.

28 лютого 1989року ми в черговий раз направили

листа в міськвиконком, а також копії в івано-Франківський облвиконком та
Президію Верховно'і Ради УРСР з єдиним проханням дати нам відповідь: якщо
будуть реєструвати товариство «Постуn>>

-

то коли, якщо ж ні

-

то чому.

Але, як не дивно, відповіді з жодної інстанції ми досі не отримали. Дивна позиція.
Невже Постанова уряду про роботу з листами стосується тільки низових ланок,
а на вищі інститути влади вона не розповсюджується? ..

Богдан Стефанців,
м. Коломия, член ради правління товариства «Постуn>>.

Але радянські виконавчі структури вже давно були адаптовані до подібних
звернень і будь-який критичний запит, що направлявся до области чи навіть до
Києва, через місяць повертався назад до Коломиї з пропозицією вивчити справу і
доповісти.
Система, здавалося, була нездоланною ...

Згодом час підтвердив, що кандидатура Ярослава Полатайчука, запропонова
ного на голову товариства, виявилася найбільш вдалою. Він уже був на пенсії,
а зважаючи на те, що через погане здоров' я не займався жодним домашнім гос
подарством, то вільного часу мав вдосталь. Але якщо брати до уваги, що він ще
замолоду любив громадську роботу, відчував особисту відповідальність за справу,

то кращої кандидатури від Полатайчука справді годі було шукати. Його наполег
ливість під час реєстрації товариства, багаторічна робота з відновлення занедба
них могил на давньому українському цвинтарі «Монастирою>, жертовна праця

задля відродження пам'яті українських січових стрільців, десятки концертних
програм

-

це все те, що започатковувалося переважно з ініціятиви Полатайчука

і, завдячуючи спільній праці поступівців, згодом ставало гідним надбанням коло
мийської громади в перші роки національного відродження.
За пропозицією товариства «Поступ» в усіх коломийських церквах запровад
жено щорічну відправу-панахиду:

29 січня- за юнаків, що смертю героїв полягли
1О березня- в день смерти Тараса Шевченка; 15 березня - за коло
гімназистів, які загинули за Карпатську Україну; 17 березня в річ-

під Крутами;

мийських
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ницю перших жертв серед українського населення Коломиї, розстріляних нім

цями в Шепарівському лісі;

22 травня -

біля пам' ятника Т. Шевченкові в Коломиї

в день перепоховання поета на Україні; друга неділя вересня- біля пам'ятного

хреста в Шепарівському лісі, в річницю його посвячення за невинно убієнних;
листопада

27

в день пам' яти жертв Ягольницької трагедії.

-

Особливо багато праці присвятило
товариство

вщзначенню

пам'ятних

ПОЛАТАЙЧУК Ярослав, син Павла

дат у календарі національної культури,
популяризації творчої спадщини видат

та Марії,

них українців,

Косівщині, українець, в КПРС не пе

.

.

ІДеОЛОГІЯ

чиї

.

імена московська

деСЯТИЛІПЯМИ

знищувала

.
1

забороняла. Саме з ініціятиви Ярослава
Полатайчука, та завдячуючи спільній

праці з творчими колективами міста й

1932

р. н., с.Старі Кути на

ребував. Закінчив семирічну місце
ву школу, Вижницьку вечірню сере

дню школу. Після закінчення 6-ти місячних курсів художніх керівників при

Львівському культосвітньому учили-

району, було підготовлено понад два

щі працював керівником оркестру на

десятки святкових концертних проrрам,

родних інструментів у школі с. Біло

які постійно збирали широку слухацьку

берізки;

авдитор1ю.

при артілі «Килимарка» в Кутах, зго

Ярослав Полатайчук щасливо поєд
нав в одній особі дар музикознавця,

дириrента, пошуковця, публіциста, коло
миєзнавця

і

rромадського

активіста.

Тому його невтомну працю на терені
національного відродження у

2002

році

дом

-

керівником

жіночого

хору

чоповічого хору та духово

го оркестру при артілі «Лісосплав»;
від вересня

1955 -

вчителем співів

в середній школі с. Кобаки. У
як

виконавець

1957

оригінального

р.

жан

ру став учасником Всесоюзного кон
курсу естради і цирку, де здобув дип

було справедливо відзначено високим

лом лавреата ІІІ ступеня і бронзову ме

званням Почесного громадянина міста

даль, а потім був делегатом і учасни
ком Всесвітнього фестивалю моподі і

Коломиї.
Житrя

в

Ярослава Полатайчука

з

студентів у Москві. В

1957-60

рр. нав

невлаштова

чався у Львівському музично-педаго

року забрали на

гічному училищі (тепер ім. Філарета

дитинства було

важким,

ним. Батька ще

1942

роботу до Німеччини, де згодом його
сліди загубилися, а син разом з хворою
мамою, яка ще з дитинства була інвалі
дом (глухою), жив у старенької бабусі.

Колесси); в

1960-66 рр.- у Львівській
1960 р.

державній консерваторії. Від

працював викладачем Коломийського

педагогічного училища. Від

1981

р.

Не пощастило Ярославові і з школою.
Незважаючи на те, що наука йому дава

лася легко, все ж навчався коротко, причому і по два роки в одному класі. У

1939

році їхній 1-й клас повернули спочатку в так званий підготовчий, а 1940-му дозво

лили піти ще раз в 1-й клас. Це саме повторилося у 1944-му, коли в березні вони
вже закінчували

lV клас,

але нова влада не визнала їхньої проrрами і восени того

ж року повернула їхній lV-й в той самий клас.
Відколи Ярослав пам' ятає себе, постійним супутником в їхній сім'ї були

нестатки, яю рІдко коли покидали родину Полатайчуків. Навіть коли після
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закінчення Вижницької середньої школи Ярослав успішно здав вступні іспити і

поступив до Станіславського музичного училища, то через крайньо важкі домашні
матеріяльні обставини все-таки не зміг поїхати на науку.
То був важкий час, особливо кінець 1940-х- поч. 1950-х, адже почалася одна

з найдраматичніших сторінок в історії України. Кожне село посилало на вівтар
боротьби з москалями десятки своїх найсвідоміших синів і дочок. З їхньої родини
татів брат Михайло Полатайчук, псевдо «Жереб», аби не датися живим у руки

енкаведистів, застрелився в криївці, а сестра Анастасія Будз за те, що пекла хліб
для вояків УПА, була заарештована і довгі роки відбувала каторгу в Сибірі.
Селом щоденно шастали зграї голодних енкаведистів, які разом з стрибками
перевертали в хаті все догориніг, вишукуючи повстанців. Родина Полатайчуків
постійно перебувала в страху, з ночі на ніч очікуючи можливого вивозу на Сибір.
Це, звичайно, не минало безслідно. Так формувався характер. Через десяти

ліпя окремі риси того характеру не завжди однозначно сприймалися його спів
працівниками, особливо студентською молоддю. Але на той період, коли товарис
тво «Поступ» перебувало в стані політичного протистояння з місцевою владою,

Полатайчукова наполегливість, впертість, його особиста відвага, навіть надмірні
амбіції чи безкомпромісність були саме на часі.
Ярослав Полатайчук був від природи музично обдарованим. Ще від малих
літ він пробував грати на всьому, що потрапляло йому до рук: сопілці, тилинці,
дримбі, листку. Багато часу і праці віддавав участи в різних концертах, оглядах,
конкурсах. Це й вплинуло на те, що в

1957

році він як єдиний від Станіславської

области дипломований лавреат Всесоюзного конкурсу потрапив на Всесоюзний

фестиваль молоді й студентів у Москві.
Після фестивалю Полатайчук доволі легко вступив до Львівського музично
педагогічного училища, але невдовзі зустрівся там з несподіваними проблемами.

На той час в їхньому училищі декілька предметів викладали російською мовою, і
для студентів, особливо з Гуцульщини, це складало немало труднощів. Полатайчук
з того приводу написав на ім'я директора училища заяву з проханням, аби названі
предмети викладали українською мовою. Крім нього, заяву підписали також
студенти-українці, його однокурсники.

Подана заява несподівано викликала

зворотню реакцію. Того самого дня в училищі відбулися загальні збори, на яких
авторів заяви раптом звинуватили в антирадянській пропаганді та українському

буржуазному націоналізмі. Під тиском дирекції училища, а також працівників КГБ,
всі однокурсники, які недавно підписали ту заяву, згодом відмовилися від своїх
підписів, серед них і коломийські студенти, які навчалися разом з Полатайчуком,
мотивуючи це тим, що саме він змусив їх підписатися. Полатайчук несподівано

опинився в центрі гострого конфлікту, проти нього розпочалася політична нагінка
і дирекція тільки вичікувала зручного моменту, аби його вигнати з училища. А

він, шукаючи порятунку, написав листа до Першого секретаря ЦК КПРС Микити
Хрущова, де цілком відверто пояснив, що їхнє прохання з приводу української

мови базувалося на тому, що їм як майбутнім учителям у сільській місцевости
згодом буде важко перекладати дітям російські музичні терміни.
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На той час у Києві відбувався черговий з'їзд комсомолу України, і ЦК ЛКСМУ

запросив Я. Полатайчука як учасника Всесоюзного фестивалю для участи в свят
ковому концерті. Звичайно, що С'І)'дент не міr втратити такої нагоди і, завдячуючи
допомозі працівників ЦК комсомолу, зумів потрапити на прийом у ЦК партії до

завідувача навчальними закладами в Україні. Під час зустрічі Ярослав детально
розповів йому про всі несподівані ускладнення, які раптом виникли в нього в учи

лищі, про шантаж і постійні звинувачення, що безпідставно посипалися на його

адресу, про відверті розмови з приводу його можливого відрахування. Його уважно
вислухали, взяли від нього написану на ім' я ЦК Компартії скарrу, а Полатайчук
дальше пішов обслуговувати з'їзд комсомолу. Повернувшись після київського кон
церту, він уже не застав в училищі колишнього директора, на його місці там пра
цювала зовсім инша людина. Через декілька днів Полатайчука вИІСЛикали в обком
партії, де йому зачитали відповідь з Москви, в якій наголошувалося на тому, що в
їхньому училищі надалі вже всі предмети будуть викладати українською мовою.
Питання, яке найбільше хвилювало коломийську інтеліrенцію і яке згодом стало
одним серед головних в діяльности «Поступу»- це дозвіл на побудову пам' .ятника

Тарасові Шевченку. іван Білиякевич порушував це питання уже не вперше. Ще в
1970-х роках він створював ініціятивний комітет, до якого запросив авторитетних
на той час осіб: директора СШ

.N'!! 5

Любомира Юрчишина, колишнього члена

КПЗУ Якова Куника, делегата Народних Зборів

1939

року у Львові Вітольду

Проців, знаного на Коломийщині садовода Петра Кучірку. Вони ходили разом у

міський комітет партії, але як і тепер, їх там також nереконували, що в Коломиї
нема жодної nроблеми навколо Шевченка, що все те надумане. Як незаперечні
аргументи nерший секретар міськкому КПУ nерераховував на пальцях руки, що
в Коломиї є вулиця: Шевченка, є парк його імени, де стоїть бюст nоета, а крім
того nри в 'їзді до міста стоїть ще один монумент Кобзареві. Цинізму місцевого
можновладця: не було меж.

іван Білиякевич був добре відомий в Коломиї. Його знали як авторитетного
краєзнавця, великого книголюба, розумного і дуже толерантного чоловіка. і те,
що Білинкевич, незважаючи на свій nоважний вік, виявив бажання особисто
nрилучитися до створення національно-відроджувального товариства «Поступ»,
було знаковим.
Перші щотижневі зібрання, які проводив «Постуn» у Будинку вчителя, зби

рали майже nовен зал. Люди були спраглі нового слова і з захопленням відгукува

лися на кожну свіжу справу, в якій було національне зерно. і відновлення занед
баних могил на старому українському цвинтарі, і вечори сnоминів про колиш
ніх коломийських nрофесорів, священиків, акторів

-

все це було незвичним.

Задеклароване «Поступом» відродження сколихнуло в Коломиї в першу чергу

тих, для кого національна пам' ять була як відкритий нерв.
Серед присутніх у залі помітною активністю виділялася Володимира При
гродська. Маючи від природи учительський дар до спілкування, вона з любов'ю
згуртовувала навколо себе всіх небайдужих до коломийської минувшини, їі коло-
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ритні розповіді, виступи на тематичних вечорах про свої приятельські стосунки

з сім'єю Андрія Чайковського в той період, коли він мешкав в Народному домі, з

Оленою Кисілевською, з іваном Зубенком та іриною Вільде були цікаві й повчальні.
Особливо цінними були Гі поради й рекомендації під час відродження в Коломиї
Пласту, адже вона була колись навіть курінною цієї юнацької організації.
Мирослав

Симчич,

легендарний

сотенний УПА «Кривоніс» так згаду

БІпИНКЕВИЧ Іван, син Омеnяна
та Оnександри.

(1905, с. Стріnьче на
1996, м. КоnомИJІ);

Городенківщині-

українець,
Навчався

в
у

КПРС

не

перебував.

Городемківській

вав про іІ учительські роки в Березові:
«Уроки

історії

Приrродська,

читала

яку

Володимира

любовно

звали

в

селі Дзюнею. Уроки вчительки закар

(1917·
(1921·25) гім

бувалися в пам'яти на всеньке ~

назіях, Львівській (1928) та Краківській

гарячий патріотизм і щиру любов до

19)

та Станисnавівській

вищій торговельній wкoni.

(1929-31)

Працював інструктором та ревізором

Коломийського окружного союзу коо
ператив

(1933-39).

Був заарештований

німецьким І'естапо

(1942)

та радянсь

Вона влила в мою чисту дипчу душу

України ... Добрі і розумні вчительчині
очі, П запальні, проникливі слова нади
хали березівських «козаків» на нові й
нові подвиги. За Україну я, семирічний,

ким Mf& (1946). Згодом працював го

ладен був помирати безліч разів. Мої

nовним бухnuпером райспоживспm-

дитичі

ки, начальником планового віддіnу

від того, що я українець! Відчутrя те не

щіткової (1951-61)
67) фабрик.

покидало мене ні на мить. Ніколи. З ним

Видатний

та паперової

(1962·

розпирала

гордість

переберуся і в кращі світи ... Своїми уро

знавець

історіі

міста

Коnомиї, один з найавторитетніших
представників давньої коломийської

інтеnіtенціі. Автор рукописного ма

теріму про перебування Івана Франка
на Станисnавівщині

груденята

(230

сторінок ма·

ками Володимира Приrродська вихо

вала березівських хлопчаків на справж
ніх людей, для яких такі високі поНЯТІ'Я,
як мужність, чесність, сила духу, воля,
боротьба стали не пустопорожніми сло

шинописного тексту), фундаменталь

вами. Багато випускників школи завдя

ного

чують їй тим, що з гідністю пройшли

досn~ення

«Франкознавчий
зоwитів),

нелегкі жН1ТЄві випробування і героїчно

а тако• численних краєзнавчих розві·

прийняли смерть. Більше таких вчителів

док у періодиці.

у своєму житrі я не зустрічав. Доземний

сnовнио

(8514

сторінок,

36

поклін Вам, Вчителько, від усіх учніВ>).

А відтак Володимира Приrродська
скуштуваласибірськоїкаторrи,поневіряньчужиною,однакзалишиласяпрекрасною
людиною, матір'ю, жінкою. Ця мужня й вольова коломийка, перебуваючи вже в
доволі поважному віці, залишилася такою ж незламною українською патріоткою,

як і в молоді роки. Ще на зорі горбачовської перебудови вона розповсюджувала
серед знайомих самвидавський альманах Д. Гриньківа «Карби

rip»

та «Кафедру

УАНТЕі» М. Осадчого зі Львова. Згодом Володимира Приrродська стал?. однією з
найактивніших поступівок ...
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Аж у квітні

1989 року справа реєстрації «Поступу» набрала логічного завершен

ня. Вкотре відбулося спільне засідання п'ятьох депутатських комісій: в справах
молоді, з культури, з охорони пам' яток культури, з дотримання соцзаконности і

правопорядку, а також з житлово-комунального господарства. Засідання трива
ло понад дві години. Від «Поступу» були присутні члени ради Б. Юращук,

С. Андріїшин і Б. Стефанців. Вони детально доповіли про дійсний стан справ у
місті, наголосивши, що більшість існуючих товариств і громадських організацій
залишаються переважно на папер1, а запропоноване ними товариство створене з

ініціятиви низів, здатне і готове до праці за конкретною програмою. Членам ради
поставили багато запитань. Незважаючи на те, що товариство від липня

1988 року

провело понад десяток масових заходів, що на ім' я голови міськвиконкому від

«Постуnу» за той період надійшло декілька письмових пропозицій щодо спільної
праці щодо очищення потічків та криниць, щодо благоустрою старого українського
цвинтаря та частковій зміні назв вулиць, все ж у запропонованих питаннях до

членів ради явно відчувалася позиція людей, які були налаштовані категорично
проти такої співпраці. Особливо активним був представник від Коломийського

КІЬ, який спеціяльно, з психологічним умислом найефективніше вплинути на
поступівців, прийшов на засідання у військовій формі та при всіх колодках

-

і

тиснув, допитував, залякував, підозрював, шантажував. В автора цих рядків, який
переважно відповідав на більшість питань, він ніби між. иншим уточнював, за

якою статтею був суджений 1944 року його батько, Андріїшин Василь іванович,
які то були в самого Степана Андріїшина проблеми з івано-Франківським КІЬ.
Питання явно не стосувалися суті справи, але, за задумом представника КfБ, вони
повинні були мати вплив на членів депутатських комісій.
Врешті, з усіх присутніх лише двоє депутатів (Анастасія Боледзюк і Людмила
Вашкурак) підтримали позицію товариства «Поступ». Вони не побоялися відверто
наголосити, що ні товариство з охорони пам' яток культури, ні комунальна служба
до жодного з тих питань, які порушує «Поступ», і близько не підходили. Решта
депутатів не лише підтакувала керівництву, але й добре «кусала» поступівців.
Тепер, з плином часу, на їхні вчинки можна подивитись інакше, можна їх і частково
зрозуміти, бо тоді ще був зовсім инший час. Вони мусили висловлюватись згідно з

вимогами тодішнього протоколу і тому далеко не кожен міг знайти в собі моральні
сили на відвертий виступ.

Головна пропозиція, вироблена згодом робочою групою і подана на засідання
виконкому в так званих «висновках», зводилася до єдиного:

«Вважати за

недоцільне створення в місті Коломиї товариства з запропонованою програ\tОЮ

і статутом». Формував і підписував ці висновки керівник депутатської rрупи,
представник «рабочєва

класса»

з

коломийського

заводу «Електрооснастка»,

зросійщений східник В. Нє-ко. Цій людині національно-патріотичні погляди
поступівців були не лише далекі, незрозумілі, чужі, але й ворожі. Це особливо
відчули на собі присутні на тому засіданні члени ради «Поступу», адже він

висловлював

неприховане

глузування

й

звинувачення

в

націоналізмі.

Але,

напевно, і керівництво міськвиконкому дотримувалося подібних поглядів, якщо
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саме такій людині доручили «вивчити і доповісти». Як згодом підтвердили їхні

наступні рішення, текст «Висновку» їх повністю задовольнив.
Коло.иийська лtіська Рада народних депутатів

івано-Франківська область
Виконавчий комітет

РіШЕННЯ
від

12 квітня 1989 р.

М

110

м. Коломия

Про розгляд заяви групи громадян м. Коломиї
про утворення товариства «Поступ»

Розглянувши заяву громадян м. Коломиї щодо утворення товариства «Постуn»
та висновки робочої депутатської групи по розгляду цієї заяви, проектів програми
та статуту цього товариства, виконком .міської· Ради народних депутатів

вважає, що проекти зазначених вище програми та статуту не відповідають
завданням об 'єднання зусWІь трудящих .міста, збільшення кожним колективом,
кожним

трудівником

свого

конкретного

вкладу у

прискорення

соціально

економічного розвитку .міста. В проекті програми відсутні нові конструктивні
положення, пропозиції" щодо подолання наявних недоліків, труднощів, а позитивні

.моменти, що є в ній, по суті, дублюють .мету і завдання уже існуючих громадських
організацій, зокрема товариства охорони пам'ятників історіі" та культури,

охорони природи, .музичного товариства, новоствореного товариства українськоі·
мови ім. Т. Г Шевченка та инших.

Виходячи

з

вищеназваного,

виконком .міської Ради

народних

депутатів

вирішив:

1.

Вважати за недоцільне створення в .м. Коломиї товариства із запропонова

ними ініціятигною групою програмою і статутом.

2. Рекомендувати членам ініціятивноі"групи приймати активну участь вроботі
існуючих громадських організацій, товариств та у практичному виконанні робіт,
які проводяться відділами і управліннями .міськвиконкому, трудовими колективами
у зв 'язку з підготовкою до відзначення 750-річчя заснування .міста.».

Це рішення фактично стало кінцевим, бо вже надалі «Поступ» не лише не
домагався його офіційної відміни, але й не звертався більше, аби його реєстрували.

Місцева влада цим своїм рішенням ще раз продемонструвала, що ті розмови, які
велися на всіх рівнях про демократизацію суспільства, й надалі залишаються

лише розмовами, а дійсний стан справ у Коломиї буде таким, яким його дозволить
МІсцева влада.

Але це вже був квітень

1989

року. Політична ситуація, як в Україні, так і

в Коломиї на той час склалася така, що й не було вже крайньої потреби в тій

реєстрації. Ще на початку березня під час проведення Шевченківського походу в
Студентський парк, члени товариства, як колись в драмтеатрі, знову вийшли до
людей. Після офіційноrо покладання вінків, міське керівництво, поклонившись
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постійно самотньомупоетові, знову очолило колону, яка поверталася до міста. Через

годину в приміщенні драмтеатру розпочиналася святкова академія, присвячена
пам' яти Великого Кобзаря і переважна більшість людей зразу ж вирушила з тим
походом до центру. Але в парку біля Шевченкового погруддя імпровізоване свято
ще тривало. Один за одним виходили наперед бюсту добровільні декламатори і на
повні груди читали Шевченкового Кобзаря: Марія Маївська, Тарас Дерен, Оксана

Ткаченко, Ганна Ластовецька. Їх ще мало знали в Коломиї як декламаторів, але
доволі скоро саме Шевченкове слово виведе їх на авансцену часу.
Десь після другого чи третього декламатора наперед Шевченкового бюсту
вийшов Петро Кучірка. Це був високий, сивий 75-літній мужчина, добре відомий
на Коломийщині як знаменитий садовод, недавній фотоrраф, а також книголюб і
меценат. Говорив він неголосно, але емоційно, короткими закінченими фразами,
зупинившись вибірково на трьох аспектах: про ту творчість Тараса Шевченка,
яка постійно заборонялася в Радянському Союзі, про його вічну актуальність для
України, яка столітrями не може вирватись з «обіймів» нашого північного сусіда.
Наостанок він запитував: допоки наш національний пророк Тарас Шевченко буде
відбувати тут, на задвірках нашого міста, своє безконечне коломийське заслання.

Петрові Кучірці судилося з самої юности до глибокої старости бути у вирі
подій громадського жипя. Ще в 1930-ті
роки, влившись у громадсько-політичну

діяльність, він швидко набирає досвіду.
На той час ідеї радикального руху мали
великий вплив на галицьке селянство,

і Петро Кучірка, молодий та перспек

КУЧІРКА Петро, син Петра і Парас
кеви

(1915, с.Чортівець на Городен
- 1999, м. Коломия), украї

ківщині

нець, в КПРС не перебував. Закінчив

місцеву wкony і від

1933

р. починає

тивний політик, стає пропагандистом

активно займатися громадсько-nолі

радикальної партії. Він багато їздить по

тичною діяльністю: один з керівни

селах, постійно виступає на багатолюд

ків

них вічах, де в гострій політичній дис

член

кусії проти партійних опонентів фор
мується його політичне кредо націо
нально-свідомого
майже через

50

українця.

Згодом,

років, будучи вже на

схилі літ, доля знову дала йому шанс
спізнати

задоволення

від

боротьби. В кінці 1980-х

-

політичної
на початку

сільської

читальні

протиаnкоrольноrо

сПросвіти•,
товарист

ва сВідроДІСення• та Української ра
дикальної партії, у

1936-38 рр.

працює

nропаrандистом партії. За той невеnи
кий час був декілька разів заарешто
ваний поляками, двічі притяrався до

судової відповідальности.
Після

1939 працював rоловою ест,

був заарештований, але тільки ди

1990-х знову поринає в політичні дис

вом опинився на волі. У час німецької

кусії, друкується на сторінках місцевих

окупації працював фотографом, зай

газет, часто виступає на вічах з полі

мався садівництвом. З приходом ра

тично виваженим, розумним і перекон

дянської арміі в

ливим словом.

Захопившись вирощуванням квітів у

1960

році, він на коломийських вистав

ках квітів виставляв одночасно понад
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1944

р. йоrо послали

на фронт, але через BIJO(e поранення

демобілізували. Зrодом працював фо

тоrрафом у Гвіздці, Болехові, а від по
чатку 1960-х- у Коломиї.

100 сортів

жоржин, до ЗО сорrів рож. Але від кінцх 1980-х П. Кучірка започатку

вав рідкісне на той час явище в нашому краї- меценатство. Він був першим жер

тводавцем на Коломийщині, який дарував свої кошти викmочно на відродження
духовности. Пан Петро протягом кількох років передплачуван десятки примірни

ків львівських часописів: «Жовтень», потім «дзвін» для шкіл міста і району; при

дбав 50 книжок «історія України» А. Лотоцького для шкіл Печеніжина і Чортівця;
80 книг «історії УПА» П. Мірчука для навчальних закладів Коломиї; передплачу
вав «Народну газету» для багатьох шкіл району. Він вкладав великі кошти в будів

ництво пам'ятників Тарасові Шевченку в Санкт-Петербурзі, іванові Франку - в
івано-Франківську, Роксолані- в Рогатині, і особливо на спорудження пам' ятника
Кобзареві в Коломиї, а також майбутнього пам'ятника і.Франкові. Чимало своїх
коштів він жертвував на відродження церков, капличок, на підтримку РУХу, часо
пису

«Arpo», товариства «Просвіта».

················································································'·············

Рушійною силою товариства «Поступ» був, звичайно, Ярослав Полатайчук, в

також декілька найактивніших на той час членів: Б. Стефанців, Т. Книrницький,

В. Касіян, В. Фенин, Б. Юращук, і. Завицька.
Найактивнішим помічником голови був Богдан Стефанців, член правління,

скарбник товариства, довголітній і добрий його порадник. Це був вище середнього
зросту чоловік з міцною сивою головою і хворими ногами. Саме вони найбільше

1)1>бували його на схилі літ і з тієї причини він все рідше виходив до середмістя.
Говорив спокійно, врівноважено, був толерантним і ввічливим, але якщо розмова
торкалася національних питань, Стефанців ставав гострим і категоричним.
Щойно Я. Полатайчук отримав дозвіл на реставрацію стрілецької могили,

як одразу ж група поступівців зібралася на давньому коломийському цвинтарі.
Стефанців, як завжди, сам собі вибирав одну з важчих робіт. За власні кошти
привіз два самоскиди землі на реконструкцію могили та замовив на могилу
високий металевий хрест, який потім сам ніс на собі його через півміста.
Стефанців ще

на самому початку

відродження навів ділові стосунки з

командуванням Коломийського гарнізону, і за його, командування, згодою трива
лий час читав у військових частинах для молодих солдатів цикл лекцій з історії

України. У розробці тематики він переважно орієнтувався на український істо
ричний калєндар, часто друкувався на сторінках преси. Його гострі публіцистич
ні, а також історичні етапі можна було прочитати в часописах «Молодь України»,

«Коломийський віснию>, <<Вільний голос», «Християнський вісник», «Людина і
екологія». Особливо багато творчих зусиль Б. Стефанців доклав під час праці над
КНИЖІСОЮ про своє рідне село Воскресінці.
Третього листопада

1989 року Коломия урочисто зустрічала Дмитра Павличка.

Напередодні увечері до Полатайчука зателефонував поет Ярослав Ярош, повідо
мивши, що о 10-ій ранку вони з Дмитром Павличком і Дмитром Захаруком при
будуть до Коломиї. Весь вечір Б. Стефанців і Я. Полатайчук обдзвонювали со
тні знайомих коломийців, запрошуючи зранку на зустріч біля пам' ятника Т. Шев
ченкові на Шепарівському роздоріжжі, а на вечір
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-

до драмтеатру. Полатайчук

замовив від «Поступу» розкішний ко

СТЕФАНЦіВ Богдан, син івана

ровай, Стефанців узяв з дому найкра
щий вишиваний рушник, а учителька з

та Катерини

Коломийської школи-інтернату Марія

Коломийщині

Томенко (Данилюк) привела зі школи

українець,

(1929, с. Воскресінці на
- 2001, м. Коломия);

в

КПРС

не

перебував.

Виховувався в національно-патріотич

весь свій святково одягнутий учнівсь

ній сім'ї. Після закінчення семирічки в

кий клас, за що згодом мала серйозні

1945

неприємности вІд тодІшнього директо

року вступив до Коломийського

ремісничого училища. Згодом відслу

ра. Саме тоді, коли автомобіль з гостя

жив у радянській арміі, в

ми під'їздив до пам'ятника, коломий

1970 році

за

кінчив Коломийський технікум МОД

ський священик о. Василь Кривульчак

за

у барвистій гуцульській убері майстер

Там же працював майстром виробни

ною грою на трембіті зустрічав знаме

чого навчання, згодом перейшов на

(цех дитячих іграшок), пізніше

Коли «Поступ» урочисто відзначав

Коломийський

своє 10-ліття, саме Богдан Стефанців за

кінопрокат.

-

в

Постійно

перебував під наглядом КfБ, куди йо

власні коІІПи найняв автобус «ікарус» і

го часто викликали на співбесіду, пи

привіз до Коломиї для участи в ювілей

сав різноманітні пояснення, неоднора

ному концерті Воскресінецький хор, а

1990

технік-технолог.

роботу в Дятьківський лісокомбінат

нитого краянина.

коли

спеціяльністю

зово бачив біля свого будинку сторон

року в Коломиї на Різдвяні

ніх людей, які стежили за ним. Саме ця

розколяда,

багаторічна каІ'ебістська «Оnіка• стала

він пішки прийшов з воскресінецькими

причиною його вимушених звільнень з

хористами до Коломиї на коляду. Завжди

роботи. Останні декілька передпенсій

мав громадянську позицію і принци-

них років, виробивши у фінвідділі па-

свята

пово

вперше

.

проводилася

вщстоював

.

нацюнальну

.

тент, займався приватною справою.

щею.

Саме ця національно-принципова пози

ція була причиною того, що в

1989 році

за організацію відзначення роковин Андрія Чайковського Б. Стефанціва притяг
нули разом з иншими поступівцями до судової відповідальности.
Друге зібрання, яке відбувалося

20

липня в Будинку вчителя і на якому

прийняли назву товариства та затвердили програму, було на жаль останнім у
тому приміщенні. Після усного застереження влади директор Будинку вчителя

Т. Гінчицький на третє зібрання «Поступові» відмовив. Потрібно було терміново
шукати місця під дахом, але вже знову, як і раніше робити це доводилося таємно.
Наступної середи Я. Полатайчук домовився за приміщення зі своїм колишнім
однокласником Ярославом Гуцуляком, головним лікарем шкірвендиспансеру,

який містився на вул. і. Франка, 18а в подвір'ї колишнього римо-католицького
костелу. Зібрався там переважно актив товариства, обговорювали плинні питання,
головно про цвинтар та про реєстрацію статуту. Наступного дня, мов грім з

неба- Гуцуляка викликали в КІЬ і суворо попередили за надання «Поступові»
примІщення.
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Задуматися було над чим: чи хтось з персоналу лікарні встиг уже доповісти, а
чи той «хтось» був таки серед своїх. На думку не раз спадали слова начальника

КГБ, який на депутатській комісії недвозначно говорив, що вони знають кожен
крок «Поступу», кожен його задум.

Поступівці (від ліва до права): Василь Нагірний, Богдан Стефанців, Роман Дем чина,
(на передньому п ..1ані) Петро Кучірка прийшли привітати п. Пригродську (крайня
діворуч) з 90-річчям. Коломия,

1997 рік.

Довелося відмовитися від думки зібрати разом усіх, як попередньо. Сходилося
переважно саме правління, актив товариства. Спочатку декілька разів збиралися

у сквері на вулиці Театральній, навпроти музею. Розраховували на логіку, що
сквер для того й є, аби в ньому відпочивати. Спробували. Спочатку, десь з годину,

було спокійно, але потім, як впізнали поступівцін за обличчями, то невідь звідки
вязлися сексоти. Спершу вони ходили вулицею, але що розмови велися потихо,

то сексати набралися нахабности і всілисяпо одному на лавках, аби краще чути.
Довелося місце змінити.

Збиралися навпроти пошти, в парку поблизу міського озера, за містом. Був навіть
випадок, коли В. Машталер перебував у лікарні на вул. Родини Крушельницьких,

а члени ради збиралися внизу в приміщенні і спокійно проводили своє зібрання.
Згодом збиралися на давньому цвинтарі під час толоки.
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Спроба офіційно отримати від влади дозвіл на проведеНЮІ зборів вИJІВилас.я

також безуспіпmою. У своїй письмовій відповіді виконком не подавав навіть
причин відмови:
((Виконком міської ради
міськвиконкому від 04.

народних

депутатів

повідомляє,

що рішенням

05 .1989року М 132 групі грамадян відмовлено у задоволенні
11 травНR ц. р. організаційних зборів.».

іХ заяви щодо проведенНR

Всім уже було зрозуміло, що міська влада принципово не бажає офіційно
узаконити наявність у місті незалежного від них неформального товариства,
хоч товариство було, працювало, проводило загальноміські заходи, в JІКИХ влада,

бажала того чи ні, а брала в них участь. Міська партійна влада добре розуміла,- як
писав згодом член останнього бюро МК КПУ, тодішній головний редаІСТОр газети
«Червоний прапор» Богдан Тимінський (псевдонім Остап Мельничук),
товариство «Поступ», хоч і була
спрямування»

...

«... у

-

що

Коломиї перша організація «національного

формально не була політичним осередком, займалася культурно

просвітницькою роботою ... Але водночас і фактично «ПОС1)'11>) був тим <сдахом»,
яmй прпривав демокра:rів-самостіЙІDІків». Саме це і було головною причиною

відмови в реєстрації товариства.
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11. ПОСТАТі

Фотоко.ааж Мико ..1и Ганущака,

1980

р.

Фотоколаж Миколи Ганущака,

1987

р.
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ТРИЧі ВОНА ЯВЛЯЛАСЬ КОЛОМИЇ

Микола САВЧУК

с

вітової слави оперна співачка Соломія Крушельницька

( 1872 -

1952),

хоч не вчилася в Коломиї, та з юних літ безперечно знала про місто над
Прутом. Ще

1893 року у листі до громадського діяча Михайла Павлика
- наші

вона писала, що «Ті Крушельницькі, що є в Коломийщині,

далекі свояки». У ті роки згаданий Павлик посилав співачці з Коломиї до Мілану

свіжі числа своїх коломийських часописів «Народ» і «Хлібороб», а також не радив
їй виходити заміж, бо це «може відбитися на всій вашій артистичній кар'єрі».
Цікаво прочитати лист Михайла Павлика до Соломії Крушельницької, який він
написав

14 червня 1894 року зі свого коломийського помешкання на вул.

Замковій:

«В музиці Ви сильні, а в самій українській справі я Вам стану допомагати з усеї

сили і навіть скажу Вам отверто, що тут Ви без мене не обійдетеся.
Мені взагалі представляється Ваша кар' єра так: Ви, з одного боку, мусите
велавити українську музику і українську інтеліrенцію в широкому світі, а з
другого боку, на средства, здобуті Вашим співом, помочи українській справі у

нас, українському жіноцтву і взагалі. От для того всего Ви мені найдорожчі. Це
головна ціль нашого знайомства, і тут я потрібний Вам і Ви потрібні мені, то й
мусимо кріпкодержатися і помагати собі».
Частково Соломія Крушельницька дослухалася до слів такого порадника, як
Павлик, хоч хотів він від неї занадто багато і одразу.

У червні

1898

року коломийські rазети, як українські, так і польські рясніли

оголошеннями про те, що до міста приїде Саломея Крушельницька

-

співачка

оперова, яка виступала в столичних містах Європи й Америки. Концерт мав

відбутися

23 червня 1898 року о 8-ій год. вечора. Квитки коплували: 1 золотий
рипський 50 крейцерів - у фотелі, 1 золотий ринський - у кріслі, 50 крейцерів
- у партері, 25 крейцерів - для учнів і військових нижче від фельдфебеля,
ЗО крейцерів на rалєрії. Квитки можна було купити завчасно в приміщенні
української організації «Народна Торговля» і в крамниці єврея п. Аккорда. Треба
сказати, що це був перший приїзд такого рівня оперного виконавця до Коломиї.

Сприяло тому не лише наше українське активне міщанство, але й стабільний
і високий фінансовий стан тодішніх службовців, а також культурний рівень
тогочасних коломийців.

На пристійних концертних афішах можна було прочитати репертуар співачки.
Отож упереміш з головним гуртовим ансамблем «Коломийським Бояном» Соло-
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Фото Соломії Крушельницької, ике
після іі концерту в Коломиї

16 вересня
1926 року, Володимир Крушельницький
подарував коломийському панству

Концертна афіша

Курп'иків.

мія Крушельницька мала заспівати: арію з опери Верді

«Forza del Destino»,

«Пісню сопілкаря» Падеревського, велику арію з опери Россіні «Семираміда», а
також твориМ, Лисенка «Тебе, моя любко єдина» і «Коли настав чудовий май».

Чотири твори виконував «Коломийський Боян» під орудою о, Теодозія Курп'яка.

Акомпанувала пані Гузарова з Станиславова, нині м. івано-Франківськ.

і ось славетна 26-річна співачка на коломийській сцені у вщерrь заповненому
залі! Як відтак згадував Василь Стефаник у листі до Ольги Кобилянської: «В
долоні не плескала rалєрія, аби не мучити співачки. Вся публіка була попівска і
виділа, і чула свою досконалість в попівскій дитині. Що було непопівске, то чуло,
що в родину зайпшо і чує веселість родинну».

Про той перший приїзд європейської оперної зірки українського роду більше
знаємо у зв' язку з бенкетом, який вшumували коломийці після концерту на їі честь.

Тоді це називалося комерсом, правда обходилося при меншій кількости напоїв і
наїдків ніж тепер. Зате також проголошували тости. Щодо комерсу, то знову
процитуємо Василя Стефаника, .який у листі до Вацлава Морачевського писав:
«Перший пан як став говорити, то ціла публіка здригнулася, Ще чула в собі спів і
правду, ще очі мала блискучі і здригнулася, бо пан мав позу на собі як брехун на
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ярмарку, в роті слова солоденькі, як ті Омеляна Огоновського, а плаксиві, як того

попа, що звіщає про упадок кандидата руского до сойму. Як сей пан рот розтворив,
то правда і сила втекла від публіки, а вона лишилася, як коли би <<діло» читаючи.
А другий пан говорив за меншого брата і заплакав. Комере спустив голову
в долину. А підвів єї в тот раз, як другий пан крикнув: тирани, що неньку
розпинають.

То північ була і дощ накрапав. Під мурами сиділи менші брати з парасолями
для панства ... Не знали менші брати, що над ними плакали панство». Подібне
Стефаник написав і в листі до Ольги Кобилянської, мудро зауважуючи понад

1ОО

років тому: «Ей, добра пані, най Вас Бог сохранить слухаючи тоастів руских!». А й
справді, чи не улесливо промовтпоть у нас і нині на всіляких бенкетах і вечірках,
хвалячи призвідника чи ювіляра? З иншого боку, наш хлопський письменник

новеліст, на жаль, не знав, що подібні тости виголошують і на бенкетах російських,
польських, чеських ... Це, мабуrь, явище дуже поширене і притаманне не лише
українЦАМ.

Відомо, що на згаданому бенкеті Соломія Крушельницька поділилася своїм
келихом шампанського з Василем Стефаником і цей жест викликав у декого

...
- наше тогочасне коломийське панство, яке так недоmоблював Василь

заздрІсть

і ще

Стефаник, таки спромоглося і на концерт, і на комерс, і навіть на фотографію.

Ця світлана, яку зробив коломийський фотограф Омелян Юркевич, на щастя,
збереглася в Коломиї і вперше оприлюднена в цій книжці.
Слід наголосити, що в подальші часи, коли «менші брати» мали можливість
ходити на дешеві концерти в Коломиї, вони ніколи не чули в радянські часи

співаків європейської опери.

Та й на комерси з провідними українськими

майстрами сцени (Д. Гнатюк, А. Солов'яненко, М. Стеф'юк та инші) в Коломиї

ходила лише компартійна верхівка, яка не залишила нам жодних цікавих спогадів
про післяконцертні моменти ...

Слава Соломії Крушельницької росла. Учениця міланських і віденських
професорів дивувала красою, тембром і силою свого голосу. Вона опановувала
нові

верховини

оперного

мистецтва,

дарувала свій талант шанувальникам

багатьох європейських міст. Цей тріумф перервала Перша світова війна і важкі
повоєнні літа. У Галичині запанувала т. зв. друга Польща. Це була європейська
напівімперія, з дуже агресивним ставленням до українців, з низьким економічним

розвитком, але з культурними претензіями. Війна і новий окупант не перервали
культурницьких традицій коломийських українців. Вони добре пам'ятали золоті

австрійські часи, коли до них приїжджали оперні зірки, коли вони самі творили
своє місцеве мистецьке житrя на зразок європейського. Щоправда, Соломія
Крушельницька

У вересні

1923 року залишила оперну сцену.
1928 року знову вирувала Коломия: приїжджала Соломія

Крушель

ницька. Це вже була не та юна Саломея, що співала на тутешній сцені ЗО років
тому. Це була досвідчена співачка, жінка, яка вкусила великої слави, великих
випробувань, але не переставало палати П талановите серце.
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СоломіR Крушельницька, м. Коломия,
Проrрама концерту

вересень

1928 року.

Цим разом планувався круглий сольний концерт. На афіші можна було
прочитати, що на коломийській сцені

16 вересня 1928 року співачка виконає відомі

оперні партії італійською, французькою, іспанською, німецькою, російською та
українською мовами, а також низку наших народних пісень. Акомпанував їй П.

Дрималик зі Львова.
А далі надамо слово відомому українському музикознавцеві, чия доля тісно
переплетена з Коломиєю, Марії Білинській

( 1912 -

1996):

«Незабаром прибув

поїзд зі Львова. Очі всіх побігли по вагонах. і ось на сходинках одного з них ми
побачили високу, струнку жінку.

«Це вона!>>

-

мовив хтось, що знав Соломію Амвросіївну. Ми кинулись туди.

Жінка у світлому пальто, у капелюшку, насуненому по тодішній моді глибоко
на чоло, якось здивовано поглянула на наш гурт. Мабуть, не сподівалась на таку

зустріч.
Диригент «Бояна» звернувся до дорогої гості з коротким вітанням, а ми
вручили великий букет пишних осінніх жоржин, і почувши слова подяки співачки,
від щастя були, як кажуть, на сьомому небі.
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Тепер зал «Каси ощадності», до речі, найбільший у місті, був переповнений.
Ми- гімназистки- стоїмо в парадній формі у два ряди вздовж крісел і, затаївши
подих, чекаємо появи сшвачки.

Раптом буря оплесків. Поміж рядами дівчаток проходить артистка, розкланю
ючись з милою усмішкою в обидва боки переповненого публікою залу.
Співачка одягнута в довгу вишневого кольору оксамитову сукню; пишні хвилі
темнозолотавого волосся переливаються на переможно піднятій голові».
Слід зауважити, що репертуар того концерту дещо відрізнявся від оголошеного
на афіші. Соломія Крушельницька відспівала у першому відділі: арію Валентини

з опери Мейєрбера «Гугеноти», арії Гальки з однойменної опери Монюmка, арію
Аїди з однойменної опери Верді, арію Чіо-чіо-сан з однойменної опери Пуччіні,
арію Татьяни з опери «Євrеній Онєrін» Чайковського, арію Рахілі з опери «донька

rал еві.

кардинала»

У другому відділі гостя заспівала пісні на музику Миколи

Лисенка та Володимира Матюка, на слова Тараса Шевченка, івана Франка та
Маркіяна Шашкевича: «Ой, одна я, одна», «Не забудь юних днів», «Цвітка дріб
наЯ>>. Вкінці Крушельницька виконала українські народні пісні «Вівці мої, вівці»,
«Тихо, тихо Дунай воду несе», «Ой прийшов я до двора», «Ой за гаєм зелененьким»,

<<дощик», «Час додому, час».
За спогадами колишньої коломийської гімназистки Михайлини Білинкевич,
Крушельницька ще під власний акомпанімент заспівала народні пісні «Ой кум до
куми», «Ой зійди, зійди», «Ой брехали воріженьки» та инші.

Публіка викликала співачку на біс, кидала їй до ніг квіти. Серед присутніх
був і Стефаників син Семен, якого хворий батько відправив до Коломиї послухати
і побачити славетну Соломію. Чи був тоді комере і хто на ньому що говорив

-

наразі невідомо ...
Про ці два приїзди Крушельницької до Коломиї вже не раз писалося в

коломийській періодиці та у виданнях, присвячених славетній співачці. Однак
досі поза увагою дослідників залишається третій приїзд Соломії _Крушельницької
до міста над Прутом.

Отож

25

червня

1932

року в Коломиї відбувся, так би мовити, доброчинний

концерт Соломії Крушельницької, дохід від якого був призначений на допомогу
голодуючим гуцулам. Однак коломийська публіка початку 1930-х у фінансовому
відношенні виглядала далеко не такою, як у 1890-і. То ж концерт з грошового
огляду не вдався, і як писала коломийська rазета «Життя По:кутrя»
Ч.

2.): « ... наше

(1935. -

громадянство так помогло голодуючим Гуцулам, що ініціяторам

концерту остало звиж

100

зл. дефіциту». Отже ж, виглядає, що бізнес тим разом

не вдався. Можливо, це спричинило відсутність згадок і матеріялів про третій і
останній приїзд Соломії Крушельницької до Коломиї.

У

1952

році славетної української співачки не стало. Та старша коломийська

інтеліrенція, яка вціліла в роки сталінського терору, пам'ятала Крушельницьку
на коломийській сцені і згодом оприлюднила свої спогади. У

1988 році

на фасаді

Народного дому (колишня Щаднича каса) урочисто відкрили пам'ятну дошку

артистам української сцени, які виступали в цій будівлі. Серед инших на білому
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мармурі викарбувано й прізвище Соломії Крушельницької. На П честь коломийці
назвали одну з вулиць.

Літ.: Gazeta Kolomyjsk.a. 1932.- Ч. 2.- С. 5; Жіноча

1898. -

N!.N'!! 47, 48, 49; Житn1 Покутrх [КОJJоМИJІ]. 1932.- Ч. 20.- С. 12; Стефаник В.
ІІІ.- К.: Вид-во АН УРСР, 1954.- С. 144-145;

доли [КолоМИJІ].-

Повне зібранЮІ творів у 3-х томах.- Т.

Зустріч з Соломією Крушельницькою [Спогад М. Ю. БілиНJ(евич записав і. О. Білинкевич]

11 Червоний прапор [КоломИJІ].- 1973.- 22 вересЮІ; Соломіи Крушельницька.
Матеріали. ЛистуванНJІ. У 2-х част.

Ч. І.

-

К.: Музична Україна,

Спогади.

1978. - С. 94, 225226,228,230, 232;- Ч. 11.- К.: Музична Україна, 1979.- С. 189,209,221, 230; Савчук
М. ВидаІНИм артистам української сцени меморіальна дошка в Коломиї 11 Енциклопедіи
Коломийщини.- Зшиток З.- КWІомИJІ: Вік, 2000.- С. 117.
-

КОЛОМИЙКИ
3 КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ
Весtльнt

***
А наш дружба молоденькьий, хороший, хороший,
Прийшов дружку купувати, та й ни маї гроший.
Ой кувала зазулечка ланами, ланами,
Як ни ма1·ш, дружбо, гроший, то позич у мами.
Було в корчмі ни сиr'іти, горівку ни пити,

Було гроші шпарувати та й дружку купити.

***
Такі мині заспівали, такі мині вдали,
Такі вчера на базарі дехоть продавали.

***
Даєш мине, моя мамко, дилеко від себи,
Та шоби я ни ходила за борщем до теби.

***
Кинув старший дві копійки, а молодший - штири,
Зчипилисі сирид хати та й чуть сі ни били.

***
Ой знавн-е сі, молоденький, та й коли жинити,
Та й ни знави-с, молоденький, кого в дружби взьити.

Ой ни знави-с, молоденький, кого в дружби брати,
Шо ни вміют ні співати, ані танцювати.
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ТРИСИЛУЕТИ

Ярема БАНДУРКА

1. ФіЛАНТРОП З П'ЯДИКіВ
Ледви чи хтось тепер у П'ядиках пам'ятає Степана Ковбаснюка. Саме в

цьому підміському селі народився він

14 січня 1892 року. Звідси пішов до славної
1912 року виїхав з батьками

Коломийської гімназії, в якій провчився недовго, бо

до Америки у пошуках кращої долі. Знаємо з історії, що початок ХХ ст. в Галичині
був доволі бурхливим, економічно розвинутим, а для українців

-

сприятливим у

їхньому національному поступі. Молодий гімназист з П'ядиків на зразок инших
заклав у селі осередок популярного тоді Товариства «Січ». Цей перший юнацький
почин згодом знадобився йому вже у прибраній батьківщині за океаном.

Свої гімназійні студії в Коломиї
Степан Ковбаснюк продовжив у Сіті

коледжі в Нью-Йорку. Треба зауважити,
що в ту першу добу української еміrра
ції рідко хто з наших навчався в амери
канських

коледжах чи університетах.

Проте освіта і блискуче знання анrлій
ської мови давали більші шанси в аме
риканському світі. П' ядицький еміrрант
отримав

пристійну працю в

«дж.

Р.

Морrан Баню>, а згодом у «Юнайтед
Стейтс Патент Оффіс» у Вашинrтоні, де

протягом кількох років був переклада
чем з шістьох мов. Однак талановитий
українець мріяв про власну справу.

У січні 1920 року в Нью-Йорку
виникла ще одна фірма: «Ковбаснюк

Шіп енд інформейшен Оффіс», а з
часом

вона

отримала

нову

назву

-

«Ковбаснюк Травел інк.». По смерті
батька фірму успадкувала донька Віра
Степан Ковбаснюк

(Шумейко).
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Крім власного бізнесу, Степан Ковбаснюк був засновником осередку Товарист

ва «Просвіта» в Нью-Йорку, а також членом різних українських організацій.
Його ім'я як філантропа стає доволі відомим у середовищі українській еміrрації.
П'ядицький чоловік спонсорує різні культурологічні акції, допомагає українським
митцям, в т. ч. й всесвітньовідомому скульпторові Архипенку, сприяє в створенні

самостійного Товариства українських скульпторів, малярів, співаків, музик. Отже,
він вніс великий вклад у збереження української ідентичности на американському

континенті і до останніх днів залишався виразником української ідеї, доброчинцем.
На жаль, Господь дарував йому не надто довmй вік і

22 грудня 1952 року в Нью
Йорку перестало битися серце Степана Ковбасню ка. З ним рік за роком згасала про
нього пам' ять. Комуністична система, яка панувала в Україні, наклала заборону
на багато славних імен нашої діяспори. Допіру аж тепер ми повертаємо їх ...

2. ОПРИШОК З ПЕЧЕНіЖИНА
У 1930-ому році в Коломийській гімназії сталася подія, про яку дізналася
не лише вся Галичина, але й українська діяспора. Учень 8-ої гімназійної кляси
Микола Митлюк з Печеніжина вдарив топірцем учителя польської мови, шовініста

(ібчинського, який люто ненавидів українців, а вкраїнських гімназистів називав
свинями й гайдамаками. Одного останнього уроку він вкотре принизив учнів, і

коли відмінник Митлюк також дістав двійку й епітет «гайдамакЗ>>, то хлопець не

стримався і скипів та назвав професора некультурною людиною. (ібчинський вигнав
Митлюка з класу. За спогадами його однокласника Дмитра Корбутяка, Микола

пішов до бурси, взяв свій гуцульський топірець з мідною голівкою і повернувся

до гімназії. Коли залунав дзвінок і (ібчинський вийшов з класу, печеніжинський
опришок привітав його своєю зброєю. З голови вдарила цівка крові і шовініст
похитнувся та зчинив галас, що на нього напали бандити. Митлюк не пробував

тікати і незабаром поліція заарештувала його. Відтак був суд, на якому українські
адвокати намагалися боронити молодого месника, мотивуючи його вчинок віком.
Та коли судді спитали підсудного, чи він не шкодує за вчиненим, Митлюк відповів,

що шкодує лише за тим, що не вбив (ібчинського. Суд засудив гімназиста на рік
в'язниці.
Варто тут наголосити, що вся українська громадськість Коломиї й околиць

духовно підтримувала свого юного героя, носила йому передачі та співчувала.
Такої національної згуртованости, на жаль, нема в наш час. Ну а шкільна

влада забрала (ібчинського, який теж став героєм польського шовіністичного
середовища, натомість призначила вчителем польської мови Станіслава (ібеля зі
Львова, культурнішу людину. Так би ця історія й скінчилася, однак бунтарський
дух нащадка Довбуша відтоді запалав і вже ніколи не згасав. До слова згадати,
тато Митлюка мав теж ім'я Олекса, як у Довбуша ...
Після політичного засуду шлях був один

-

в ОУН, і Микола Митлюк по

повнив лави цієї найавторитетнішої української організації в Галичині.

193 1 року нова подія сколихнула Галичину:

31

серпня

невідомі боївкарі напали на поштовий

віз з грошима, який прямував з Коломиї до Печеніжина. Того дня, як це бувало,
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фірман віз білим конем ковану скриню

з грошима. Охороняв їх жандарм. Між
Печеніжином і Соповом під пасовищем
їх перестріли три юнаки. Згодом стало

відомо, що тими одчайдухами були мо

лоді члени ОУН, вчорашні коломийсь
кі гімназисти Микола Митлюк, Омелян
Колтик і Микола Кукурба (Барицький).
Однак напад не вдався. Митлюк застре

лив польського шандаря, Колтик пора
нив фірмана, а Кукурба поранив коня,
який понісся галопом до Печеніжина.

Гроші вислизнули з рук, до того ж міс
цевий фірман Василь Лащук упізнав

Миколу Митлюка і повідомив про це
поліції.

Однак

нашим героям

вдало

ся втекти за межі польської держави, у
Чехо-Словаччину, яка давала притулок

багатьом українським патріотам. Цим
разом, аби не мати особливих клопотів
з польським керІвництвом, чехи надали

Микола Митлюк

можливість трійці втікачів виїхати до

Німеччини. імена цих боївкарів стали доволі відомими в середовищі ОУН та на
Коломийщині. У

1933

році Микола Митлюк був уже в Берліні.

Тимчасом польська поліція провела арешти серед коломийських гімназистів,
яким пришили державну зраду. У вересні

193 1 року

перед судом у Львові постало

восьмеро коломийських гімназистів, які належали у

1929 -1930

роках до УВО

і поширювали підпільний націоналістичний журнал «Сурма». Серед них такі
світлі постаті, як Кость Сельський, Марта Кузьма, Володимир Маруняк, Нестор

Гнатишин, Даннло Березовський, Дам'ян Герасим'юк, Зиновій Михалевський і
Марія Кузьма.

Вороття додому стало неможливим. Так печеніжинський опришок уже більше
й не побачив рідного містечка. Не чули більше нащадки Добуша його «Вірую»
в церкві, а дівчата

-

пісень під rітару. Правда, його друзі й кревняки зробили з

нього reнepa.ila, відомого воєначальника, що уславився в боротьбі проти світових

комуністів в іспанії. Розповідали також, що загинув він при спробі перейти
совєтсько-японський кордон у Маньджурії.
Про подальший життєвий шлях Миколи Митлюка більше довідуємося з

книжки спогадів бойовика ОУН Грицька Купецького (Джури) «Там, де сонце
сходить» (Торонто,

1988).

Згідно з його розповіддю, Провід ОУН у

1936

році

послав трьох своїх підпільників у Маньджурію (теперішні землі Китаю).
Під ту пору Маньджурію окупували японські війська і

1932 року проголос1ши

тут окрему де ржаву з назвою Манджуко. На тих теренах жили й українські
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еміrранти, які мали свої організації, товариства, часописи. Однак потужна російська

еміrрація докладал всіх зусиль, аби українці не випали з їхнього вІШИву. Вони
намагалися уrримувати українців у сфері своєї Російської Православної Церкви,

своєї мови й історії та своїх прагнень. ОУН на чолі з Є. Коновальцем вирішила
послати своїх бойовиків і пропагандистів з метою поширити українську визвольну
ідею в середовищі української еміrрації у Маньджурії. Він також намагався знайти
підтримку в японців, які проте не радили українцям розсварюватися з росіянами,
бо це не входило в японські інтереси.
Серед тих смільчаків, яких ОУН скерувала на китайські землі, був і наш
Митлюк під псевдонімом Богдан Луковенко. Малоймовірно, щоби він з двома

побратимами перейпmи цілий СРСР аж до Маньджурії. Очевидно оунівців у
порозумінні з японською розвідкою переправтши через Токіо. Так Митлюк
опинився у Маньджурії, де влітку

1936

року загинув за нез'ясованих обставин.

ОУН постановила розслідувати справу загибелі МикоJШ Митлюка і вислала своїх
нових звідувів до Маньджурі і. Автор книжки Грицько Купецький згадує, що в одній
з розмов з полковником японської розвідки Акікузою в Токіо, той поцікавився чи
він не знає такого пана Луковенка і чи знає такого націоналіста Корду-Федоріва у

Харбіні. Згодом Грицько Купецький прибув до Харбіна і зустрівся з членом ОУН
Кордою-Федорівим та зажадав пояснень про обставини смерrі Миколи Митmока.
Той знітився і сказав, що тепер не може про це розповісти, незважаючи на те,
що Грицько Купецький мав наказ від Проводу ОУН розвідати обставини загибелі

бойового побратима. Відтак Грицько Купецький мав ще зустріч з українцем
Павлом Яхном, який згадав про суперечку з Богданом Луковенком (Митлюком)
щодо трактування постаті Симона Петлюри.

З книжки спогадів Грицька Купецького (Джури) неможливо достеменно
встановити за яких обставин і через кого загинув Микола Митлюк. Здається, йому
хтось нарадив чи наказав перейти японсько-совєтський кордон на Амурі, що инші

оунівці вважали за помилку й необачність. Там він і загинув.
Микола Митлюк не мав і тридцяти, як обірвалося його життя. Проте ці роки

були сповнені великого чину, ризикованих пригод в основі яких лежала велика
любов до України і прагнення здобути для неї волю й незалежність.
У

2007 році в Печеніжині відкрили меморіяльну дошку славному уродженцеві

цього містечка Миколі Митлюкові. Так він повернувся додому, вічно молодим ...

3. КВіТНИКАР З КОЛОМИЇ
Родина гончарів Марійчуків доволі давня й відома в Коломиї. Свого часу у їх
ній хаті на вул. Українській виростало восьмеро дітей. Воєнне лихоліття зруйнува
ло спокійний триб житrя, а одного з Марійчуків знищили енкаведисти. Можливо,
така доля судилася б й иншому синові

-

Осипові, однак йому вдалося втекти

з-під більшовицької гвинтівки. А сталося так, що

1940

року, коли в місті вже

порядкували московські зайди, до пивниці Окружного Союзу Кооператив, де
працював Осип Марійчук, увійшов червоний комісар Вишневецький і угледів

ши своїм воронячим оком ікону на стіні, наказав коломяйцеві зняти ії і викинути.
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Вихований у християнському дусі Осип

твердо відповів, що цього не зробить.
Зав'язалася суперечка, після якої серди
тий комісар подався геть. Того ж вечора
инший коломиєць, пан Григорчук, попе
редив свого приятеля, що йому заrро

жує кара і треба негайно втікати ...
Саме під ту пору згідно з радянсько
німецькими домовленостями з Галичини
на історичну батьківщину виїжджали
німці. Ця велика акція врятувала неве
лику кількість українців (сім'я лікаря
Володимира

Ганьківського,

гімназист

Василь Флейчук та ин.), на яких точи

ли свої кроваві зуби кремлівські чекіс
ти. Серед тих, хто виїхав з німцями у

Німеччину був і Осип Марійчук. Так по
чався його довгий шлях у вільний світ.

Упродовж вісьмох років коломийсь
кий «німець» з Української вулиці жив у

Німеччині, в період війни

-

у Берліні,

де працював на заводі Ціменса, а коли

совіти наблизилися до столиці Райху,
то перебрався до Мюнхена. У той пе
ріод він одружився з роботящою фрау
Елізабет, яка стала йому вірною подру-

Осип Марійчук,

м. Філядельфія, США,

гою на все житrя.

1995 рік.

Повоєнна Європа вирувала, заліко

вувала свої рани, приймала в свою сім'ю працьовитих українців. Проте більша
частина з них еміrрувала ще далі

від совітів. У

1951

-

до Канади, Америки й Австралії, якнайдалі

році до Філядельфії виїхало й подружжя Марійчуків. Пан Осип

заробляв на хліб насущний, як кожен новоприбулець, а ще як свідомий українець

брав активну участь у житrі нашої діяспори. Його діти ходили до української шко
ли. Незважаючи на те, що він був адвентистом сьомого дни (суботником), він перш
за все вважав себе українцем. Але настав час повернутися до теми нашого заго
ловку

...

Ще з коломийських часів Осип Марійчук знав городництво, любив поратися

в садку й квітнику. Одразу ж, відчинивши двері своєї філидельфійської хати,
він обсадив їі пишними квітами. Понад те, пан Осип став експериментувати з

жоржинами, вирощувати нові сорти і давати їм рідні назви. Коли восени

1995

року я зустрічався з цим поважним коломийцем у Філядельфії, він показував мені
класифікаційний довідник квітів США на

1995 рік. Серед 1300 різновидів жоржин
(1991), «Вільна

з усього світу там вписані і Марійчукові нові сорти- «Україна»
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Україна»

(1994),

«Україна-Київ»

(1995).

Друга з них, темно-коричневого кольору,

особливо чарує американців, які давали за їі один корінь

35

доларів. Ці три сорти

отримали найвищі бали на Всеамериканських виставках, в яких Марійчук брав
участь понад

40 років.

Про філидельфійського селекціонера писала американська

преса, передавали по телепрограмі «Вікно в Америку», його запрошували до складу
журі, а спритні гендлярі підписували з ним контракти на продаж його жоржин.
Осип Марійчук був членом Філядельфійського товариства вирощувачів жоржин

та Всеамериканської організації квітникарів. Він мріяв створити товариство
любителівжоржину рідній Коломиї. А ще- вивів новий сорт жоржин «Україна

-

Коломия», щоби уславити на американському материку місто свого дитинства.

Пригадую, що це була прекрасна біла квітка з червоними пасмами.

Навесні будиночок Марійчуків у Філядельфії не можна було сплутати з
жодним иншим. Він перелявався різними барвами, сяяв красою жоржин, троящ,

гладіолусів, тюльпанів. Найпишніші він дарував храмові. А у вільний час працював
городником коло Українського Освітньо-Культурного Центру в Філядельфії.

У 1992-ому і 1996-ому роках пан Марійчук приїжджав до рідної Коломиї, де
в нього була велика родина, давні й нові друзі. На жаль,

1998

року, перестало

битися серце цього справжнього патріота й трудівника. Він навіки спочив на

американській землі. Мабуть, на його могилі навесні розквітають жоржини ...
Літ.: Далія- жоржина «Україна»// Вісник [Філядельфія, США].-

Ч. 1;
1991.
- Ч. 2; Савчук М. Коломийська жоржина ще здивує Америку// Вісник Коломиї.- 1996.20 січня.- С. 1, З; Томенчук М. Про жоржини і жінок говорили ми з гостем із Філядельфії
11 Всевідо [Коломия]. - 1996. - 20 липня. - С. 2.

1991.-

Татомир Я. Успіхи далії «Україна»// Свобода [Нью-Йорк- Джерзі-ситі, США]. -

КОЛОМИЙКИ
З КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ
Весільні
Ой шо тото за натура в цеї молодо1·:

Свою мамку покидати та йти до другоі?
Свою мамку покидати, шо

1"'

віпликала,

Але іти до другої, шо П ни знала .

...

Ци я тобі, моя мамко, хлібец пириїла,
Шо ти мині, молоденькі, евіток загаїла?
Треба було мині, мамко, хлібец відкроі"ти,

Треба мині, молоденькі, евіток ни гаі"ти.
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ДОРОГА ТЕРНЯМ і КРЕМіННЯМ.
ЖИТТЯ і ДОЛЯ іЛЬКА ГАВРИЛЮКА

Микола ВАСИЛЬЧУК

к

олоритною постаттю серед коломийців міжвоєнного періоду був ілько
Гаврилюк. Попри те, що про нього згадують порівняно часто, постать

ця оповита туманом суперечностей і неточностей. Спробуємо розібра
тися де правда, а де вигадки.

ілько Гаврилюк народився у сім'ї заможного селянина Дмитра Гаврилюка
та Параски Пігуляк з ісоаса (нині - с. Спас Коломийського району). Сталося
це

5

березня

1878

року (ця дата подана в посвідці особи, виданої йому в Тиролі

(Австрія), вона ж була вибита і на надмогильній плиті, тому П слід вважати точною,
на відміну від инших дат-

1874 та 1888, які подибуємо в деяких дослідників).
ількові батьки мали майже 1О морrів rрунту, розкиданого в урочищах Полики,

Корнецьке, Чертежик, Березина, Зруб. Отож, традиційна для радянських біографів
фраза «народився в бідній селянській сім'ї» до цієї родини не підходить, хоч так

про ілька Гаврилюка писали на початку 1990-х рр.
Сім'я Дмитра й Параски Гаврилюків- багатодітна. У Дмитра ілька Дмитри
шиного, як звали Дмитра ГаврІШюка в селі, було семеро дітей. Син Петро помер
у молодому віці, донька Варвара жила в Спасі. Син Лесь закінчив теологію, став
священиком, мав парафію у Надвірні; його побили о іл судчики, а потім хворого

1919

року доконав тиф. Михайло закінчив лісотехцічний інститут у Празі, працював у
Польщі; помер на удар мозку

1980

року у м. Вашинrrоні. Далі у генеалогічному

дереві родини зазначено ілька, героя цієї оповіді. Стефан Гаврилюк навчався в
Європі, був судовим урядником, одружений з австрійкою, помер і похований у

Відні. А іван Гаврилюк продовжив хліборобську справу свого батька, допомагав
братам-гімназистам, а потім студентам.

ілько Гаврилюк ходив до початкової школи. Уже в питанні про навчання
думки дослідників розбігаються. Хтось вважає, що то була школа в рідному селі,
инші пишуть, що у Вербіжі (очевидно, Нижньому Вербіжі). Здібний був хлопець,

тому постало питання про гімназійну освіту. Про те, за чиї гроші вчився ілько в
Коломийській гімназії, побутують легенди. Їх не буду повторювати, бо тут крапку,
здається, поставили члени самої родини, довівши, що батько мав свої гроші, аби

оплатити навчання сина, отож не потребував ні банківських позик, ні милости

лихварів. Учився в час, коли в гімназії здобували освіту Стефаник, Мартович,
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Черемшина. Дехто вважає, що це товариство й спонукало його до літературної

творчости. Хоча сама гімназія була тим джерелом, яке сприяло розвитковп
літературних здібностей (наприклад тим, що в їі стінах звертали велику увагу

на виконання творчих завдань з літератури). Навчання у гімназії ілько Гаврилюк
закінчив

1900 року,

саме в цей час він склав випускні іспити

-

матуру. Якихось

особливих фактів про навчання ілька Гаврилюка в Коломийській гімназії не
збереглося.
Одразу ж по закінченні гімназії він, двадцятидворічний юнак, подався на на

вчання до Львівського, а згодом і Віденського університетів. Вивчав філологію.

Саме жипя вимагало знання мов. Отож, крім рідної, української, ілько Гаврилюк
знав принаймні ще декілька: німецьку, польську, а також мертві мови -латинську
та грецьку. Не вдалося відшукати ні років навчання, ні документів про освіту.

Але збереглися листи, які свідчать, що ілько Гаврилюк, студент старших курсів
Віденського університету, працював над науковою працею. Так у листі до Михайла
Павлика він повідомляв, що у Віденському університеті пише роботу про літопис
Нестора, і просив надіслати потрібні йому книги, зокрема, працю російського
історика Василя Татіщева. Він наголошує, що за нього може поручитися Ватрослав

Яrіч, який був знаним славістом.
Ще один лист з цього ж періоду адресовано відомому науковцеви й громадському
діячеви Кирилу Студинському. Датовано лист приблизно: Відень,

1905-1908

рр.

Писав його ілько Гаврилюк, коли був студентом четвертого курсу філології. Це,
як видно зі змісту, вже другий лист до Студинського. Він викладає умови, в яких

займається науковою роботою (очевидно, призначеною для підсумкового іспиту),
пояснює методику свого дослідження: «На Ваше жадане пишу про свою роботу.

Пр. Яrіч казав мені обробити питанє про автора «Повісті временних літ». За єго
радою я прочитав «Повість ... » Прочитав автентичні твори Нестора і так поступаю

при роботі: говорю про традицию щодо Нестора, яко автора літописи, і показую,
о скілько можна на тій традициї опирати ся. Опісля обговорюю місця в літописи,
де автор говорить про себе. В кінци наводжу всі противорічня щодо тих самих

осіб і подій, які стрічаємо в літописи і автентичних творах. Опираю ся при роботі
на творах: Щепкина, Шахматова, Грушевського і розвідці Білярського, що подає

деякі ріжпиці в мові. Як бачите, робота матиме характер реферату, бо щось нового
сказати про те питанє я не в силі, а і Яrіч хоче мати П в тім дусі ... Коли б Ви були
ласкаві згодити ся на ту роботу, то я брав-би ся зараз переробляти на руське.».

Успішно здолавши університетські студії, склавши належні іспити, ілько Гав
рилюк отримав роботу у ПеремиІІШи, в установі з назвою «інститут благород
них дівиць». Тут він поєднав долю зі своєю недавньою ученицею Стефанією
Юзичияською

( 1890,

с. Грімно коло Перемишля

-

1970,

Суфферен, США), яка

походила зі священичої родини (батьки- о. Діонісій Юзичинський та іванна з ін
дишевських). Шлюб відбувся, очевидно,

1911

року в ПеремиІІШи. Та життя і пра

ця тут тривали не довго. Уже наступного року молоде подружжя жило в Золочеві

на Львівщині, де ілько Гаврилюк отримав посаду вчителя у місцевій гімназії, за
кладеній

1873

року. Сім'я у Золочеві щасливо прожила аж до початку Першої
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світової війни. Там у них народився
син Степан

( 18 квітня 1912 - 23 січня
1998 р., м. Монсі, Нью-Йорк, США), а
також донька Люся (19 березня 1913 р.;
за иншими даними 14 березня
1914 р. - дата смерти невідома, похо
вана у м. Монсі, Нью-Йорк, США).
Уписано ім' я ілька Гаврилюка і в
шкільному тематизмі на

1914

рік як

учителя Золочівської гімназії. Однак,

Перша світова війна внесла свої ко

рективи. ілько Гаврилюк, який мав ви
щу освіту, був прикликаний до австрій

ського війська не рядовим, а старши
ною (кажуть, був сотником кавалерії). З

наближенням російського війська дру

жину та двох дітей ілька Гаврилюка,
згідно з розпорядженням влади, еваку
ювали до КариІПії. Тут народився син
Олесь

( 15 вересня 1915 р., за иншими
даними 16 листопада 1915 р., Санкт
Андре, Каринтія 19 вересня 1944,

Професор Коломийської гімназfі

ілько Гаврилюк

м. Штеттін; урна похована в м. Монсі,

Нью-Йорк, США). Згодом Стефанія Гаврилюк з трьома дітьми перебралася до
села Трави коло Лінца в Австрії. Тут і перебули нелегкі воєнні роки. Гаврилюки
мешкали в одному будинку з багатьма иншими евакуйованими.

Ранньою весною 1917 року ілько Гаврилюк приїхав до села Трави у війсь
ковому вбранні. Він, як розповідали, встиг побувати і на італійському, і на Росій
ському фронтах. На Російському фроІПі його поранило кулею в живіт.

Діти евакуйованих гралися разом. Хлопці, дарма що мали по п'ять-шість ро
ків, бавилися у війну. Як згадував син Степан,

« ... татовий револьвер висів на стіні,

над ліжком. Я револьвер зняв та пішов між дітей «воювати». Аж бачу як тато,

білий як попіл, іде поволі в мою сторону і каже подати револьвер. Цю сцену різко

запам'ятав на ціле життя» (тут і далі спогади С. Гаврилюка «Село іспас та місто
Коломия» цитуємо за машинописом).

Мало вивченою є творчість ілька Гаврилюка. Її витоки простежуються ще
з часів Коломийської гімназії, але про них не можна говорити щось певного,
бо до нас не дійшли твори з цього періоду. Лише згадки про те, що «nисав ще

гімназистом». Дещо точніше можна сказати про студентські роки, коли він узявся

до досліджень проблем української літератури. Щоправда, зацікавлення ілька
Гаврилюка-філолога літописцем Нестором і його творчістю були, скоріш за все,

вимушеним кроком, оскільки така наукова робота потрібна була як підсумок
навчання в університеті. Про пасивність Гаврилюка свідчить і його лист до Кирила
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Студинського, в якому він пише про реферативний характер свого дослідження та

про цілковиту апатію, яка його охопила в цій справі.

Натомість можна казати, що ілько Гаврилюк реалізував себе в поезії. Не
надто активно, однак, він і не загубився серед своїх сучасників. Публікувався у
«Літературно-науковому вістнику». Тут

14 томі) надруковано п'ять
віршів ілька Гаврилюка: «Люблю тебе, люблю єдина ... », «Люблю я ніч ... », «Мій
лїсе, дужі дуби, буки ... » (з посвятою Косте ви Б.), «Мороз так лютує невтомно ... »
і «Там чарка повнїська напою ... ». Наступного, 1902 року, тут (у 19 томі) було
надруковано вірш і. Гаврилюка «Світ самолюбів, світ облуди ... » (з посвятою
1901

року (у

священикові Володимирові Балицькому). А через чотири роки знову ж у «Літе

ратурно-науковому вістнику» за

1906 рік

(у

33

томі) надруковано його вірш «По

серед моїх чорних днів ... ». Вірші «Люблю тебе, люблю єдина ... » та «Мій лїсе, ду
жі дуби, буки ... » передруковано в антології української лірики «Акорди» (Львів,

1903.- С. 298;

фототипне видання- К.: Веселка,

1992.- С. 306),

яку впоряд

кував іван Франко, і в яка охоплювала поезію від смерти Тараса Шевченка до
початку ХХ століття.

Друкувався і. Гаврилюк і в инших виданнях. Відомо, що в коломийському
часописі «Поступ» надруковано його вірші «В касарни», <<Я не плачу, мов
покутнию>, а також переклад

(?) з німецької мови оповідання П. Розенrера
«Зворотничий» («Поступ».- 1903.- Ч. 32, 50, 52). Не забув про ілька Гаврилюка
й поет Остап Луцький, упорядник альманаху на честь Ольги Кобилянської «За

красою» (Чернівці, 1905). Тут надруковано вірші і. Гаврилюка <<Як прийде ніч до
мого дому... », «Летіть, летіть, оонурі хвилі ... », «Серце рветься в вічній тузі ... ». У

своїх поезіях початку ХХ ст. і. Гаврилюк відображав той загальний поетичний
настрій, який був притаманний поетам молодшого покоління, і який згодом

яскраво втілився у творчости «Молодої музи». Його віршам у цей час притаманні
мотиви смутку, споглядальности. Вони мають медитативний характер; активні

дії замінено роздумами над життям. Поезії пройняті також темою любови, яка
водночас переходить у смуток. Смуток автор розвіює спілкуванням з природою,

яка своєю суворістю співзвучна з його настроєм.

Є також відомости, що на слова вірша і. Гаврилюка «Моя думо» композитор
Ярослав Лопатинський написав музику; видано в Лейпціrу (Німеччина) без зазна
чення року випуску.

Навесні 191 7 року і. Гаврилюк із села Трави, що коло Лінца в Австрії, де
зустрівся з дружиною і дітьми, повіз свою сім'ю до Коломиї. Далі біоrрафи також
не мають твердого rрунту під ногами, отож не можуть точно сказати, як і коли саме

і. Гаврилюк знову став військовим. Вигадкою вважав син Степан версію про те,
що і. Гаврилюк був «усусусом», себто служив у Леrіоні УСС. Натомість він пише,
що тато у Коломиї зголосився добровольцем до австрійської армії, яка діяла на
Великій Україні. Там влився до УГА, з листопада

також, що того ж

1919 року

1919 року був

сотником. Відомо

перебував у Кам'янці-Подільському.

ілька Гаврилюка призначили командантом міста Бар на Вінниччині. Пережив
тиф у «Трикутнику смерти», не хотів служити в Українській Галицькій армії, коли

150

вона стала Червоною Українською Галицькою армією, тобто, не перейшов на бік
більшовиків.

Цей епізод з його біоrрафії також обріс майже авантюрними легендами, особ
ливо у переказах віддалених від родини людей. Дещо з розповідей спростовують

рідні і. Гаврилюка, инші епізоди з його біографії вважають достовірними. Потра
пивши до більшовиків у полон, і. Гаврилюк вдав з себе божевільного й уникнув

розстрілу. Опинився в лікарні, спробував утекти голим. Його впіймали і вирішили
розстріляти, бо, мовляв, якби був божевільним, то не втікав би. Але за і. Гаврилюка
заступилася сестра-жалібниця: якби був при своєму розумі, то не втікав би голим,

а прихопив би й уберю. Згодом ця ж сестра-жалібниця допомогла ількови втекти.
Син Степан писав: «Про його втечу з більшовицького полону та мандрівку до
румунської rраниці не маю сумніву. Про це він часто оповідав. Переплив Дністер
коло Кишинева, опинився голим на другім березі, і з корчів кричав:

puszkat!»

«Romanu1 no

(«Румуни, не стріляйте!»). Вони його убрали і доставили до польської

границі.». Мова тут про події

1920 року.

У 1920-ому багато кшmшніх січових стрільців та вояків УГА поверталися

додому з Великої України, а про і. Гаврилюка ходили непевні звістки: роз
стріляли більшовики, помер від тифу... Дружина, яка жила з дітьми в Коломиї
на вул. Я. Собєського, втратила надію побачити чоловіка живим, їй було тяжко
прогодувати трьох дітей (у той час міста голодували). Найстаршого сина Стефанія

Гаврилюк відправила в Спас до ількових батьків, а сама почала готуватися до
«кваліфіки» (кваліфікаційного іспиту, який треба було скласти, аби отримати
право бути шкільним учителем).
«Я бавився на подвір'ї, коли тут з' явився «бурлака» в задовгих штанах та

подертій сорочці,

-

згадував Степан Гаврилюк про зустріч з батьком.

-

Він

вп'ялив у мене повні любови очі та запитався моє ім'я. Мама відразу тата пізнала
і радости не було кінця. Тато оповідав годинами про свої пережиття на [Великій]
Україні. Як він продирався на полудневий захід, в сторону румунської границі. До
Дністра .... Тато прийшов до Коломиї».

Після повороту з Великої України і. Гаврилюк був морально зламаним. Казав,
що ми поривалися «З мотикою на сонце». і ще рядки спогадів: «Щоби отримати
право учителювати, мусів зложити присягу на вірність Польщі.

Казав, що

прикро, що «ради хліба треба було кривити душею». Небаром тато почав вчити в
Коломийській гімназії і життя поправилося. Дні голодування забулися»,- писав
Степан Гаврилюк.
Він не цурався свого походження і своїх рідних, особливо шанованим був

батько ілька- Дмитро Гаврилюк. Дмитро з'являвся, здебільшого, без поперед
ження, але на нього чекала чарка горілки, оселедець або сало та разовий хліб.
«Між татом і дідом була любов і пошана,

-

пише Степан Гаврилюк.

-

Дідо був

гордий, що поміг татови вивчитися. А тато йому вдячним. Дідові сини також собі
взаємно помагали. Мама була доброю до татових односельчан і часто неочікуваних
гостей приймала кавою.».
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Родина спаських Гавридюків: сидять на землі (від ліва до права): О..1ександр, син

ілька; Михай.~1о, син івана; Марія, донька М11хайла; Стефан, син ілька; сидять (від
ліва до права): Люся, донька ілька; тато Дмитро, син ілька; мама Параска, донька
Гриця; Стефанія - дружина ілька Гаврилюка; ілько Гаврилюк; стоять вгорі (від
ліва до права): МІtхайло, син Дмитра; іван, син Дмитра; дружина івана - Анна з
донькою Параскою; с. Спас, 1930-і роки.

Педагогічна праця ілька Гаврилюка -

то окрема сторінка, яка потребує

осібного вивчення. Тут згадаємо лише декілька епізодів. Він любив молодь, і
молоді, здебільшого, віддячували йому тим самим. Збереглися фрагменти спогадів,

які свідчать про стосунки і. Гаврилюка з учнями. «У нього кожний був «паршива
вівця»- однак цей зворот був неначе вираз ... симпатії- товариськости чи ганьби,

і ми це так сприймали.» (rеник-Березовський С. Лист до Степана Гаврилюка від

28

січня

1990 р. ).

ілько Гаврилюк опікувався бурсою, в якій жили гімназисти. «Настоятель
ство в бурсі його вичерпувало нервово ... З деякими «бурсаками» мав клопоти.
Звичайно зимою, вночі, треба було ходити по спальнях «числити голови» (чи

всі є). Рівно ж поправляти вогонь в печах. Коло кожної печі стояв залізний га
чок, яким тато поправляв полум'я. Котрийсь з «паршивих овець» розігрів ручку
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гачка (перед приходом тата) і як тато кинув гарячий гачок на підлогу, почув сміх

з-під одного коца>>,- згадував син Степан. А Борис Мигаль, один з колишніх

учнів і. Гаврилюка, писав: «Це був учитель-громадянин і педагог ще клясичного
покрою, що про них пише і. Франко в оповіданнях із своєї молодости .... з власної
ініціятиви цей професор дав мені читати через вакації повне видання творів Ніцше
й (иншим разом) якусь грубезну історію світової літера'fУРИ ( обі речі польською

мовою, остання не пам'ятаю автора). З першої я не скористав багато, ще був
незрілий, другу- ще й досі ношу «в собі». Мав зі мною розмови, що їх пам'ятаю

досі.» (Мигаль. Б. Лист до Я.

f елети від 7 серпня 1989 р. ).

Під час лекцій інколи зичив в учнів олівці, щоби записати оцінку, потім

забував й аж повертав наступного дня. Однією з улюблених тем і. Гаврилюка,
за спогадами Степана

f еника-Березовського,

був український театр. А ще йому

подобалося бувати на природі. Чи то у рідному селі на березі річки, чи то у мандрах

горами. «Спонтанно сміятися не вмів, тільки всміхатися. Казав, що у нього дещо
меланхолії. Дуже любив Карпати,

-

згадує син Степан.

-

Як приходили вакації,

то в товаристві кількох учеників ходив на Говерлу, Шпиці або Піп іван.».
Деякий час і. Гаврилюк викладав ще й у жіночій семінарії Товариства «Рідної
Школи» в Коломиї (зокрема, в

1928-29 навчальному році).

Від повороту в Україну

і до виїзду за кордон і. Гаврилюк учителював лише в Коломиї, і, як зазначають
рідні, звідкись закралась помилка, ніби він працював ще й у Рогатині.

ілько Гаврилюк, переживши багато у часи війни, здається, цінував спокій,
не прагнув до відкритих виступів проти влади. Він насолоджувався ЖІПТЯМ,

творчістю. «Вдома в вільних хвилях студіював українську мову, народну усну
словесність та народну поезію, зібрану в етноrрафічних записках Грінченка. Це
була настільна книга. В цей час також працював над збіркою поезій «По терню
та кремінню», де описував пережитгя з визвольної кампанії. Тато був лагідної
вдачі»,

-

на схилі літ згадував Степан Гаврилюк.

Про світогляд ілька Гаврилюка можна говорити на основі його творів, а також
за спогадами сучасників.

та Рільке. З Байроном

«3 західноєвропейських поетів подивляв Байрона, Гейне
знаходив подібність ... Пам'ятаю, як він залюбки цитував

Гейнего «Не знаю чому я сумний сьогодні. Казка зі старих часів не сходить мені з
ума». Шевченко був для тата іконою. Я часто чув уривки з його поезій ... Тато був

соціалістом та вільнодумним раціоналістом»,- писав син Степан.

ількови Гаврилюку був притаманний здоровий глузд, помножений на житrєвий
досвід. «Моїй приналежности до ОУН ані не противився, ані не заохочував,
згадував син Степан.

-

-

Казав, що в більшовиків революціонери були старші про

фесійні особи, а ми пробуємо «орати телятами». ілько Гаврилюк, побувавІІПf у
багатьох перипетіях, прагнув не наражати молодих на зайву небезпеку, не ство
рювати їм непотрібних проблем. «Був день, де мені привезли зі Львова пакеrу
«Сурми», яку треба було перенести до гімнастичної салі Народного дому, сховати

під сценою і звідти розділювати між членів з різних сіл. Як тато побачив, що я
вибирався з клунком в дорогу, то клунок від мене взяв і ми пішли разом. «Знаєш,
тебе поліція знає і може бути біда. Мене чіпати не будут.».
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Постання Карпатської України дуже тішило і. Гаврилюка, а коли вона
занепала, він знову втратив настрій. У вересні впала Польща, почалася нова

епоха. У

1939

році син Степан покинув родину і подався на Захід. З приходом

до Коломиї більшовиків і. Гаврилюк працював у Коломийській СШ N2 І (нею
стала колишня Коломийська гімназія). Під час німецької окупації знову почала

діяти Коломийська гімназія, і. Гаврилюк працював у ній викладачем аж до 1944
року, доки йому з сім'єю пролягла дорога на чужину. У ці роки, коли точилася

велика війна, і коли була загальна невизначеність, і. Гаврилюк не брався за перо.
Зі спогаду художника-rрафіка й мистецтвознавця івана Кейвана, який у період
німецької окупації був колегою і. Гаврилюка: «Раз я спитав ся його, чи він тепер
щось пише нового, а він відповів, що не має натхнення, а віршувати «до складу й
прикладу» не хоче, бо поезія свяtа справа.» (З листа Бориса Мигаля до Ярослава

fелети).

У міжвоєнний період, живучи в Коломиї, і. Гаврилюк працював творчо. Він
автор збірки «По терню та кремінню: Поезії» (Коломия: З друк. М. Бойчука.

Серія: Дрібна книгозбірня, ч.

7, 1923.-26

с.). В ній опубліковано п'ять віршів:

«інтродукцuш (1922 р.), «Сон» (січень 1922 р.), <<Тиф серед УГА в Барі» (квітень

1923 р. ), «Прощання стрільця з дружиною» (Кам'янець на Поділлі, жовтень 1919),
«до молоді» (Коломия, березень 1923 р. ). Появу цієї збірки в рубриці «Нові книжки»
відзначив «Літературно-науковий вістник» ( 1923. - N2 8). Показовим є вірш «По
терню та кремінню», який дав назву всій збірці. Це твір, насичений символікою
нещодавньої війни, яка принесла багато горя й страждань. Цей узагальнюючий

образ війни мовить про вдів, які пережили загибель чоловіків і яким залишились
руїни. Поряд з ними, вдовами, з' являється оптимістичний образ: «А преподобний

зняв руки вгору І і мовив повен любови: 1... Займається на світ... тріщать окови ... І
і розвіваються ваші печалі ... І Знімуться гордо вгору сцілені руїни, І і назарять вас
ясні очі воль ні, І і возгласять: то син, то дочка, то жінка героя І Що голову поклав
за волю України!». Своїм звучанням вірші і. Гаврилюка цього періоду тяжать до
тематики та образности авторів, приналежних до журналу «Митуса», хоча нам не

відомо, чи і. Гаврилюк насправді був близьким з цим творчим угрупованням.
У творчому доробку і. Гаврилюка і передмова до драми свого колеги Дмитра
Николишина

XV+120

«Самсон»

(Коломия:

Видання

спілки

«Дружність»,

1928. -

с.); на неї відгукнувся Юрій Шкрумеляк у «Літературно-науковому віс

тнику». Здається, у 1930-х рр. і. Гаврилюк майже не писав.
З творчістю і. Гаврилюка міжвоєнного періоду виникають деякі проблеми.
Річ у тому, що в багатьох джерелах дослідники часто плутають дві особи: ілька
Дмитровича Гаврилюка (тобто, нашого краянина) та ілька івановича Гаврилюка

( 1888- не раніше ніж 1931 ), українського громадського і політичного діяча, жур
наліста і письменника, уродженця Рівненщини, знаного громадсько-політичного
діяча в Бессарабії. Плутанину цю викликало передусім те, що в бібліографії
публікацій не зазначали імени по батькові авторів. До того ж, обидва автори

мають багато спільного у біографії, зокрема, участь у національно-визвольних

змаганнях. У міжвоєнний період ілько іванович Гаврилюк активно друкувався
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в чернівецьких виданнях, тут виходили його книги про національно-визвольні

змагання. і багато-кому здавалося, що ось тут Коломия, а недалеко - Чернівці,
значно ближче, аніж Бессарабія, то звісно ж, автором книг є не хто инший, як ілько
Гаврилюк з Коломиї. При цьому забувалося, що на той час Буковина й Галичина
належали двом різним державам

-

Польщі та Румунії, і, наприклад, великою

проблемою було Ользі Кобилянській приїхати на святкування свого ювілею з

Чернівців до Коломиї, з «закордону». Підтвердження цьому знаходимо й у праці

«Причинки до історії української літератури на Буковині» (Буковина. Її минуле
і сучасне.

-

Париж; Філадельфія; Дітройт: Зелена Буковина,

1956. -

С.

569),

в

якій їі автор Д. Яремчук пише: «ілько Гаврилюк (включаємо тут і бесарабців, бо
вони друкувалися виключно в буковинській періодиці. В Бесарабії не було ані
української преси, ані иншого видавничого руху) з Південної Бесарабії (Білгород).
Був учасником Визвольних Змагань

1917-20 рр. (Член президії Військового
(1923), драми «Молоді Парості» (з життя

З'їзду). Автор повісті «Наболілі душі»

артистів) та спогадів «Велетень Духа»- пам'яті С. Петлюри («Рідний Край»,

1928 р. ).>>. А в словниковій частині «Енциклопедії українознавства» (Т. 1) про ілька
івановича Гаврилюка сказано, що він публікував статті в чернівецьких часописах
«Промінь», «Рідний Край».

Перечитуєш книги ілька Гаврилюка, видані в Чернівцях, Одесі, Каліші й
пересвідчуєшся, що писав їх ілько іванович Гаврилюк. Так у книзі «Незабутний.
Пам'яти івана Липи» (Одеса; Каліш: Народний стяг, 1926.- С. 5) автор пише: «За
цей час доводилось мені жити й на рідній Волині (виділення автора- МВ.), і у
Криму, і на Дону... >>. Отож бачимо, що це не спаський Гаврилюк! Мова тут і про

Одесу, і про Херсонщину, а в цих краях ілько Дмитрович Гаврилюк не був. Це ж

r

в одному з листів до Ярослава елети писав і син Степан: читав тато ви твори, але

він ніде не згадує Чорного моря. Йому ж (а не спаському ількови Гаврилюкови)
належать опубліковані у львівському журналі «Світ» оповідання «Влада темного))

(1926.- N~ 7), «Осінь» (1927.- N~19-20), «ілюзії» (1928.- N~ 6), бо чернівецьке
видавництво «Час», у якому друкувався ілько іванович Гаврилюк, 1931 р.
підготувало до друку його книжку «Влада темного».

Виходячи з цього, слід твердо сказати, що ілько Дмитрович Гаврилюк зі Спаса
не брав участи у військових з'їздах, не був він обраний і членом Української Цен

тральної Ради (все це випало на долю «бессарабського» ілька Гаврилюка). На
користь цього свідчить й опосередкований арrумент: ілько Дмитрович Гаврилюк
-знана на Коломийщипі постать, довкола нього ходило багато легенд, однак
при цьому ніхто не зафіксував його розповідей про участь у з'їздах чи про при
належність до Центральної Ради.

У ілька Дмитровича Гаврилюка, уродженця Спаса, була своя життєва і творча
доля. Гаврилюки покинули Коломию на початку

1944 року,

коли звідси вирушали

на Захід хвилі утікачів, які не хотіли потрапити під більшовиків.
Восени

1944 року у родині сталася трагедія: 19 вересня у м.

Штеттіні (тепер м.

Щецін, Польща) загинув син ілька Гаврилюка дивізійник Олесь. Причому, сталося
це не в бою, а внаслідок нервового зриву, спричиненого цькуваннями з боку таких
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самих вояків. Неопублікованим залиІШІвся великий вірш (поема) і. Гавритока,
присвячений цій уrраті. Власне, це робочі записи з багатьма правками і неза
кінченими рядками.

Син Степан з батьками зустрівся у 1940-і у Відні.« Туттато мусів спати в альтані,

в городі, бо в хаті господарів не було місця. Багато втікачів були бездомними. Тато
був зломаний трагічною смертю сина Александра (Олеся). Тому що Відень був
тяжко бомбардований альянтами, ми спровадили батьків і сестру до Амстетену,
де я працював інженером на фабриці Гопфервісера. Свою трагедію, причинену
смертю Олеся, тато забивав куренням. Ми часто ділилися поганою махоркою, яку
завивалося до кусків часописів, щоби мати папіросу. Одного дня мама просила

мене, щоби не дати татові тютюну, бо в нього появилися печінкові плями і доктор
заборонив курити. Страшна це річ відмовити татовп папіроса. Та я послухав маму
і ее тата боліло.».
Коли радянське військо ввійшло на територію Австрії, Гаврилюки подалися

потягом на Захід: інсбрук, Тироль. На під 'їзді до мосту, неподалік села Мін стер,
надлетіли анrлійські літаки і почали бомбардувати міст. Потяг зупинився, люди
кинулися врозтіч. Бомби не влучили у міст, поїзд незабаром рушив у дорогу. «Ми
остали в селі Мінстер та знайшли кімнату в «баверів»,

-

писав син Степан.

-

Тут жили до приходу американців. З Мінстера я поїхав з дружиною, іреною з
Тисовичів, та донькою Александрою до табору УНР-и в Ляндеку. Батьки остали в

Мінстері. Тато мав зі собою трохи золотих монет, які батькам помагали жити. Од
ного дня, а ее був остатній раз, що я бачив тата, я висів з поїзда Ляндек-Мінстер
і, йдучи до мешкання батьків, наздогнав тата. Я догадався за чим він ходив. За
папіросами, які було тяжко знайти. Він несміло запитався мене, чи маю що до

курення. Я почастував його папіроскою і почув полегшу, бо скинув із себе почутrя
з попередньої відмови в Амстетені, яка мене тяжила.».

Стомлений жипям, знесилений безглуздою загибеллю сина, і. Гаврилюк
помер

8 січня 1947 року.

Сталося це у Тіролі, в австрійському селі (містечку) Мін

стер. Смерть настала внаслідок другого серцевого нападу. Родина Гаврилюків
перших повоєнних років перебралася до США вже без глави сім'ї. Там, у США, в

містечку Мопсі (штат Нью-Йорк), спочивають останки майже всіх членів родини,
однак, прах і. Гаврилюка залишився лежати в австрійській землі. Його могилу у
1980-х рр. (внаслідок реконструкції цвинтаря) було ліквідовано, а кістки пере
несено до спільного поховання родини того «бавера», в домі якого останні свої

дні провів вигнанець з рідної землі і. Гаврилюк. Тут закінчилась дорога ілька
Гаврилюка по терню та кремінню.
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ЮРКО ЧОПАНОВСЬКИЙ
ЛЮДИНА-МУХА З ДУШЕЮ СОКОЛА

Василь НАГjРНИЙ

м

дуже

мало

олоду особу, яку на наших теренах заслужено було удостоєно
оригінального тиrулу «Людина-муха», колись добре знали і шану

вали у міжвоєнний період в Коломиї. Теперішнє покоління міс
тян, на жаль, нічого, або

скаже

Чопановеького

-

про

Євгена-Юрка

відомого

коломий

ського спортсмена. Проте його колега,

нині

покійний

розповідав

можна

Микола

мені:

вважати

Кукурба,

«Юрія

так

справедливо

істинним

реформато

ром і рушієм спортивного жипя нашого
краю». Окрім традиційних видів спорту,
йому

легко

давалися

каскадерсью

трюки, які межували, інколи, між жит
тям і смертю. Активний член коломий

ського спортивного товариства «Сокіл»,
та студентської секції «Довбуш» Юрій
Чопановський,

власне, сам

зорганізу

вав його футбольну й хокейну дружини,
на що косо дивилися чужинці. Та лише

є

через юний вік його не обрали до управи.

кашаrо

Керуючим справами став тоді досвідче

часопису.

Львів, nttSІ

--28-/5'-

193'] ~,

•

•

>

ний бігун на середні дистанції; друкар
складач ~ихайло )Кураковський, який

виступав ще й у ролі мецената.
Запальний але справедливий Юрко

завше відзначався сміливими вчинка

ми в колі друзів. і не тільки ... Якось, з

Посвідчення Евгена-Юрка

Чопановеького

доброї волі він відстояв честь викладача

руханю-І і свого професора Петра Франка, сина славетного Каменяра, якого гру
бо образив котрийсь зі старшокласників. Двобій на кулаках, без жодних жорсто-
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ких прийомів, тривав коротко і покаран

ня було справедливим. Без сумніву, пе
реможцем з нього вийшов Юрко, який
завше був добре натренований і стабіль
но чувся в силі. Він виглядав на справж
нього героя, за яким очами повними щи

рої заздрости й замилування дивили-

.

.

ся учнІ молодших класІв, а також пред-

ставниці протилежної статі ...
Дуже скоро про нього заговорили
далеко

поза

межами

навчального

за

кладу. Ділки від цирку й естрадного
жанру

завалили

ХЛОПЦЯ

прОПОЗИЦІЯМИ

виступати на різних аренах. Це сталося
після того, як він повторив

номер

з

голлівудського

людину-павука.

Увечері

відомий

фільму
при

про

світлі

прожектора, Юрко Чопановський, на
че

кажан,

без

засобів

страхування

здійнявся по стіні коломийського Народ
ного дому на мідну баню, до самого

шпилястого флюrера. Граціозна стійка
на

руках

ДОВершила

аплодисменти

КОМПОЗИЦІЮ

завороженої

ПІД

Юрій Чопановський на ковзанах,
м. Коломия,

1987 рік.

публіки.

Цей видовищний номер Юрко повторно демонстрував й на стіні рідної

mater.

alma-

На цей раз не обійшлося без скандалу, який влаштувала дирекція гімназії.

На думку деяких професорів, зокрема поляка Ошиви, це був

« ... нечуваний

виклик добропорядним законам міста», що грозило відчайдухові відрахуванням з
навчального закладу. Але гору взяли вагомі здобутки студента Чопановеького на

ниві гімнастичній, що теж приносило гімназії неабияку славу в Галичині.
Вершиною майстерности став Юрків кульбіт з вікна паротяга, який на

швидкости перетинав міст на Пруті. В один момент, ніби птаха, розклавши до
лету руки, він сміливо кинувся з вікна вагона в підступні річкові хвилі і виплив з

води, гейби нічого не сталося. Після нього нічого подібного вже ніхто й ніколи не
зміг повторити.
Окрім того, в колі веретаків Ю. Чопановський вперто вирізнявся принциповими
патріотичними поглядами. Так в січні

1935

року його, «матуриста>> (випускника)

української державної гімназії подав до суду власник спортового товариства

«Селянка» ісраель Ландау. Юрко звернув йому увагу на те, що rазетні оголошення
треба писати не лише польською, але й дублювати їх українською мовами. За

таке відстоювання національних інтересів на тодішній території Речі Посполитої
карний суддя окружного суду Коломиї Л. Шулер виніс вирок сплатити

200

злотих

кари. Після такої упередженої політики представників окупаційної влади до своєї
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Каскадерські трюки Юрка Чопановськоrо, м. Коломия, 1930-і роки.

персони Євген-Юрій Чопановський подав документи на вступ до Станиславівської
духовної семінарії. Але ЗО серпня

1939

року його знову викликано, як об

винуваченого на черговий судовий розгляд у справі політичній, яку тепер уже
порушило староство міста Надвірної. Невідомо, як би все скінчилося для нього. Та
житrя опального українського спортовця змінила розв' язана сталінським Союзом

Друга світова війна ...
Загартований душею й тілом Ю. Чопановський стійко виніс всі випробування
долі, залишаючись до кінця днів вірним своїй рідній землі, ідеалам, яким служив

замолоду. Його донька Марія-Юлія Чопановська, яка мешкала на Закарпатті, так
писала про свого батька: «Жаль мені великий, що не мав у житті особистому
того щастя, на котре заслуговував, також не мав високих досягнень професійних,
котрих з ревністю малежалися б йому, був бо чоловіком виняткових здібностей

різносторонніх

... ні разу не скривив він душею для

особистої вигоди, не розміняв

золота душі на п 'ятаки мідяної правди».

Хочеться

принагідно

відзначити,

що

красномовність

була

однією

з

визначальних рис у родині Чопановських. Про це можемо також судити з його

Юрко Чопановський на льоду, м. Коломия,
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1931

рік. Фото Петра Франка.

дописів до місцевої періодики на початку 1990-х. Будучи вже тяжко хворим, Юрій

Чопановський з притаманною йому наполегливістю і скрупульозністю намагався
всіма можливими силами донести дух патріотизму, який формував його епоху.

Зберігаючи світлини й документи тієї далекої доби, він в листах до приятелів
згадував фраrменти змагань, гравців... Цим жив і дорожив до кінця днів своїх,

які скінчили його літочислення

19

лютого

1999

року у Коломиї. Ніхто з старих

Юркових друзів не зміг провести його в останню пуrь. Серед близьких за тілом

йшла одна з його опікунок, п. Наталка Монастирська- голова міської філії Союзу
українок, донька давнього гімназіяльного товариша Євгена-Юрія Чопановського,
яка ніби передавала символічну естафету поколінь.

КОЛОМИЙКИ
3 КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ
Весільні

***
При1"хали до нас свахьи, криві та горбаті,

Одна була трохьи проста та й та впала з моста.

***
Ой 1хало вісілічко попри мою хату,
Зачипило у гіляІ'у, загубило сваху.

***
При1хали до нас свашкьи

-

ніхто 1·х ни кликав,

Поставали коло хати, якби 1х натикав.

***
Ой кухарько молоденька, кухарочко біла,
Кілко 1ди наварила, шо сама всьо ззіла.

***
Ой то наші кухарочка у білі сорочці,
Сама мйисо усьо ззіла та й кажи, шо госкі.

***
Та й нікому так ни добри, як наші кухарьці,
Сидит собі на припічку- облизу1· пальці.

***
А в нашо1 кухарочки голова козьича,

Чого вна нам ни сказала, шо юшка горьича?
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НЕВТОМНИЙ ДМИТРОКУЗИК

Микола САВЧУК

у

важно придивившись до своїх друзів, ви неодмінно знайдете найак
тивнішого серед них. Вродиться собі людина з вибуховою енергією,
яка може гори перевертати, і спробуй-но встигнути за нею. Такі лю

ди стають, якщо не геніями, то принаймні за житrя встигають багато.

Прикладом людини невсипущої снаги сучасники називали Дмитра Кузика, який

народився

20 грудня 1906 року в містечку Печеніжині,

що за яких

8 кілометрів від

Коломиї.

Люди того покоління пережили радісні й важкі суспільно-політичні події. Це
був розквіт Австро-Угорської імперії, а водночас і їі крах. Це був злет українського
життя, який вивертився проголошенням ЗУНР і створенням УГА. Це був гіркий

розпач національно-свідомої верстви по втраченій державності. Це був час нового
витка боротьби за національні й соціальні права. Усе це бачили, відчували й

розуміли такі підлітки та юнаки, як Дмитро, син Василя Кузика і Марії Самокишин.
А печеніжинське середовище сприяло тому, аби з містечкових хлопців виростали

справжні українці. Для цього тут діяли осередки головних галицьких товариств

«Просвіта», «Рідна Школа», «Січ», а також партійні осередки. Їхню працю до
повнювали захоплюючі розповіді вчорашніх усусусів і стрільців УГА. А мораль
зміцнювала рідна церква. Цю внутрішню сільську й міську національну пропаганду
в той час, на щастя, не розмивало телебачення й відео, брехливі кольорові rазети й

журнали та безконечні реклами. Тому галицькі села й містечка постачали Коломиї,
ПсремиІІШю і Львову національно підготовлених хлопців і дівчат. Тому польська

держава, а відтак і московські зайди були перелякані високим ідеологічним рівнем
західноукраїнського люду.
У

-

1920

році коломийська повоєнна гімназія поповнилася ще одним учнем

Дмитром Кузиком. Та не простим учнем, а таким, що палав різними ідеями,

приставав до кожної справи. Ось Дмитрусь чотар однієї з сотень коломийського

Пласту, ось він один з активних членів гімназійного шахового гуртка, ось він
редактор гімназійної стіннівки, ось він голова учнівського експерантського

гуртка, ось він голова учнівської самоуправи. А діяли ж у тогочасній гімназії й
драмгурток, і оркестра, і спортові секції. Не дивно, що директор гімназії Прокіп
Мостович звертався до печеніжинського хлопця на «дмитре».

161

Поза тим коломийські гімназисти-українці дбали не лише про навчання, але

й про національну справу. Доходило до сварок і бійок з поляками, до вигнання з
гімназії, до постійних неприємностей з польською окупаційною владою ...

У

1927 році ДмитроКузик здав матуру і закінчив Коломийську гімназію.

Юнак

прагнув нових знань і вступив у Львівську Політехніку, нинішній університет з
однойменною назвою. Тут здобував фах інженера. Львівський період характери
зувався новими захопленнями уродженця Печеніжина. Він вступає до Товариств
«Основа», «Обнова», до Студентського Союзу. У

1933 році прилучається до політи

ки, стає членом нової тоді партії Фронт
Національної Єдности (ФНЄ). Це була
•

•

о

нацюнал1стична парпя, складена пере-

важно з молодих людей. ДмитраКузика

обирають одним з провідників цієї пар
тії на Коломийщині. У

1938 році

органі

зовується Коломийська Повітова управа

ФНЄ на чолі з Дмитром Кузиком. ФНЄ

.

.

охоплює всІ навколишНІ села, включно

з Печеніжином. Сюди приїжджає керів
ник партії Дмитро Паліїв, преса пише

про осередки ФНЄ на Коломийщині.
1930-і роки

-

це дуже плідні ро

ки життя Дмитра Кузика. Його вже
знають

друкує

у

.

львІвських

свої

колах,

матеріяли

у

адже

.

вш

часописах

«Свобода», «Перемога», «Батьківщина»,
«Українські вісті» і співпрацює з ними.
Бере участь в українських масових за
ходах, у партійних справах. У рідному

Печеніжині стає одним з організаторів
осередку ФНЄ та осередку протиалко

ДмитроКузик захоплював

гольного і протинікотинного Товариства

і вродою, і снагою.

«Відродження», а також створює там і

провадить Студентську секцію.
Окремішньо

стоїть

виробнича

дільність

печеніжинського

книжечці-провідиику по українських установих Галичини за
вже згадується

інженер-будівельник Дмитро Кузик.
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самородка.

У

рік в Коломиї

Того року він засновує

«Підприємство будови інженера Дмитра Кузика» для будівництва мостів, доріг і
помешкань. У моїй теці зберігається короткий спогад колишнього працівника цього

підприємства Мирослава Атаманюка з

1993

року. Ось що він писав: «Українське

«Підприємство будови інженера Дмитра Кузика» розташоване було в колишньому
Народному домі (тепер Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини).

Діяло упродовж

1937- 1939

років. Підприємство виконувало пляни і проєкти
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Дім на вул. і. Франка, 13, який Дмитро Кузик збудував спільно
з адвокатом іваном Могильницьким. Коломия, 2007 рік.
житлових та промислових будівель, а також поміри земель по селах, після чого
власникам видавались пляни земельних дшянок.

Крім вищезгаданих робіт, підприємство займалося розробкою камінного вугіл
ля в Ковалівці та випалом цегли в Сопові, де була побудована полева цегольня.

У підприємстві працювали чотири техніки (п.п. Атаманюк, Вергун, Глібовиць
кий, Кузик), два адміністратори (п. п. Сметанюк і Мацьків) та дві ланки робітників.
На розробці вугіллятранспорті-

5.

5,

на цегольні-

9, на спорудженні житла- 9, на кінному
28 осіб. У розпорядженні техніків були

Загальна чисельність-

три ровери, а для помірів по селах власники-замовники висилали по нас фіри чи
брички».

Це стало великою несподіванкою і неприємністю для коломийських чужинців,
які контролювали весь будівельний бізнес міста і повіту. Відчуваючи з їхнього боку
небезпеку і різні перешкоди, молодий інженер-українець закладає власну цегельню

у с. Сопові, що під Коломиєю. Як згадував уже в 1990-і роки його співпрацівник
Атаманюк, ту цегельню хтось вночі підпалив. Відтоді кілька робітників Кузикового

підприємства почергово ночували в цегельні. Отож і в ті часи, і в нинішні українцям
займатися бізнесом було справою надто ризикованою ...

З'ява в Коломиї рідного будівельного підприємства надзвичайно втішила
коломийських українців і вони стали поступово замовляти свої будівлі у Дмитра

Кузика. Так у Коломиї на нинішній вул. Рибацькій виріс будинок інженера
Микитюка, на вул. М. Коцюбинського,

11 -
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гімназійного професора Лободи, на

Дім, збудований за проектом інженера Д. Кузика на вул. М. Коцюбинського,
Ко..'Іомия,

вулиці Карпатській

-

11.

2007 рік.

пані Балицької, на вул. М. Верещинського

-

гімназійного

професора Маланюка. Довголітній директор школи у Великому Ключеві Роман
Коссар, колишній підхорунжий УСС замовив молодому інженерові нове шкільне
приміщення, яке й досі у Великому Ключеві називають «будовою». У

1939

році

його відкрили й посвятили при здвизі місцевих людей та за участю повітових
урядників.

Знаючи про нові світові віяння в архітектурі, молодий підприємець пропонував
коломийським українцям дешевші проекти, беручи за основу американські моделі.
Звісно, що польській окупаційній владі це не подобалося.
Того самого року інженера Кузика обрали членом управи (членом контрольної

комісії) коломийської філії Союзу Українських Купців і Промисловців.

У 1939 році на нинішній вул. і. Франка, 1З з' явився новий будинок на кошти
інженера Дмитра Кузика та коломийського адвоката івана Могильницького. Сюди
Дмитро Кузик переніс своє підприємство й житло. Однак довелося пожити в
рідній оселі надто коротко ...

Настав вересень 1939-го. БільІІ'овики вже в Коломиї і шукають за найактив
нішими українцями. Хто не встиг виїхати, той уже під московськими гвинтівка
ми крокує назустріч смерті. Та Дмитро Кузик, за яким теж розпитували чекісти,

був за Сяном, у Перемишли. Так почався його великий шлях у чужий, але вільний
світ. А тимчасом у його новій коломийській оселі порядкували представники буді
вельної організації «савєцкіх Погранвойск НКВД>> ...
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Перемишль

-

давнє княже українське місто, яке ніколи не втрачало свого

українського духу. Тут діяла греко-католицька катедра, гімназія, отці-василіяни,

різні осередки наших товариств. і хоч поляки всіляко душили перемиських
українців, ті таки не давалися. Німці дещо пригальмували польські апетити.
Дмитро Кузик у той важкий непевний час сміливо береться за створення
невеличкого підприємства з виготовлення українських забавок. За короткий період
він налагоджує виробництво і створює низку крамниць і філій у Галичині, в т. ч.
й у Печеніжині, і навіть на Наддніпрянщині. Дивно, але в ті тяжкі часи ляльки

користувалися неабияким попитом. імовірно, печеніжинський підприємець у той
час не забував і про політику, і про журналістику ...
У

1944

році

фронт

наближався

до

Європи,

німці

відступали.

Дмитро

Кузик добре знав, що чекало його, якби він потрапив до лабет сталіністів. і він
перебирається вглиб Німеччини, у м. Вільзбібурr. Там у невідрадних умовинах
видає український двотижневик «На чужині»

(1946-48

рр.). Тих

76

чисел rазети є

тепер раритетом і яскравим свідченням доби.
У

1948 році тисячі українців,

які скиталиси по переселенчих таборах Європи,

виеміrрували за океан. ДмитроКузик з сім'єю опиняється ум. Трентоні-столиці

штату Нью-Джерзі (США). Так почався його третій життєвий період на чужині.
Пройшовши різні типові для свого середовища випробування, печеніжинський
еміrрант таки береться за фахову справу- створює будівельно-торгове підприєм
ство, заробляючи на себе і рідних.

Нове шкільне приміщення у с. Великому Ключеві, тепер Коломийського району,
яке проєктував інженер Д. Кузик, а будувало його підприємство.
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1939 рік.

На новому поселенні Дмитро Кузик знову випромінює ту нестримну енергію,

яку подаровано йому від дитинства. У Трентоні він стає головою і членом управи
Українського Конrресового Комітету Америки (УККА); членом УНДО та Спілки
Українських Журналістів Америки, Ради Прихильників УНР і Українського

Публіцистично-Наукового інституту; головою Конференції Українських Політич
них партій і організацій (КУППО), головою. контрольних органів Українського
Народного Дому, Українського Громадського Клюбу, Українського Демократичного

Руху, Товариства Українських інженерів Америки. У 1972 році він заснував і
редаrував аж до смерті новий орган Асоціяції Українців Америки «Наш голос»;

був співзасновником і співпрацівником видавництва «Життя і Мислі» (згодом
«Ключі»). Активний українець з Печеніжина також співпрацював з доктором

Миколою Шлемкевичем і його журналом «Листи до Приятелів».
Окремішньо стоїть велика заслуга ДмитраКузика щодо руху за Патріярхат
Української Греко-Католицької Церкви. Відомо, що після звільнення Патріярха

Йосипа Сліпого з московської неволі поширився рух української діяспори за
створення Патріярхату УГКЦ. Дійшло навіть до непорозумінь, образ і сутичок
всередині самої української еміrрації, оскільки одні вимагали проголошення
Патріярахту, навіть, якщо Папа Римський зволікає з цим, инші (таких було менше)
вважали, що Патріярхат можливий лише за згоди Папи Римського.
Дмитро Кузик стояв в

обороні

Патріярхату і

нашої церкви, яку деякі

священики та парафіяни намагалися златинізувати, занrлійщити. Він був членом

Патріярхального Товариства і навіть написав брошуру «За українську мову в нашій
Церкві» (два видання

-

1964, 1965 рр.) та розіслав їі всім

священикам і владикам

УГКЦ в діяспорі. Він з дружиною жертвували кошти на патріярхальні справи, на
будівництво українських церков, зокрема величного Собору Святої Софії у Римі.
Вранці

13

березня

1982

року обірвалася життєва струна Дмитра Кузика.

Смерть застала його за роботою над квітневим числом «Нашого голосу». Залишив
у смутку дружину Дарію, синів Романа й Володимира і свою печеніжинську
родину. Скромні статті про Дмитра Кузика, які з' явилися в Україні вже в часи
незалежности, досі не змалювали нам цілісного й великого його портрета.

Постать славного уродженця Печеніжина могла б зацікавити не лише дослідників
rромадсько-політичного життя, але й дослідників журналістики, видавничого руху,
істориків УКГЦ, а особливо дослідників нашої української будівельної справи.
В Коломиї залишилося кілька свідків української проектувально-архітектурної
думки, творіння Кузикових рук і його однодумців

-

добротні цегляні будинки. У

рідному Печеніжині вдячні нащадки назвали його іменем одну з вулиць. Пам' ять
про свого брата бережуть сестри ...
Літ.: Веселка [Коломия].-

1938.- Ч. 2; Бл. п. ДмитроКузик //Наш rолос [Трентон,
1982.- Ч. 4; Костюк і. Дмитро Кузик, життя, діяльність// Наш голос [Трентон,
США]. - 1982. - Ч. 5; Коломия й Коломийщина. -Філядельфія, 1988. - С. 139 - 148,
161, 170, 173, 192,546, 548; Савчук М. ДмитроКузик з Печеніжина І/ Вісник Коломиї.1991.- Ч. 122; Довірак М. Печеніжин.- Коломия: Вік, 2005.- С. 55.
США].-
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КОЛОМИЙСЬКИЙ ГіМНАЗИСТ,
ЯКИЙ ЛіКУВАВ ЕФіОПСЬКОГО КОРОЛЯ

Василь НАГіРНИЙ

н

евідомо, якою була б доля цього дослідження, якби наприкінці

1990-х мені не судилося запізнсnися з п. іриною Стефуранчин. Ця
тендітна жінка, здається, всеньке життя замешкувала у Коломиї, бо
пов' язувала з покутською столицею найтепліші юначі спогади. Звідси,

з т. зв. нижньої частини міста над Прутом {ріка часом навіть заливала їхню оселю)
ходила разом з своїм старшим братом до знаменитої в Галичині Коломийської
гімназії. Отож дехто з братових однокласників став для неї добрими знайомими.
Був серед них високого зросту і атлетичної тілобудови хлопець

-

Степан Зощук,

якого дівчата просто не могли оминути своїм поглядом ...

Не даремно кажуть, що обдарована людина дуже часто є багатогранною у своїх
життєвих проявах. Саме до цього праПІ}'в Степан, який не тільки на відмінно здав
маrуральний іспит, але до чого б тільки не брався, чим не втішалася б його душа,
те намагався доводити до досконалости

...

Він, як і решта його друзів з гімназійної лавки, яких розкинула доля ген по сві
тах, до кінця днів своїх не поривав взаємин з Коломиєю, сюди линули його теп
лі останні листи ... Проте народився С. Зощук у Кракові, на парохії Св. Норберта,

8 вересня 1909 року, де батько служив залізничним урядовцем. і тільки після то
го, як велика наддунайська імперія Габсбурrів розділилася кордонами самостій
них країн, родина Зощуків перебралася до Коломиї. Тут для голови сім'ї знайшла
ся праця на пошті, а Степан продовжив навчання у державній українській гімназії.
Але, як знаємо з історичних джерел, не довгим виявилося творення української
державности. Ті дні студентові Зо щукові запам'яталися тим, як:

« ... всі

учні ося

яні заходячим сонцем, співали зворуlШІиву тогочасну пісню «де Дніпро наш ко

тить хвилі, рве стрімкі пороги»,- проводжаючи з гімназійних вікон останні ше
ренги оборонців міста перед насrупаючим румунським військом наприкінці трав

ня

1919

року. За таких політичних умов формувався характер сучасника тієї до

би С. Зощука, який не дивлячись на шалений спротив польської адміністрації міс
та, шириіl ідеї тіловиховання, за що удостоївся бути учасником «Запорізьких іг

рищ» у Львові. Разом зі своїм товаришем М. Йойком хлопці становили непробив
ний мур на полях футбольних баталій в складі руханкового товариства «Сокіл>>.

Чималий вплив мав на хлопців гімназійний професор Петро Франко, який закін-
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чивши інженерні студії у Анrлії, запо
зичив звідтіля дещо корисного для ук
раїнської молоді. В середині 1920-х піс

ля денного навчання і на вакаціях він

.

.

запроваджував масовІ змагання з рІзних

літніх і зимових видів спорту.
Варто

відзначити,

що

в

нижчих

класах гімназії Степан вдало поєднував

спортивні досягнення з духовністю, себ
то йому далеко не байдужими стали уро
ки реліrії, які читав катехит о. Станець

кий, сам процес Богослужіння і влас
не історія українського християнства,

реліrійна культура й традиції.

1928

26 травня

року Степан склав атестат зрілос

ти, а наступного року відбув обов'язкову
військову службу в Цешинській «подхо
рунжуфці»- школі військових старшин

Д-р Степан Зощук

у Війську Польському. Після демобілізації, від

193 1 року розпочав

навчання у

Вищій машинобудівній школі м. Лозна
ня (Польща), але тільки через два роки зрозумів, що це не зовсім те, до чого за

вше прагнув ... То ж успішно переписався до університету, на медичний факуль
тет, займаючись одночасно спортивною медициною на відділі фізичного вихован
ня. За такий поворот долі Степан був удячний до кінця днів своїх ще одному відо

мому коломийцеві тієї доби, лікареві-філантропу Володимирові Ганьківському.
У колі студентства Зощука виокремлювала активна діяльність в академічному

товаристві Української студентської громади, праця у патріотичиїй корпорації
«Чорноморе». За підозрою у співпраці з ОУН його кількаразово заарештовувала

польська жандармерія. Однак тяжких тюремних термінів дивом удалося уникнути,
то ж

1939

року молодий лікар влаштувався на практику до Анатомічного музею

Познанського університету. і того самого року одружився з початкуючою
акушеркою іриною Прісневською з Волині. З нею в парі працювали в поліклінічній
приймальні. У вільні хвилини, знову, як і раніше, Степан поринав у справи УНО

(Українського Національного Об' єднання) Познаньщини, займався виховними
процесами в різновікових осередках.

Перші вибухи Другої світової війни Зощуки зустріли спочатку в австрійсько
му містечку Заубердорфі, де Степан коротко надавав допомогу в станиці Дружин
Українських Націоналістів. Опісля був красень-Відень, куди подружжя перебрало

ся після розв' язанЮt згаданої орrанізації, на лікарську практику. Рівень спеціяль
них дисциплін вигранював у 11 Хірургічній Університетській клініці під керівниц

твом професорів В. Денка та

r. Зальцера. Протягом воєнної кампанії він як асис

тент цього медичного закладу врятував сотні людських житrів.
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По закінченні бойових дій С. Зощук

захистив докторат за спеціалізацією за

НАУНОВЕ

ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕННА В

НАНАдІ

гальна хірургія й урологія. А потім знову довгі години, дні й тижні при опера

Д.Р СТЕПАН 30ІЦ)'К

ційному столі у французькому військо
вому шпиталі м. Фельдкірх. Звідтіля й
простелилася йому дорога аж до Сирії
до м. Алепо, де перспективний ескулап

ЯКИЙ
ТАКЕ

ХАРЧ

ЗДОРОВ'Я

провів десять літ на охороні здоров' я
місцевого населення.

1966

року без йо

го медичної допомоги не обійшлося і
в далекій Ефіопії. В цій африканській

країні оточення короля Хайле Селасіє І
запросило С. Зощука на посаду голо

вного

військового

хірурга

в

столиці

Аддіс Абеба, коли розпочалася війна
проти Сомалі. Там, при найвищих ешелонах влади, а також в якости директо-

ра шпиталю в м. ДіреДавата началь
ного хірурга 3-ї армії м. Гарар наш кра

янин віддав ще

15

н.,..._ Т-ео ом. Т.

w-.,q •

Н8Нuі.

. _ !12

пасичених працею

літ. А далі його знань, уміння й велико

го досвіду вже потребували вояки Кенії

Титульна сторінка книжки.

та Найробі, де знову ж таки очолив команду лікарів, тільки цього разу вже <<Літаючих хірурrів». А вечорами, замість від

починку приймав вражених проказою тубільців ( амбо. Здавалося б, лише кілька
рядків, а за ними стоїть аж чверть віку! Воістину подібні польові й природні умо
ви, специфіку континенту могла винести людина не лише фізично розвинута чи
загартована, але мужня й доволі вольова, яким, власне й був Степан Зощук.

А ще без його кваліфікованих порад· та консультацій не обходилося і в

патріярших палатах Йосипа Сліпого, поряд з храмом Св. Софії в Римі, де відвідував
Блаженнійшого періодами від лютого 1979-го, аж до дня кончини

7

вересня

1984

року.

На свою любу Україну доктор Зощук так більше ніколи й не повернувся, хоча
звідусіль, куди тільки не закидали його світові мандри, він посилав вісточку у

вигляді екзотичних поштових карток з краєвидами тих місць, де сам побував. Так
надзвичайні ділові якості цієї людини не перестають дивувати й досі, адже, окрім
лікарської практики, С. Зощук радо ділився напрацьованими темами з медичними

світилами Старого й Нового світів, виступаючи з доповідями в ділянці хірургії,
спортивної медицини, харчування ... Окрім міжнародних публікацій, він написав
майже

50

наукових розвідок-досліджень, виголосив

39

доповідей з проблем

мовних, історичних, політичних, які стосувалися його рідного народу. Вони
не втратили актуальности й досі. У

1985
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році вийшла його відома, особливо в

діяспорі, книжка «Який харч- таке й здоров 'я»

(344 ст.). Через рік не стало вірної

подруги ірини. На початку вересня родина Защуків відправила за нею панахиду на
цвинтарі f ерстгоф у Відні. На схилі літ удівець-доктор медицини знову перебрався
з столиці Австрії у Фельдкірх. Це містечко, мабуть, нагадувало йому молоді роки,
звідки він вирушив колись у велику гуманну місію свого життя, яка закінчилася на
92-ому році

12 квітня 2002-го, на старому Віденському кладовищі поряд з тлінними

останками дружини.

Літ.: Савицький Р. Степан Зощук
здоров'я. НТШ в Канаді.
процес ОУН.

-

СтепанаЗощука

Т.

-

заслужений коломиянин //Який харч -таке

- Відень, 1985; Книш З. Варшавський
1. -Торонто [Коломия], 1986. - С. 1ОО- 1О 1; Оришкевич: О. Пам' яті
(1909-2002) /І Свобода [США].- 2003.- 11 квітня.
-

52. -

Торонто

Т.

Доктор Зощук з королем Ефіопії Хайле

Наш славний коломиєць біля церкви

Седасіє. м. Аддіс-Абеба.

св. Юрія ХІ ст., яка витесана з каменя
і схована від людського ока. Ефіопія.
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ЗВАРИЧ і ЙОГО «КОЛОМИЯ))

Микола САВЧУК

с

імнадцятого серпня

1966 року «Український голос» -

популярна rа

зета, яка виходила в канадському місті Вінніпеrу, опублікувала розло
гу стапю-некролог про видатного діяча нашої діяспори Петра Зварича

( 1877 -

1966).

У ній з теплом і великою повагою описано довгий і на-

повнений добрими ділами ЖИ1Тєвий шлях вихідця з с. Тулової, тепер Снятинеького

району івано-Франківської области. Перший син покутських хліборобів згодом
став учнем славної Коломийської гімназії, про що і йдеться в його спогаді, вміще
ному в цій книжці. Двадцятирічного парубка прикликали до австрійського війсь

ка, з якого він повернувся лейтенантом. Молода натура прагнула побачити світ,
вийти у цьому світі на краще становище, а тому 1900-го року разом з батьками та

братом і шістьма сестрами вирушає за моря-океани. У

23

роки молодий Зварич

ступає на канадську землю, яка стала його другою батьківщиною. Таких згодом
назвали українськими піонірами, себто першопрохідцями. Це саме вони корчува

ли канадські ліси, очищали землі від каміння, розорювали незаймані степи і вди
хали в Країну Кленового Листка свою українську хліборобську любов. Був серед

них і Петро Зварич.
Учорашній коломийський відмінник гімназії не цурався жодної роботи,
яка траплялася на його шляху: працював на вугільній копальні, на цегельні, на
пилорамі, на будовах і навіть на копальні золота. У

1903

році його кишені вже

заповнилися доларами і, повернувшись до Едмонтона, Петро Зварич закупив різні
сільськогосподарські машини та повернувся на свою ферму, або гомстед, як там
казали.

Узимку 1904-го Зварич одружується з українкою Марією Федорків і зводить
хатину на майбутню сім'ю. Там відкриває крамницю й поштову філію та стає
поштовим працівником. А в холодні зими рубає ліс. У вільні хвилини завзятий
еміrрант дописує статrі в українську періодику, розсилає листи своїм знайомим

і стягає до Канади українську інтеліrенцію та священиків, яких там бракувало.
Так будується, гейби друга Україна, вільна від польських панів, від визискувачів,
демократична.

1905 року починається політична діяльність Петра Зварича, який бере участь у
провінційних виборах. Чудове знання анrлійської мови дозволило йому повноцінно
прилучитися до життя на новому материку. До вивчення мов він мав здібність, а
Коломийська гімназія дала йому широкі знання і чужих мов, і гуманітарних знань
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ШкОJJа «КОJJоми•», Канада, бітІ м. Веrревіл,

1909

рік.

назагал. Тому Петро Зварич добре почуває ться в канадському середовищі і навіть
починає засновувати шкільні дистрикти, займаючи в них різні посади. Про одну з
таких йоrо шкіл, під назвою «Коломи.я» піде мова далі ...
У

1908

році Петро Зварич переїжджає до м. Веrревіл (Веrревил) у провінції

Альберта. Там незабаром виріс йоrо великий, на вісім кімнат, дім, у якому

подружжя: мешкало до кінця ·своїх днів. Заклавши міцний побуrовий фундамент,
Петро Зварич ще з більшою снаrою береться за громадську роботу: створює спілку
«Народна Торrовл.я», засновує підприємство з продажу будівельних матеріялів,

організовує різні шкільні курси, стає ініціятором озеленеНЮІ своrо містечка. А
ще видає книжечки дл.я українських дітей, заохочує передплачувати українську
пресу, пише вірші. Протягом

переїхало майже

500

1900-1950 років

завдяки Петрові Зваричу до Канади

українських родин. Він стає відомим меценатом: жертвує

кошти на Українську Православну Церкву в Канаді, на часопис «Український

голос», на інститути Петра Могили та ім. Грушевського (зrодом св. івана), на
Союз Українців Самостійників та ин. Загалом сума його добровільних датків на
українську справу становила понад

42

тисячі доларів, а треба сказати, що вага

тоrочасного канадського долара була значно вищою ніж нинішнього.
За

активну

національну

діяльність

Петра

Зварича

обирають

делегатом

Конrресу Українців Канади, Соборів Української Греко-Православної Церкви та

багатьох инших з'їздів, заходів загальнодіяспорного значення. Він був членом

25

українських православних громад, членом і почесним членом багатьох провідних
канадських діяспорних організацій. У

1962 році еміrрація відзначила пана Зварича
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Шевченківською медатІю. А

1976 року

посмертно з' явилися окремою книжкою

вартісні для нашої історії «Спомини» Петра Зварича, уривки з яких публікуємо в
цій книжці.

То ж не дивно, коли Петро Зварич відійшов у глибокій старості на вічний
спочинок, на його похорон зійшлася чи не вся українська Альберта і навіть канадці
анrлійського походження, а заупокійну службу в церкві святого Володимира
правило кілька священиків на чолі з владикою Андреєм

-

Архиєпископом

Едмонтону й Західної Європи Української Греко-Православної Церкви. Четвертого
липня

1966 року навіки спочив у

могилі на цвинтарі Веrревілу великий українець

Петро Зварич, син івана й Марії. По собі залишив багато добрих справ, книжку
спогадів, а також численну родину: синів івана, Євгена й Богдана, 11 внуків і 12
правнуків. Місто подякувало йому в той спосіб, що одну з шкіл назвало іменем
Зварича ...

Тепер уже можна впевнено говорити про те, що Петро Зварич був і першим
еміrрантом-коломиєлюбцем, першим, хто увіковічнив місто своєї гімназійної

молодости на канадській землі. Маємо на увазі його «Коломию», адостеменніше

-

кілька «Кол омий» ...

У

1904

році на мапі Канади з'являється назва «Коломия», якою маємо

завдячувати Петрові Зваричу

-

вчорашньому коломийському гімназисту. Саме

він, осівши в місцевости неподалік Веrревілу, що в провінції Альберта, відкрив

Родина тулівських Зваричів (п'ятий зліва Петро Зварич),
м. Веrревіл, Канада,
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1951

рік.
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Школа «Коломия» на шкільній мапі провінції Альберта, Канада.

там власну крамницю і пошту, та назвав їх миrіим серцю словом Коломия. Слід
зауважити, що в ті часи українські еміrранти обживали незалюднені терени.
Селилися кількома родинами чи й однією сім'єю і це чимось нагадувало наші
хуrори. Аби якось розбиратися в поселеннях, їх називали. Українці нічого не
придумували нового, а просто переносили старокрайові назви, у такий спосіб

174

постійно пам'ятаючи хто вони і звідки. Так у провінціях Альберта і Сакскачеван
виникли Станиелавів і Броди, Згода і Просвіта, Бучач і Снятин, Буковина і

Запорожжя, Україна і Київ, іспас і Богдан та багато инших. Можливо, нашими
предками керувала та сама генетично-історична пам'ять і в ті часи, коли вони

прийшли в Єрусалим і називали там поселення давньоукраїнськими словами ...
Навколо крамниці й поІІПи Коломия мешкали вихідці з Покутгя й Буковини:

Гриники, Порайки, Богайчуки, Шпаки, Танасійчуки, Косташі, Міськіви, Фодчуки,
Винничуки,

Морозюки,

Саламандики,

Михайлюки,

Семенчуки,

Беднарські,

Зваричі, Гордії, Волошини, Франчуки, Варави, Турчини ...

Після пошти й крамниці «Коломия» невтомний Петро Зварич зорrанізував

у тій самій місцевости

8

червня

1906 року школу з однойменною назвою.
1907 році офіційно відкрили. Це була державна
дистрикт # 1507, а Петро Зварич став їі першим

Упродовж року їі збудували і в
початкова школа

-

шкільний

управителем і скарбником. З Торонто він запросив міс Джексон, яку вважають
першою вчителькою школи «Коломия»

(1907-08).

Вона перебралася сюди разом із

сестрою, з якою мешкали у кімнаті над класом. Платили їй
Згодом у «Коломиї» вчителювали: МакЛафлін

60 доларів місячно.
(1908-09), Ваврик (1909),

Зиrмунт Бичинський (1909), Божик, іван fеник (1913), Маккорні, Ворен Дайклин,
Пер Рейстон, іван Рурик, іван Косташ, Олекса Григорович (1916, 1920-21), Гар
рі Косташ ( 1917 -18), іван Воєвідка ( 1921-22), Н. Романюк, Г. Бабій (1920-і),
Енн Орещак
Рейдлінrер

( 1949-51 ),

(1937-38), М. Леміаський (1930-40), М. Томин (1938-48), Джазі
( 1941-48), Л. Михайлюк ( 1940-41 ), М. Д. Федорук ( 1948-49), В. Геrолік

С. Порайко. Про цих учителів збереглися скупі свідчення. Відомо, що

МакЛафлін викладав право в Едмонтоні, а Зиrмунт Бичинський, очевидно поляк,
був редактором, пресвітерам і письменником. Пер Рейстона вважали дуже добрим
учителем. Найдовше затрималися в школі учителі М. Лемінський та М. Томин

-

по І О років. З ініціятиви М. Лемінського школу у 1930-і обсадили деревами.

Напочатку учителі отримували

600-840

канадських доларів на рік. Від

1938

року

їхні зарплати суттєво збільшились.

Українці, звичайно, намагалися уrримувати школу в українському дусі, хоча
мусили зважати на те, що вона мала статус державної. Українські вчителі працювали

без відповідного провінційного педагогічного сертифікату. інспектор чужомовних
шкіл у Востоці Роберт Флетчер, відвідавши «Коломию» перед Першою світовою
війною, зазначав це, і в звіті до відділу освіти писав, що українські опікуни школи
і педагоги не хочуrь, аби їм призначали вчителів, а хочуть робити це самі. Проте
вища освітня влада підтримала інспектора. До цього додалася антиукраїнська
політика канадського уряду в період Першої світової війни, коли українських
еміrрантів-галичан кидали в спецтабори. Такі невідрадні обставини змусили

українців підкоритися обставинам і незабаром у нашому середовищі з' явилося
паважне число дипломованих учителів, які мали повне право викладати в таких
школах, як «Коломия».

До 1920-х років навчання в «Коломиї», зважаючи на погодні умови, тривало
від травня або червня до вересня. Відтак навчальний рік продовжили.
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Перші учні школи <<Коломия», біли м. Веrревіл, Канада,

1907 рік.

Як описують очевидці, школа «Коломия» мала одну кімнату і по три вікна

з кожного боку та rанок, а також сіни. Були там столи й лавки для сніданків,
роздягальня з гачками на вбрання. У класі стояла велика піч з металевим щитком
навколо, аби діти не обпеклися. Коло неї стояло відро з вугіллям і дровами,
мітла і совок. Зважаючи на тутешню холоднечу, піч відігравала головну ролю. З

причандалля в класі були дошка з крейдою й ганчіркою, глобус, мапи в скрині біля
дошки, прапор, настінний годинник з маятником, портрет короля, лінійка

(1

ярд),

відро з водою і черпак (згодом чайник з кухликом), учительський стіл, кілька книг,
а серед них Словник Вебстера, rумка, парти на двох учнів (згодом лише на одного
учня). Перелік таких речей був необхідною умовою для дозволу на відкриття
школи.

Шкільне подвір'я мало приблизно два акри. Тут стояла комора, водяна помпа,
дві вбиральні і зупинник для м'яча.

Влітку діти приходили до «Коломиї» пішки або їх привозили на бричці, узимку

-

на конях чи двоколісних санях. Коли шляхи замітало, то вчитель ішов до Роял

Парку за харчами й напоями. Часто добрі сусіди допомагали йому саньми.
У

1929

році школу перебудували і

23

жовтня відкрили, до чого найбільше

прилучився секретар-скарбник школи іван Порайко. Тоді «Коломия» стала
двокімнатною, мала велику пивницю для ігор, невеличку окрему кімнатку для
опалення (кочегарку), склад для опалювальних матеріялів. Спереду тут були дві

великі роздягальні та бічні двері. Учитель з сім'єю займав дві кімнати: кухня
їдальня-вітальнятаспальня.Наподвір'ї,наналежнійвідстані,стоялидвівбиральні:

окремо для хлопчиків і для дівчаток. Від 1940-х узимку школярі робили ковзанку,
використовуючи для цього діжку, відра і кип' яток. Ковзанка була обгороджена. У
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цей час школа придбала кінопроектор. Періодично лікар з медсестрою відвідували
школу.

Приблизно у той час побудували й приміщення для вчителів

-

4-кімнатний

будиночок.

Учні під орудою вчителів влаштовували Різдвяні концерти та різні спортивні
турніри, займалися ручною працею, зокрема садівництвом. Узимку дітям готували
на кухні гарячий какао. Радісним для школярів був останній день навчання, коли

вони разом з учителями їхали великим возом на пікнік в Ельк Айленд Парк.
У початкових канадських державних школах суворо заборонялося розмовляти
мовою батьків, у даному випадку вкраїнською. За це навіть били. Очевидно,

йшлося про те, аби діти могли добре опанувати анrлійську мову і в такий спосіб
інтеrруватися в канадське суспільство та досягнути в ньому певного становища. У

1939 році

учениця «коломийської» школи Гелен Ферrусон отримала нагороду від

губернатора за досягнення найвищих результатів під час іспитів у Веrревільській
інспекції. У

1947

році цей успіх повторив Борис Фодчук, який згодом працював

правником ум. Ванкувер і. Учителями стали випускники школи В. Г. Порайко, Лідія
Порайко, Волтер Винничук, Григорій Шпак, Марія Шпак, Наталка Саламандик,

Петро Семенчук, Елізабет Беднарська, Анабель Етмур, інженером

-

Волтер

Саламандик.

Школа <<Коломия»,

У

1941

рік.

1951-52 роках більшість початковихсільських шкіл закрили. До них потрапила
35. Частина з «коломийськИХ>>

й «Коломия», оскільки кількість учнів упала до

школярів пішла навчатись до м. Веrревіл, а частина -до м. Мундаре. Їх вважали
здібними учнями. Шкільний будинок продали українській греко-католицькій
парафії, яка перебудувала ії і перетворила на церкву. А 4-кімнатний вчительський
будинок став церковною резиденцією.
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Отож нагадаємо ще раз, що в

1904

році колишній коломийський гімназист

Петро Зварич відкрив у Канаді (провінція Альберта, поблизу м. Веrревіл) власну
крамницю з назвою «Коломия» та пошту «Коломия»

пошту перебрав инший українець

(SE 18-53-14-W4). Згодом ту
1907 році відкрилася

Федір Косташ. Коли в

-

школа «Коломия», то Петро Зварич був іТ секретарем-скарбником, а Федір Косташ
-головою.

Після закритrя школи «Коломия», здається
передали

греко-православній

парафії

й

1952

церкві

року, шкільні приміщення

Пресвятої

переробили школу на церкву, а вчительський будинок

-

Богородиці,

які

на резиденцію. Відтоді

тут заїсиувала назва поселення Січ-Коломия (перед тим «Січ»

-

це школа, яка

існувала неподалік від «Коломиї»). Слід сказати, що Українська Православна
громада Св. Володимира існувала в провінції Альберта від

1920

року. У

1926

році члени цієї громади- віруючі-українці збудували церкву Успіння Пресвятої

Богородиці, навколо якої кипіло українське церковне й культурно-освітнє ЖИ"ІїЯ
в місцевости «Січ-Коломия».

Громаду свого часу очолювали С.

Винничук,

В. Гаврилюк, М. Семотюк, В. Порайко, М. Харук та і. Онищук. Священиками
служили Д. Стратійчук, Д. Кудрик, і. Кусий, Д. Сенета, і. Майба, Л. Березіцький,
А. Сарматюк, А. Хруставка, Е. Улян, М. Фляк, С. Гребенюк та о. Крищук.
Авторові цих рядків відома описана тут «коломийська» історія до

1968

року.

Чи є тепер місцевість «Січ-Коломия»- невідомо, але в Альберті їі пам'ятають.

Принаймні в Українському етноrрафічному музеї в Едмонтоні висить світлина з
школою «Коломия». А про Петра Зварича від часів Незалежности в коломийській
періодиці опубліковано кілька матеріялів.
Літ.: Рудницький Я. Канадійські місцеві назви українського походження.- Вінніпеr
[Канада],

1951.- С. 40-41; Теличко
- 1966. -

голос [Вінніпеr, Канада].

П. Памяті піонера. Бл. п Петро Зварич //Український

17

серпня; Збірник матеріялів з нагоди ювілейних

святкувань у 50-ліпя Української Греко-Православної Церкви в Канаді:

1918- 1968.1968.- С. 94, 105-106, 111-112; Зварич П. Спомини. 1877- 1904.Вінніпеr [Канада], 1976; Прокоп Д. Петро Зварич (1877- 1966) 11 Канадійський фармер
[Вінніпеr, Канада]. -1981.-23 березня.- С. 7-8; Марунчак М. Біографічний довідник
до історії українців Канади.- Вінніпеr [Канада], 1986.- 249-250; Руснак і., Корчинська
Л. Наша муза, що за океаном //Світ молоді [івано-Франківськ].- 1991. - 19 квітня;
Руснак і., Корчинська Л. Коломийської гімназії сини //Вісник Коломиї. - 1992. - 22
січня.- С. 4; New School Opened at Kolomea Monday; Tomyn М. Н. Kolomea S. D. # 1507;
Remember When ... Kolomea /Negreville Observer [Vegrevill, Canada].- 1929.- Oct. 23.
- S. 186-193; MacGr~gor J. Vilni zemli (Free Lands): The Ukrainian Settlement ofAlberta.Toronto-Montreal [Canada], 1969; Memories of Mundare: А History of Mundare and Districts.
- Mundare [Canada], 1980.- S. 140-144; Hughes N. Kolomea//Post Offices of AlЬerta: 1876
- 1990. - Edmonton [Canada], 1991. - S. 90.
Вінніпеr [Канада],
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Ті, ЩО іНТЕ(РУВАЛИСЯ В ЧУЖИЙ СВіТ

Василь КЛЮЧАР

ВОЛОДИМИР КИСіЛЕВСЬКИЙ
Перед українською еміrрацією, як перед будь-якою иншою, стояло і стоїть

двояке завдання:

збере11и на прибраній батьківщині свою

ідентичність та

прилучитися до чужого (корінного) середовища. Певною мірою наша діяспора з

цими завданнями справлялася. Проте невелике число з нашої діяспори проникало
глибше в суспільний орrанізм Канади, США, Австралії чи європейських країн.

Йдеться найперше про органи влади, університетські катедри, керівництва
провідних фірм, світ шоу-бізнесу чи кіно. Щодо наших коломийців, то тут ми
можемо порахувати таких людей на пальцях однієї руки.

Свого часу (кін. ХІХ- поч. ХХ ст.) сім'я Кисілевських була доволі відомою
в Коломиї й в Галичині. Юліян Кисілевський, довголітній коломийський пошто

вий урядник, до кінця своїх днів сповідував москвофільські погляди на відміну
від своєї активної дружини Олени Кисілевської з відомого галицького роду
Сіменовичів, яка була провідницею галицького жіночого руху, видавцем, сенатор

кою, письменницею, мандрівницею. Їхній дім, за спогадами сучасників, був
головним суспільним вогнищем коломийського українства. Саме в такій атмосфері

4

серпня

1896

року з' явився на світ син Володимир, а

29

жовтня

1900

року

-

донька Ганна.

Освічені батьки подбали, аби їхній нащадок отримав rрунтовну освіту і віддали

його не до коломийської, а до чернівецької німецької реальної гімназії. У

1914 році

він склав матуру і закінчив цей навчальний заклад. Вихований в українському дусі,
він зголошується до Лєrіону Українських Січових Стрільців, а з проголошенням
ЗУНР

-

до Української Галицької Армії. У лавах рідного війська Володимир

Кисілевський перейшов чи не всю Україну, звідав пороху й свисту куль, холоду й
голоду. Після договоруУГА з добровольчою армією російського rенерала Денікіна,
наш коломиєць виконував обов'язки зв'язкового УГА при Британській військовій
місії в Одесі. На доручення rенерала УГА А. А. Ціріца він дістався з важливими
документами до диктатора ЗУНР Е. Петрушевича у столицю Австрії і залишився
там.

По війні здібний коломиєць вступив на філософський факультет Віденського

університету, де навчався у

1920- 1921

рр. та
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1923 -

1924 рр.

У тому часі він на-

писав працю «Українська ишяхта

XVII

ст.», за яку йому присвоїли диплом до

ктора філософії.
З Австрії Володимир Кисілевський
повернувся до Галичини, а по короткому
часі емі!рував до Канади як заробітча

нин-рільник. Проте в Країні Кленового
Листка новоприбулець з Коломиї най
перше береться за досконале вивчен

ня анrлійської мови і протягом року
вивчає ії в Торонтському університеті.

Після успішного закінчення курсу він
стає редактором «Українських вістей»

в Едмонтоні

( 1928 -

1930),

а з часом

редагує еміrраційні часописи «Західні
Вісті» та «Україна». Улітку

1930

року

разом із послом А. Шандром він їде до
Європи, а заразом відвідує й місто свого
дитинства.

Життєві шляхи і, мабуть, достемен

но невідомі нам штрихи його життєпи

Володимир Кисілевський

су, кидають талановитого коломийця у

в однострої УГА.

різні терени світу. Так упродовж

1939

1931-

років він працює директором Українського Пресового Бюро в Лондоні

(Великобританія). Цей період Володимира Кисілевського надзвичайно насичений
і цікавий. Він нав'язує контакти з різними українськими організаціями в Європі й

Галичині, його постать і місія викликають підозру деяких еміrрантів. З Лондона
містер Кисілевський надсилає до коломийського журналу «Жіноча доля», який
видає й редаrує його мама Олена Кисілевська, цікаві матеріяли про Туманний

Альбіон. За переказами, саме він фінансово підтримував видання цього найкра
щого українського жіночого часопису і уможливив його безперестанне існуван
ня аж до приходу більшовиків у

1939 році.

Водночас Володимир Кисілевський вів

щоденник, який становить велику цінність.
Рідкісний під ту пору українець у древній столиці анrлійців хоче поглибити

свої знання тутешньої мови і вписується до Лондонського університету, який
закінчив у

1936 році.

Успішно навчаючись, він пише наукову працю «Українське

національне відродження в Австрії в

1772 -

1848

рр.». На жаль, вона не відома

широкому загалові.
На початку другої Світової війни Володимир Кисілевський деякий час працю
вав у напіввійськовому інституті Дослідів Міжнародних Зв' язків у Лондоні, опра

цьовуючи українські теми для радіопрQграм. Саме в той період наш коломиєць од

r

ружився з студенткою БірмінІТемськоrо університету рацією Нів, яка також пра
цювала в Українському Бюро. У

1940 році

він повернувся до Канади.
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Добре знання анrлійської, юмець
кої та майже всіх слов' янських мов, со
ціології й історії, великий досвід і пра

целюбність забезпечили Володимирові
Кисілевському пристійні посади й добре
матеріяльне забезпечення, а також пова
гу в суспільстві. Недавній «лондонець»
поселився в столичній Оттаві, де от
римав працю зв' язково го Міністерства
Народної Оборони з окремими етніч

ними групами. Після закінчення Другої
світової війни йому запропонували таку

саму посаду в Міністерстві Державного
секретаря,

а

в

1950-ому

році

-

у

Міністерстві громадянства й іміrрації.
Там він пропрацював аж до виходу на
пенсію у

1962 році.

Попри
обов' язки

свої

службові

Володимир

й

сімейні

Кисілевський

не переставав цікавитися українським

Володимир Кисілевський

-

професор

ОІтавськоrо університету, Канада.

життям. Він вивчав архівні матеріяли,

записував свідчення старих еміrрантів, аби скласти якнайповніше уявлення про
українців Канади. У

1949

році його номінували на надзвичайного професора

Оттавського університету (теми- іміrрація, етноrрафія і поселення слов'янських
груп Канади) і вважали одним з найкращих знавців етнічних груп Канади. Ці
студії він продовжував до

1958 року. Водночас доклав зусиль, аби в Оттавському
університеті відкрили слов' ян ський відділ. Його обирали головою Канадської
Асоціяції Славістів ( 1951 1955 рр.).
Треба сказати, що в анrломовному канадському світі Володимир Кисілевський

був відомий як Володимир Кей

(Vladimir J. Кауе ). Під таким новим прізвищем у
1964 році у Торонто вийшла друком його вартісна книжка про поселення українців
у Канаді у 1895- 1900 роки «Early Ukrainian Settlements in Canada. 1895- 1900».
Серед найголовніших наукових праць професора Кисілевського: «Етнічні групи
в Канаді»

(1945),

«Студії над слов'янськими групами в Канаді»

(1951)

та инші.

Він написав чимало анrломовних статей до видань Оттавського університету. Був
членом Ордену Канади.

Крім канадських титулів і заслуг, Володимир Кисілевський мав велику пова
гу і в українському середовищі. Він був членом таких провідних наукових інсти

туцій як Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, Українська Вільна Академія Наук,
а також належав до Українських Канадських Ветеранів. У

1954

році він став од

ним з призвідників Першої Зустрічі мистців і діячів української культури діяспо
ри в Торонто, яка набула широкого розголосу. У 1970-і професор Кисілевський
створив Стипендійний фонд ім. В. Ю. Кисілевського, що збирав кошти для сту-
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дентів,

які

спеціялізувалися

в

украї

EARLY

нознавчих студіях. Українська громад-

.

сьюсть

.

дІЯспори

нагородила

UКRAINIAN

доктора

Шевченківською медаллю.

SEТТLEMENTS

На схилі літ Володимир Кисілев
ський

опрацьовував

IN CANADA

біоrрафічний

словник українських піонірів Канади
трьох степових провінцій. У

1895-1900

ро

1976

ці з' явився перший том з заrшанованих

Dr. Josef Oleskow"s Rolc
in thc Scttlcmcnt of thc

трьох, в якому описувалися наші пред

Ca.nadian Northwcst

ки в Манітобі:

«Dictionary of Ukrainian
Canadian Biografy-Pioneer Settlers of
Manitoba 1891 - 1900». Готувався до
друку другий том про наших у про

Ьу

VLADIMIR J. КА УВ

віІЩії Альберта, який побачив світ у

1984 році, уже по

смерті автора.

Професор Кисілевський писав стат
ті до Енциклопедії Українознавства, до
«Українського історика», «Українського

8У

UNIVIIUin ОР

Т0&01<1'0 I'UI8

1964

голосу», «Українських вістей» і тепер

можна було б скласти величезний спи

Ти"І)'льна сторінка книжки Володимира

сок його бібліоrрафії. Безперечно, в під

Косілевського (псевдонім

совєтській Україні і в Коломиї зокре

J.

Vladimir

Кауе)- професор Отrавського
університету, Канада.

ма, такі прізвища, як Володимир Кисі
левський не згадувалися. У 1976-му от-

тавські українці відзначили його 80-річчя. У 1996-ому виповнилося
дня його народження, а в 2006-ому
шилося непомІченим

-

11 О

1ОО-річчя від

річчя, але в Коломиї, на жаль, це зали

...

Помер професор Кисілевський ЗО серпня

1976

року і похований у Orraвi.

Його справу продовжувала донька Олена-Єлисавета- професор університету. На
канадській землі знайпти вічний спочинок його мати- славної пам'яти Олена

Кисілевська ( 1869- 1956 рр.), його сестра- славної пам' яти Ганна (Ганьківська)
(1900- 1984 рр.).

Літ.: ТесШІ і. Проф. В. Ю. Кисілевський// Свобода [Нью-Йорк- Джерзі-ситі, США].

- 1З жовтня 1976.- С. 2- З; Стипендійний фонд ім. д-ра Володимира Ю. Кисілевського
11 Свобода [Нью-Йорк- Джерзі-ситі, США].- 1З листопада 1976.- С. З; Онацький Є.
У вічному місті.- Торонто [Канада], 1981; Марунчак М. Біоrрафічний довідник до історії
українців Канади- Вінніпег [Канада], 1986.- С. 291- 292; Савчук М. Ганьківських
сім'я //Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 4.- Коломия: Вік, 2006.- С. З1 - З2.

ОЛЕКСАНДЕРКУЛЬЧИЦЬКИЙ
Університетський інтелектуал, блискучий етнопсихолог, український Со
крат

-

такими епітетами означають сучасники особу професора Олександра
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Кульчицького. Та навіть уже саме прізвище зобов'язувало цю людину до високо

го чину, адже Кульчицькі в Галичині- це родовиті українці, з власною історією й
гербом. Власне повне його прізвище й підтверджувало це

Олександер Шумнло

-

фон Кульчицький. До речі, в Коломиї Кульчицькі були доволі помітні, хоча ніхто
досі не описав цю сторінку нашої міської історії.

Олександер Кульчицький народився

8

лютого

року в м.

1895

Скалаті,

тепер Тернопільської области. Середню освіту здобув у нинішньому м. івано
Франківську, а вищі студії

-

у Паризькій Сорбонні та у Львові. У

1928

році він

захистив докторат і пішов у наукову відпустку вивчати педагогіку. Як кожного
великого галичанина, його життєва дорога не могла оминути Коломиї.

У

році молодий науковець Олександер Кульчицький опиняється у місті

1934

над Прутом. За одними джерелами, він навчав німецької мови в українській
Коломийській гімназії, за иншими

-

у польській Коломийській гімназії. Відомо,

що тут він працював коротко і більше запам' ятався коломийцям, як палкий
прихильник великого тенісу. Як згодом згадував еміrрант-коломиєць Степан

rеник-Березовський:

«Золотий період» українського тенісу в Коломиї настав

тоді, коли д-р О. Кульчицький прибув до Коломиї як учитель психології в одній з

Коломийських шкіл, а головно, коли замешкав при вул. Українській біля кортів.
Добре ознайомлений з теорією, тактикою і практичною грою, старався знайти,

згл. «виховати» відповідних партнерів». Одне слово, професор Кульчицький
заохотив талановиту коломийську юнь до популярного європейського виду спорту

і навчив кіш>ка дуже здібних тенісистів. Для прикладу, у

1934

році коломийські

змагуни виграли чемпіонат Галичини; тенісист Любко Чайківський згодом грав за

збірну Польщі, став чемпіоном Австрії з великого тенісу; відомими тенісистками

були Соня :tvІогильницька й ірина Яремчук (Стецик). Усе це вважають заслугою
Олександра

«Свободі»

Кульчицького.

(19-56

Згодом

у

провідній

rазеті

української

діяспори

р.) професор вмістив статтю «Дещо про-український теніс».

Коломия в житті Олександра Кульчицького

-

це був не лише золотий

учительський і тенісний час, але й час його кохання та одруження з Людмилою

Синенькою

(1906 -

батьками в Коломиї.

1990). Ця панночка, восьма дитина в сім'ї,
Tyr брала активну участь в жіночому русі.

опинилася з

З приходом більшовиків у Галичину Олександер Кульчицький став професором
психології Львівського педагогічного інституту. Та коли настала Друrа світова
війна, знаючи поведінку кремлівських окупантів, які неодмінноз'ясували б, що він
був членом Української Мирової Делегації у

1919 році, Олександер Кульчицький з

своєю молодою дружиною виїхали на Захід. Так почався їхній перший життєвий
період на еміrрації.
Професор Кульчицький від

1945

року поселився в Мюнхені (Німеччина),

де вирувало українське життя і де працював Український Вільний Університет,
який плекав українські демократичні наукові традиції, на жаль, поза межами

Батьківщини. У той час коломийський вигнанець уже мав за собою кілька поважних
психологічних праць:

typy» (1938

«Charaktero1ogia F. Kunk1a» ( 193 7

р.)

«Egocentryczne

р.) та ин. Тепер він продовжував студії над психологією українця.
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Олександер Кульчицький з коломийськими тенісистами (від ліва до права):

адвокат іван Моrильницький, професор Йосип Чайківський, Соня Моrильницька,
професор Олександер Кульчицький, і ринка Яремчук, невідомий анrлієць, Любко
Чайківський, Роман Сельський, адвокат іванець. Коломия, 1934 рік.
За психоаналізом Юнrа, професор Кульчицький стверджував, що наша нація
відзначається кордоцентричністю, тобто в ній чуттєве переважає над розумом.
У

1947 році професора Кульчицького обирають дійсним членом

НТШ. У

1949

році він видав в УВУ «Нарис структурної психології». Знання чужих мов, велика
ерудиція, вроджена інтеліrентність відчинила перед колишнім коломийським

професором двері німецьких наукових установ, познайомила його з німецькими
вченими. Широкого визнання здобула німецькомовна книга О. Кульчицького

«Die Marxistisch-sowjetische Konzeption des Menschen im Lichte der westlischen
Psychologie» ( 1956), в якій ішлося про совітську людину у конфронтації з західною
психологією. Того ж року з-під пера вченого вийшла у світ праця «Геопсихічний
аспект в характерології української людини».

Олександер Кульчицький працював професором психології та філософії

УВУ, а один час ( 1962 -

1963 рр.) -

ректором цього поважного закладу. Його

докторська дисертація мала назву «Геопсихічні властивості української душі».

Лекції професора

Кульчицького

на

тему

етнопсихології переслухали

сотні

студентів, які жили по всьому українському світі. Саме вони запросили шановного
вченого восени

1974 року

прочитати доповіді до США й Канади. Саме вонИ у рік
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смерти улюбленого професора створили «Фундацію УВУ ім. О. Кульчицького»

для студентів чи дослідників філософського факультету УВУ.
У

1951

році почався другий еміrраційний житrєвий відтинок Кульчицьких:

колишній коломийський професор з своєю дружиною, колишньою коломийкою

Людмилою, переїхав до м. Сарселю біля Парижу. Саме там містився головний
мозковий центр нашої діяспори

-

Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, яке має

неоціненні заслуги перед українством. Найперше йдеться про виданнябагатотомної
Енциклопедії Українознавства, до якої написав чимало статей О. Кульчицький,

а його дружина передрукавувала ті статrі на звичайній друкарській машинці.
Водночас професор не полишає праці в УВУ, а також бере активну участь в

українському житті Франції. Йому зокрема належить велика заслуга у згурІуВанні
тамтешніх сил задля визволення з сибірської каторги Патріярха УГКЦ Йосипа
Сліпого. Він очолював Комісію Допомоги Українському Студентству.
Сарсельська оселя Кульчицьких перетворюється не лише на науковий центр,

але й на місце зустрічей представників української, німецької і французької
культур.

З ініціятиви професора Кульчицького при УВУ став працювати Психологічний

інститут на чолі з самим засновником. У 1953 році в Мюнхені цей заклад разом з
Баварським Союзом Психологів організував конференцію українських і німецьких
психологів. Сам Олександер Кульчицький був учасником багатьох європейських
наукових симпозіумів з питань психології. Глибокі знання, загальна ерудиція, а
також досконале володіння головними європейськими мовами забезпечували

йому високе місце в науковому світі.
Професор Кульчицький зумів зацікавити своїми науковими пошуками й
французькі поважні інституції. Одна з них замовила йому психо-соціологічні
досліди над українською еміrрацією у Франції. З-під пера вченого у французьких

часописах з' явилися статrі про Сковороду й Франка, в яких він намагався
окреслити українську людину як таку.

Уже в останні дні житrя він написав працю «Уведення до «Суті філософії»
Миколи Шлемкевича», а в

1985

році побачила світ посмертна rрунтовна праця

професора «Український персоналізм» (Мюнхен- Париж).

Як згодом писав про наукові здобутки професора Кульчицького~~Кирило

Митрович: «До цеї основної філософської концепції людини (мається ·на увазі
праці Канта- прим. автора), проф. Кульчицький долучив аналізу українських
етнопсихологічних та історико-культурних складників,

що й вело

його до

розуміння специфіки української культурної традиції та до плекання типічних
українських вартостей в сучасній боротьбі за збереження української людини та
української духовної спільноти. Ці складники знаходив він у дуже оригінальній

аналізі етнопсихологічних умовин створення української духовности, починаючи
від географічних умов, через соматичиї стимули, почерез історичні, політичні

й культурні розв' язки проблем, в яких формувалась, з додатніми й від' ємними
рисами й здобутками, українська душа... Кульчицький підкреслював потребу
ясного розуміння совєтського духового rеноциду в філософсько-марксівському
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та історично-колективістичному розумінні протиставляючи йому осяrи й вимоги

українського персоналізму».
У

у

1980

инші

році професора Кульчицького не стало, у віці

світи.

Однак

поставлені

ним

85

етнопсихологічні

років він відійшов

проблеми,

у

наш

rлобалістичний час набули ще більшої ваги, потребують глибшого вивчення і
прискіпливішої уваги. Збереrти український дух, українську душу, українця як

такого

-

головне завдання нашого часу. Мабуть, вихід підкажуть нам і праці

покійного коломийського гімназійного професора.

і ще одне -чи пам' ятають Олександра Кульчицького в нинішній Коломиї? Чи
знають професора і його праці коломийські психологи? Чи знають етнопсихологічні

студії Кульчицького на загальноукраїнському рівні? На тлі цих запитань приємно
вразила маленька довідка про професора в Універсальному словнику-довіднику
«УСЕ». З коломийських гімназіяльних професорів це чи не єдина особа, про яку
вмістила довідку така популярна книжка.

Літ.: із перебування проф. д-ра Олександра Кульчицького в Чікаrо

// Овид [Чікаrо,

США].- 1974.- N2 3.- С. 18; Наумович С. У сороковий день// Свобода [Нью-Йорк
Джерзі-ситі, США],

1980.-9 серпня.-

С.

4;

Митрович К. Професор Кульчицький між

нами. Передмова //Кульчицький О. Український персоналізм. -Мюнхен [Німеччина],

1985.- С. 5 - 14; Леник В. Українці на чужині.- Львів: Червона калина, 1994.289- 291; Кульчицький Олександер// Енциклопедія Українознавства. Перевидання
в Україні.- Т. 4.- Л., 1994.- С. 1235;- Т. 9.- Л., 2000.- С. 3538; Кульчицький
Олександр І/ УСЕ. Друге видання.- К.- Л., 2001.- С. 735.
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•••
Ой сходив я Коломию уздовж і впоперек

-

Не дав би-м цю Коломию за десять Америк!

•••
Ой не видко Коломи1·, лишень видко хрести,
Туда мені любо, мило очима повести .

•••
Ой красна ж ти, Коломийка, r'онтами побита,

А ше краща Отинійка соломов покрита.
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МАНДРіВНИК ТУРЯНСЬКИЙ,
ЩО ПРОПЛИВ АМАЗОНКУ

Микола САВЧУК

Y

l875

році в Коломиї сталася цікава подія: 72-річний коломиєць Лука

Турянський подався пішки в Єрусалим, поклонитися гробові ісуса
Христа. Можна вважати, що в нову добу це був перший коломийський
мандрівець. Тогочасна коломийська rазета «Руская Рада>> повідомляла,

що подорож тривала упродовж

у Коломиї книжечку на

6

травня-

22 сторінки

22

липня. Згодом Федір Білоус видав

про цю особу і його подорож. Правда, досі ще

недасліджена який стосунок має Лука Турянський до Романа Турянського, але що
в крові Турянських закладено якийсь потяг до мандрів

-

річ очевидна.

Якщо робити етимологічний аналіз прізвища Турянський, то слід згадати,
що колись в:1мовляли це прізвище через апостроф, тобто Тур'янський. Оrже,
Турянські моrли походити з села Тур'я, яких у Західній Україні є кілька. У добре
уладженій анrломовній книжці Р. Джонсона про рід Турянських наголошується на

їхньому шляхетському походженні з гербу Сасів. У Коломиї Турянські відомі ще з
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століття. Були в цьому роді і священики, і військові, і господарі. Очевидно,

з цього роду і герой нашої розповіді

-

Роман Турянський, який іменував себе у

анrломовному й польськомовному світі ще й як Роман Турський.
Найвідоміший мандрівник-українець ХХ столітrя, про якого, на жаль, не знає
або й знати не хоче сучасне українське телебачення, народився не де-небудь, а

таки в Коломиї

18

травня

1923

року. Тут він виростав, тут закінчив гімназію.

Змалку захоплювався пригодницьки:ми книжками Джека Лондона і мріяв самий
мандрувати світом. Таку першу подорож по рідному краю відбув ще 9'.;.річним

хлопчаком з батьками.
Друга світова війна вплинула на подальшу долю молодого коломийського
мрійника. Він, як і тисячі галицьких хлопців вирішує боротися за вільну Україну,
а щоби вміти воювати, записується до німецької старшинської школи. Відтак жит

тєва дорога приводить його до Швеції, де він за!<інчує інженерні студії і стає ко
рабельним інженером. У кінці 1940-х еміrрує з рідними до Арrентини, але й на

далі працює на морі. Це дає йому можливість бачити різні країни. і не тільки ба
чити, але й розповідати про них людям. Так від

1959

року в популярному діяс

порному журналі «Овид», який тоді виходив у Чікаrо (США), упродовж багатьох
років з'являються захоплюючі подорожні нариси Романа Турянського, який заод-
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но працював репортером часопису. Це

враження української людини від по
баченого світу. Ось неповний перелік

цих статей: «Алжир. Африка», «(абон»,
«Бразилія

-

країна кави і самби», «З

караваною бедуїнів по Сагарі>>, «Наса
вані в республіках колипmьої Горішньої

Вольти і

Hirepy>>,

«Танrаніка», «Танrер

-рай спекулянтів»,

«Ruanda-Unmdi»,

«Упоперек Латинської Америки», «Мар
дель Пmrra», «Сан-Маріно

-

мініятюр

на республіка», «Над Невою», «Нічний

Лондон» та ин.
Згадані нариси

це наслідки його

-

подорожей країнами Африки у
ці, Азії і Європи

-

ках, Америки -у

1958 ро
1965 - 1968 ро
1959 - 1975 роках.
у

Подорож до Азії була знаковою, ад
же наш коломиєць закінчив їі в Японії,
де зустрів свою майбутню дружину й
однодумця, журналістку за фахом

Катсуко Гірума. Від

1970 року він жив у

Роман Туринський під час своїх

передмісті Токіо- Едоrава, де знайшов

подорожей у 1960-і роки.

свою вірну подругу, яка була йому не
лише дружиною, але й співмандрівником, однодумцем. У

1984 році

вони офіцій

но побралися.

Роман Туринський свого часу був чи не єдиним українцем у Країні Сонця, що
сходить. Зрештою, коли влітку

1986 року в Турянських гостювала відома діяспорна

журналістка Марійка Галабурда-Чигрип з Сіднея (Австралія), то українською
мовою тоді в Японії розмовляв лише Роман Туринський, вона з чоловіком і
науковець Казуо Накаї.

З дружиною-японкою Роман Туринський відправляється знову пізнавати
світ. Тепер він не самий. Упродовж

1971 -

1976

років Туринські сідають на

мотоцикл і прямують від Аляски до Вогняної Землі, перетинаючи Північну й

Південну Америку. У

1977 -

1978

роках вони вируtLають у подорож від кінця

Європи (Портуrаліі) до кінця Азії (Японіі). Принагідно Туринські виступили у
популярній польській телепередачі «Клуб шести континентів», а також вмістили
свої подорожні нариси у польському часописі

«Poznaj Swiat».

Мабуть, через те

поляки помилково по вважали Турянського (Турського) правдивим поляком і
пам'ятають його більше ніж українці. Однак Туринський ніколи не був поляком,

більше того, у Японії він створив українсько-японське товарисИІо і репрезентував
там Антибольшевицький Бльок Народів. А під час візиту Слави Стецько до Японії,
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супроводжував їі з дружиною. Наш коломиєць один на всю Японію отримував
бандерівську rазету «Шлях Перемоги» ...
Упродовж

1978- 1980 років Туринські об'їхали Африку, для п. Романа це була

вже друга подорож. Тоді вони удвох на осликах переїхали велетенську пустелю
Калагарі, що рідко кому вдається.
У

1987- 1988 роки

поважного віку мандрівник зважується на неймовірне

переrumває всю велетенську Амазонку. Були ще мандрівки острівними державами
навколо Австралії, а коли впала комуністична система, Турянські поїхали побачи
ти країни Східної Європи і Середньої Азії. Про це вони упродовж

1992 року

лікували подорожні нариси у популярних токійських часописах «Асахі
«Асахі Віклі». Під час тих мандрів у

1991

пуб

rраф» та

році подружжя Турянських загостило і

до Коломиї, однак місто, що переживало бурхливі часи, .якось не зауважило свого
славного уродженця.

Останні житrєві подорожі Туринський зробив на Тібет
Американський континент- у

1994 -

1995 роках

-

у

1993

році, на

і до Східної Африки- у

1997

роцІ.

Усі свої мандрівки токієць з Коломиї фіксував фотоапаратом, кінокамерою,
описував пером. Усе це спочатку сам, а відтак з дружиною він посилав до різних
часописів і телестудій. Туринські вели спеціяльну рубрику в одній з .японських
rазет, вис'ІУПали у спеціальних телепрограмах. Він- співавтор кількох книжок і

кількох сот статей в українській, .японській та анrломовній періодиці. Був членом
японського ПЕН-Клубу.

Роман Турянсь.кий по довrих літах розлуки знову в рідному місті. Коломия,
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1991

рік.

У

1994

році в тоюиському видавництві «Футобаша>) Роман Туринський

видав японською мовою книжку про Україну «Зустріч з Батьківщиною по довгій
розлуці)), в якій ідеться і про Коломию. На жаль, у Коломиї цієї книжки нема і

текст їі нікому в Коломиї не відомий. А саме з цієї книжки японці, мабуть, уперше

.

.

довІдалися про наше славне м1сrо.

Турянські мешкали в ошатному будиночку з назвою «Червона хата». На
табличці під назвою помеш:ка.нІОІ писало: «Тут живуть Роман Турський, Катсуко
Гірума і їхні звірята)>. Згодом цей напис став усіченим, бо Роман Туринський

відійшов у засвіти

14

березня

1999

року. Яке ж було моє здивування, коли

знайшовши в своєму архіві токійську адресу Туринських, я написав восени

2007

року до п. Катсуко Гірума і незабаром отримав від неї відповідь!
Вдова по нашому коломийцеві в листі раділа, що ії чоловіка пам' ятають у
рідному місті. Згодом вона надіслала кілька світлин з їхніх відвідин Коломиї у

1991

році, а також відповіла на низку запитань. Ми довідалися, що маму сл. п.

Романа Турянського звали Ганною, що він мав одного брата, який помер у 1970-і

роки в Чікаrо. А ще п. Катсуко пообіцяла надіслати книжку їі покійного чоловіка
про Україну.
Літ.: Рускаи Рада [КоломИJІ].

- С. 119; Галабурда-Чигрим М.
1986.- [вересень]; їі ж матеріяли
про Р. Туреького //Українська думка [Лондон, Великобританія].- 1986.-20 листопада,
27 листопада, 4 rрудня, 11 rрудня; ТУРЯНСЬКИЙ Роман // Енциклопедія української
діяспори.- Т. 4. Австралія- Азія- Африка.- К.-Нью-Йорк-Чікаrо-Мельборн, 1995.
- С. 206; Johnson R. Тhе Turiansky Legacy, 1995; Rosenbusch А. Roman Turski- podromik,
dziennikarz, filmowiec і pisarz // Gdzie szum Prutu ... [Wroclaw. Polska].- 2000.- .N"!! 1.s. 43-45.
-

1875. -

І серпня.

[Роман Турський] /І Вільна думка [Сідней, Австралія].-
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3 КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ
Жартівливі

***
А я собі полюбила мале хлопчиньитко,

Куда я йду та й вно біжит за мнов, нибожьитко.

Ой шо мині за доганка, шо маю коханка:
Одна нога трошкьи крива, а друга, як санка.
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НАДДНіПРЯНЦі

Карпо МАЗЕПИНЕЦЬ

н

аддніпрянцями в Галичині називали назагал еміrрантів з східноукра
їнських земель у міжвоєнний період

(1919- 1939

рр.). Однак тема

галиць.~о-великоукраї~ськи: вза~мин, а особливо к~ломийсько-вели
коукрюнських, дуже цІкава и досІ rрунтовно не дослщжена.

Прикра українська історія спричинила почетвертовану нашу національну мен

тальність. Галичани й закарпатці у цій історії найдовше перебували в європейській
орбіті, східняки

-

у напівазійській, буковинці

-

у напівєвропейській. Проте, як

не дивно, але міжукраїнські взаємини зазнали найбільших руйнацій від

1772 року,

коли Галичину окупувала Австрія. До того наші предки з Коломийщини возили
сіль на Поділля і аж на Велику Україну і в такий спосіб хоч трохи підтримувалася
національна солідарність. Нині нам неможливо дізнатися, що думали галичани
про подолян і наддніпрянців у ті далекі часи, чи почувалися вони дітьми одного

народу. Так само не знаємо за кого мали наших предків-галичан Наддніпрянці

й подоляки. Проте зв'язок між ними існував. і ось нові цивілізаційні процеси,
суворіші кордони Росії й Австрії, заборона торгувати сіллю перервали цю націо
нальну нитку наприкінці
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століття. Відтоді ми маємо скупі свідчення наших

взаємин.

Щодо Коломийщини, то тут надибуємо кілька чисто східноукраїнських пріз
вищ по наших селах, які відомі ще від ХІХ ст.: Ханенко, Дуче нко, Стадниченко,

Томенко, Українець, Бандура, Козак та инші. Знаємо, що 1О травня

1872 року на 121

році життя у с. Спасі, тепер Коломийського району, помер Матвій Курліковський.

Він зайшов у село з-під Києва, оповідав багато цікавого про козаків, був співучим
і веселим. Як писала тогочасна коломийська rазета «Руская Рада>>: «Чиста, бачте,
козацька душа».

Проте, це був рідкісний факт. Ми майже не чуємо про втікачів чи блукачів зі
Сходу України. Десь Галичиною зрідка мандрували українські письменники, які
залишили нам скупі свідчення про свої враження від Заходу України. Але вже в ХІХ

-

на поч. ХХ століть в Галичині спостерігаємо небувале захоплення козацькою

Україною. До цього спричинилися наші книговидавці, rазетярі, письменники й
навіть політики. Це саме вони запалили галичан козацтвом і маrічним словом

«Україна». А національно-визвольна війна

1917- 1920

років знову дала шанс

українцям злучитися в єдину державу. Проте історичну можливість не вдалося
використати. Занадто довго ми існували окремо ...
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Від

1919

року в Галичину стають прибувати втікачі з Наддніпрянщини,

які рятуються від червоних людожерів. Треба сказати, що місцеве населення
ставилося до них двояко. З одного боку, співчувало, мало їх за своїх, допомагало,

приймало до громади. З иншого боку, ставилося до них з підозрою, як до засланих
більшовиками розвідників.
Людність у міжвоєнній Коломиї змінилася. Еміrрувала частина жидів, з
фронтів не повернулося багато українців, наїхали нові поляки. До них додалася

горстка наддніпрянців, проте кожен з цих новоприбульців був особистістю.
Першими до Коломиї прибули втікачі з Наддніпрянщини

-

Христичі. Як

розповідав мені в наші дні коломиєць ігор Кічак, у Коломиї пошепки казали,
що пан Христич служив до

1917

року адміралом Російської фльоти, а відтак

перейшов на бік УНР та змушений був еміrрувати, аби не датися в руки російським
чекістам. Однак довідатися щось більше про Якима Христича в теперішній

Коломиї практично неможливо. Розв'язка знайшлася в одному з чисел «Вістей
Комбатанта», яке мені трапилося під час перебування в Канаді.

Оrож сл. п. Яким Христич народився

9

вересня

1884 року

в містечку Потоки

Кременчуцького повіту на Полтавщині, в козацькій родині. Батько його працював
ветлікарем, а мати- вчителькою. Коли хлопчині виповнилося п'ять років, ненька
продала свою господарку та переїхала

до м. Кременчука, до батькового брата.
Вже згодом Яким Христич згадував, що

його мати взяла з собою тоді Шевченків
«Кобзар» та Біблію.

У Кременчуці вони прожили п'ять
років,

Якимко закінчив початкову

1Yf

школу. Адалі-знову мандри. З мамою

опинився в Катеринославі (Січеславі),
де закінчив середню школу з срібною
медаллю.

Нестача коштів

його найматися робітником

змушувала

-

щоденно

мив підлоги. Раптом пощастило: багатий
фабрикант дав на його навчання стипен
дію і юний Христич виїхав навчатись в
Технологічний інститут в м. Петербурr

-

столицю Російської імперії. Але

1905

року він повертається до Кременчука і
записується до Комерційного інституту,
в якому студіює економіку, банків';ьку
справу і міжнародне право. У зв'язку з

революційними заворушеннями в Росії
у

1905 році, він переїжджає до грузинсь
- м. Тифлісу (Тбілісі), де

кої столиці

продовжує навчання. Звідти його при-
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Яким Христич

кликали до війська, до школи прапорщиків, а в

році

1915

-

до дійсної військової

служби. Христич добровільно зголосився до воєнно-морської фльоти. Незабаром
він уже служив у корпусі берегової охорони в м. Севастополі (Крим). У ранзі міч
мана Христича застав Жовтневий переворот у Росії

1917 року.

Події стрімко розгорталися і в Севастополі виникла Українська Чорноморська
Громада на чолі з Якимом Христичем. Вона нараховувала майже

7000

колишніх

морських вояків-українців. Відтак у цьому українському місті зорганізували
Морський курінь з більше ніж

600 озброєних моряків-українців, яким командував
1917 року виїхав на Київ.

мічман Христич. Цей бойовий підрозділ у листопаді

Якима Христича обрали членом Української Центральної Ради в Києві,

делегатом перших двох Військових з'їздів у Києві, призначили інспектором
Продовольчих і Земельних Справ УНР, Комісаром Українських Справ УНР в
Криму, Комісаром Кременчуцького повіту на Полтавщині, а згодом

-

Могилів

Подільського повіту на Поділлі. Він також відбув за дорученнямДиректорії подорож
до Одеси, до уславленого командира Юрка Тютюнника. А в жовтні

1919 року уряд

УНР призначив Якима Христича Губерніяльним Комісарем Полтавщини.
Однак постійні непорозуміння між провідниками української нації того

періоду, брак національної освічености українського люду, провокації Росії
та ії нахабна інтервенція спричинили крах надій на Українську Самостійну
Державу. У листопаді

1920

року Яким Христич· зі своїми ідейними побратимами

переходить р. Збруч коло Гусятина на Тернопільщині і опиняється в підпольській
Галичині. Поляки запроторШІи його до таборів військовополонених-українців у
м. Ченстохові (Польща). У тих невідрадних умовах Яким Христич ледь не помер,
в його виснаженому голодом організмі лікарі виявили ознаки сухот. Колишньому

петлюрівцеві пощастило вирватися з табору і він знову помандрував назустріч
невідомому. На цей раз до Коломиї. Сталося це в липні

1921

року.

Коломия й не гадала, що цим разом вона дає прихисток не будь-кому, а членові
Української Центральної Ради. У підпольський період про це доводилося говорити
пошепки. Однак Яким Христич разом з сім'єю таки отримав дах над головою та

скромну працю в одній з коломийських друкарень. Водночас він був кольпортерам
українських книжок. Місцеві українці придивлялися до наддніпрянця, вродженого

інтеліrента, який опинився голий-босий у далекім краю.

Згаданий вище п. ігор Кічак показував мені квартиру на другому поверсі на
пр. В. Чорновола, З, де в кінці 1930-х- на початку 1940-х замешкували Христичі.
«Христич виг.лядав мені старий, багато курив. Мав, дружину, двох доньок, одна з

яких називалася Оля»,- згадує ігор Кічак.
А в 1920-і роки Яким Христич попри скромні свої пожитки і зарібки, не покидав
боротьби за ідею вільної України. Вже в

1923 році

він стає начальним редактором

коломийського тижневика «Право народу»- органу Української Народної партії.

Однак побачили світ лише два числа цього політико-економічного часопису.
Упродовж

1937 -

1939

років у Коломиї виходив політико-громадський

двотижневик, орган державницької думки «Дніпро». Здається, у ньому Яким

Христич ховався під псевдонімами Я. Лівобережний та Я. Чорноморець. Мабуть,
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він мав проблеми з польською поліцією. Водночас не міг покинути боротьби за

ідею Української держави, якій присвятив свої найкращі роки. Цю ідею він ширив
Між КОЛОМИЙЦЯМИ.
Прихід більшовиків

1939

року в Галичину стривожив усіх справжніх україн

ців. Арешти, смерті, тривожні ночі

-

це те, що довелося пережити в перший пе

ріод російсько-комуністичної окупації. Чи мав у той час якісь неприємности Яким
Христич
перІоду

невідомо, як невідомо багато инших моментів з його коломийського

...

У липні 1941-го в Коломиї вже порядкували нові господарі
оунівці негайно створили друкований орган

-

-

німці. Місцеві

rазету «Воля Покутrя», де відпові

дальним редактором призначили Якима Христича. З цього можна припустити, що

він теж був членом ОУН. Загалом упродовж

Якима Христича побачили світ

82

1941- 1942 років

під керівництвом

числа «Волі Покутrя», які нині є бібліоrрафіч

ною рідкістю та документом своєї доби. Гітлерівці, правда, змусили цей друкова

ний орган рахуватися з ними, отже ж орган ОУН став Вістником Коломийської ок
руги, а від

1943

року його взагалі друкували у Львові для Коломийщипи та вста

новили в ньому залізну фашистську цензуру.

Водночас з «Волею Покуття» Яким Христич редагував коломийські «Останні
вісти»

(1941

р.), яких вийІШІо

17 чисел.

Розуміючи, що вдруге совіти його не оминуть своєю увагою, Яким Христич
у

1944 році еміrрує з сім'єю до Німеччини. А в 1950 році почався його черговий
переїзд - до Канади. У містах Гамільтоні, а відтак у Віндзорі колишній мічман
курінний бере жваву участь в українському житті, дописує до діяспорних rазет і
журналІв.

У

1962 році Яким Христич вирушає в

нову дорогу- до США. Спочатку живе

в м. Детройті, а відтак перебирається до м. Чікаrо, до своїх дітей. Там по довгій

недузі відходить у вічність

27

березня

1971 року. Поховали члена Української
20 миль від Чікаrо. До незалежности
20 років ...

Центральної Ради на цвинтарі Бронзвуд за
його рідної України залишалося ще

Програні визвольні змагання внесли не лише розчарування в українську
суспільність, але й виробили в неї смак до боротьби. Боротьба ця була різною:
явною і прихованою, з атентатами на польських окупантів, з рідним полум'яним
словом, яке виголошували греко-католицькі священики в церквах, а вчителі в

школах, з охотою перемоrти поляків на шахівниці й футбольному полі. А був
ще український театр, який любив наш люд. Без відділів й управлінь культури

існували різні, здебільшого аматорські, драмгуртки та численна публіка.
Пізньої осени

1922 року до Коломиї завітав український

мандрівний театр під

орудою Орла-Степняка. Коломийці, що до нього бачили багато галицьких театрів,
проявили інтерес і до цих гастролерів. Хтось допомагав їм харчами, хтось брав до
себе зігрітися чи переночувати. Так і зазимував театр у місті над Пру1ом в одному
з будинків, який, на жаль, не зберігся, на вулиці Т. Шевченка. А коли настала

весна, актори Орла-Степняка подалися далі нести рідному народовп сценічне

слово і дію, та один з акторів залишився в Коломиї. Чому- наразі невідомо.
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Можливо, хтось тут йому сподобався, можливо саме місто зачарувало його, або ж
просто не було сенсу мандрувати далі. Звали того чоловіка Олексою Скалозубом,

хоча коломиєзнавець Микола Васильчук вважає, що це міг бути псевдонім, а не
прізвище. Походив він з Наддніпрянщини, однак місця його народження ніхто
досі достеменно не знає. Відомо лише, що до війни він був студентом і водночас
працював суфлером у театрі Садовського. Така собі людина-загадка ...

Сучасники описують нам Олексу Скалозуба як високого зросту чоловіка,
синьоокого, з хвилястим волоссям. А відомий наш оперний співак Теодор Терен

r

Юськів, колишній коломийський гімназист, у листі ДО сл. п. Ярослава елети від

6

лютого

2003

року згадує, що Олекса

Скалозуб був «прекрасна людина, пре
гарний актор-вчитель». Такий характер
і

спіймав

на

свій

пензель

Лукавецький, створивши у
надзвичайно

вдалий,

хоч

Ярослав

1936

за

році

словами

автора незавершений, портрет Олекси

Скалозуба. У

1938

році тодішній коло

мийський Музей Гуцульщини закупив

у автора цю роботу і тепер вона зберіга
ється у фондах Коломийського музею

народного

мистецтва

Гуцульщини

та

Покутrя ім. Й. Кобринського.
Хода і виправа нового коломийця

свідчили про те, що цей чоловік доне
давна був вояком. А й справді, Олек
са Скалозуб носив старшинський одно

стрій у Армії УНР і боровся з росій
ськими окупантами за вільну Україну.
Це коштувало йому вигнання з рідних
земель і довгих скитальчих доріг. Бага

Я. Лукавецький. Портрет режисера

Олекси Скалозуба,

1936 рік.

тьом його друзям не вдалося й цього, бо
вони полягли на українських чорноземах від московських куль і баrнетів.

Олекса Скалозуб не міг розраховувати на заможне життя у невідомому
йому місті, без роду й гроша в кишені. Але він міг сподіватися на прихильність

місцевих, теж бідних, українців-галичан. Це згодом і сталося. А почалося з того,
що активний наддніпрянець свій хист поставив на службу коломийській громаді.

У 1920-і

-

1930-і роки прізвище Олекси Скалозуба доволі часто з' являється

у коломийській і навіть львівській пресі. У контексті з театральним життям. Він
вів драматичні гуртки у Коломийській чоловічій українській гімназії та у жіночій
семінарії УПТ «Рідна Школа», драмгурток ім. Тобілевича. В семінарії провадив ще
й секцію декляматорів. При Коломийській філії Товариства «Просвіта» існувала
драматична секція Товариства Прихильників знання й мистецтва, в якій Олекса
Скалозуб був за режисера.
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Драматичний гурток хлопчаків-гім

назистів Олекса Скалозуб зороганізував
у кін. 1920-х. Спочатку в ньому грали три
учні-старшокласники, які на сцені Каси
ощадности, тепер Народний дім, пода
рували коломийцим низку п'єс. За спо

гадами колишнього гімназиста Семена
Чичула, «громадськість міста прийняла

з великим захопленням» ці вистави. У

1928

в Коломиї вперше в Галичині ста

ранням режисера Олекси Скалозуба гім

назисти відіграли «Ревізора» Миколи
Гоголя. У

1929 році коломийці побачили

комедію Арістофана «Хмари» і п'єсу
Б. Грінченка «За батька», у 1937-ому

комедію і. Карпенка-Карого «Мартин
Боруля», у

1938/39

н. р.

комедію

-

«Суєта» і. Карпенка-Карого. Слід зга
дати,

що

кожна

така

вистава

ставала

місцевою культурною подією, збирала
численну публіку, мала розголос серед
громадськости й у періодиці. До неї
готувалися цілком пристійні програмки,

афіші. У тих дитячих аматорських теат
риках
діячі

вишколювалися
української

згодом

культури:

відомі
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Театральна програмка, 1930-і роки.

дириrент

Роман Степаняк, оперний співак Теодор Терен-Юськів, режисер іван іваницький
та инші.
Утішали коломийську публіку і юні аматорки з жіночої семінарії, з якими
працював Олекса Скалозуб, а невеличкіп'єс ки дт1 них писав гімназійний професор
Павлусевич. Члени декляматорського гуртка під орудою Олекси Скалозуба не раз
дарували слухачам свої виступи, зокрема й під час відомого приїзду до Коломиї
Ольги Кобилянської у

1927

році. Особливо відзначали гру юної аматоркиЛєни

З преси довідуємося, що

193 7 року на Святі матері в Коломиї секція Товариства

Мануляківни.

Прихильників знання й мистецтва під режисурою Олекси Скалозуба подарувала
містинам інсценізацію Стефаннкової новели «Марія>> в чотирьох картинах.
Очевидно, це лише куций перелік всього того, що зробив у царині коломийського
драматичного мистецтва Олекса Скалозуб. Але вже й це заслуговує поваги до
талановитого й активного наддніпрянця.
Поза чисто сценічною діяльністю Олекса Скалозуб ще заявив про себе як
письменник-драматург, упорядник книжок та знавець театральної кухні. Від
початку 1930-х років з-під його пера виходять одна за одною книжки: Сотниківна:
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П'єса на
Лепкого).

дій (перерібка повісти Б.

5
-

Коломия:

Рекорд,

19З2;

Нечиста сила: (Маєва ніч): Комедія в З
діях (Перерібка з Миколи Гоголя).

-

Коломия: Рекорд, 19ЗЗ.- З1 с.; Любов

на розказ: Комедія в одній дії (За А.
Мюсетом).

-

Коломия: Рекорд,

-

19З4.

ЗІ с.; Мольєр П. Чудодійний лікар

(Лікар поневолі):

Комедія в

з діях І

Пер. О. Скалозуба.- Коломия: Рекорд,
19З4.

-

54

с.; Е. Енrль, Д. Горст. Геть

з мужчинами: Комедія в З діях І Пер.
О. Скалозуба.
сказати,
світ у

що

всі

Коломия, 19З5. Слід
ці

твори

коломийській

побачили

книжковій

серії

«Бібліотека аматорського театру», яка
стала у великій нагоді нашим самодіяль
ним драмгурткам.

Окремішньо стоїть «Словник чужоМОВНИХ

.

СЛІВ,

.

виразІВ

.

І

.

ПрИПОВІДОК,

ЩО

вживаються в українській мові», який уклав Олекса Скалозуб і який побачив світ
у коломийському видавництві «Рекорд»
19ЗЗ року.

Такого типу видання були і залиша
ються доволі рідкісними у галицькій
провінції, і свідчать, що упорядник мав

широке коло літературних і наукових за

r-'··

; .1.

·:м:т:рс~к~r~ ~е~тр~"~
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цІкавлень.

!·.
ОЛЕКСІ\ Сі<МОЗУБ.

Однак епохальною книжкою Олекси

Скалозуба стала «Характеризація в ама
торськім театрі». Ця праця досвідченого

трудівника театру відкривала вищезга
дану коломийську серію «Бібліотека ама

торського театру». У

1928 році їі видання

профінансувала Філія Товариства «Про

світа» в Коломиї. Передмову до книжки

;

~АРАКТЕРИ3дЦІЯ
і в аматорськім театрі.
І

;з перецмовою м.. П\ЛУЩИ не ького.
Оригінапн Іпюсrрац\А анконаа Я. ЛУКІ\ВЕЦЬКИЯ.

написав М. Галущинський, а проілюстрував їі Ярослав

Лукавецький.

Того

ж року М. Блащаневич у львівському
авторитетному «Літературно-науковому

.

.

ВІстнику» у вІдгуку на це видання писав:

«П. Олекса Скалозуб у своїй гарно опра
цьованій книжці. . . прийшов на поміч і
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1928.
Накладом ФілІі т~ва .ПРОСВІТ/\• а КопомиІ.
З друкарнІ В. Бравнера а КопоммJ.

дав можливість кожному аматорові без жадних учителів вивчитися міміки і харак
теризовання (rріму)». А згаданий вище наш оперний співак Т. Терен-ІОськів у

листі до сл. п. Я.

[ елети

від

6

лютого

2003

року писав: <<Я, що мріяв бути і маля

рем не мав поняття, як учинити, як заматовати молоде обличчя на старе. А це
все в кольорах його книжка з малюнками кольоровими навчала ... Це було чудо

чарування. Вперше щось таке заіснувало в нас! На сцені вже не були машкари, а
актори з людським обличчям. Це ж містерія театрів! Я дивуюся, що в «Мистецтві

України» (Київ,

1977) немає

і згадки про такого вартливого працівника з низів, як

Олекса Скалозуб. Але бо і Львів не міг дати Гадду fаблер, а Коломия давала!».
Отак оцінив Олексу Скалозуба його учень. Правда, столичні наші науковці, за дав

ньою совіцькою традицією, не особливо переймаються низами і замість скурпу
льозно вивчати певну тему, ідуть легшим шляхом і беруть те, що вже відоме, що
лежить під носом, а не те, що менш відоме, а заслуговує на більшу славу. Прикро,
як прикрим було життя самітнього наддніпрянця в Коломиї. Залишається загад

кою, як він пережив першу совіцьку окупацію у

1939 -

1941

роках, коли чекісти

привели до самогубства його приятеля-наддніпрянця івана Зубенка.

Відкрипи і посвячення новоrо надгробку О. Скалозуба у с. П'ядиках під Коломиєю,
1990-і роки.

З другим приходом кремлівських душогубів у Галичину Олекса Скалозуб, що
безперечно міг еміrрувати на Захід, покинув Коломию і перенісся до підміського

с. П'ядиків, де йому запропонували роботу в сільському клубі. Місцеві люди по-
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любили бідного, але доброго й висококультурного наддніпрянця і, незважаючи
на повоєнну нужду, голод і холод, допомагали йому хто чим міг. А він ділився
тим добром з двома дітьми господарів, у яких мешкав. У

1947

році він покинув

цей світ. У сталінсько-брежнєвські часи про Олексу Скалозуба боялися згадува
ти і аж

1992 року

в газеті «Вісник Коломиї» голова Товариства «Поступ» Ярослав

Полатайчук нагадав громадськости про забутого наддніпрянця і закликав допо

могти відновити його могилу. Справа з трудом, але зрушила з місця і незабаром
на п 'ядицькому цвинтарі з' явилася впорядкована могила з скромним написом
«Артист Олекса Скалозуб

1895- 1947»

та з копією портрета небіжчика роботи

Я. Лукавецького.
Олекса Скалозуб був серед приятелів ще одного відомого коломийського

наддніпрянця, який оnинився у місті над Прутом 1925 року. Звали його іван
Зубенко.

Чи знали івана Зубемка в Коломиї до його приїзду? Ледви. Хоч, можливо,
рідкісні

інтеліrенти,

які

отримували

таборову

українську

періодику,

десь

вичитували в ній твори івана Зубенка або ж витончені театрали чули, що репертуар
українських театрів збагатився його п'єсами «Укохана мрія»
волі»

( 1923 ),

«Повінь»

( 1924),

«Дівча з лелією»

( 1925),

( 1923 ),

«lllляx до

«Горе бабіям»

(1925)

та

иншими. Можливо, Коломию нарадив Зубенкові видатний український танцівник
Василь Авраменко, з яким вони зналися та який уже навчав коломийців нових

танків у

У

1922 році.
193 7 році в Галичині

оголосили конкурс на кращий драматичний твір, на

якому переміг коломиєць іван Зубенко. Він написав історичну музичну драму
«Орленя» про Григорія Орлика. А в

.

.

1939

році його історичну повість «Тільки

меч» вщзначили також першою премtєю.

У 1924 році (за і. Андрухівим) чи в 1925 році (за Т. Касьяненко ), чи в

1926

році (за М. Васильчуком) до Коломиї загостив мандрівний Український

театр Йосипа Стадника, а з ним й іван Зубенко. Подібно, як перед цим инший
наддніпрянець, Олекса Скалозуб, що залишився в Коломиї, так само вчинив й

іван Зубенко. Щоправда, це була ширша й активніша натура. Чи не через це його
одразу ж запросили до редакції тоді ще новенького, а згодом -найпопулярнішого
українського жіночого часопису «Жіноча доля»?

-

Слід зауважити, що журнал «Жіноча доля» виходив у Коломиї упродовж 1925
1939 років, мав сумлінних і талановитих працівників в особі ірини Вільде й

Ольги Дучимінської, а також численної автури, в т. ч. й закордонної. На чолі цього
заслуженого періодичного видання стояла сенаторка, редакторка й мандрівниця

Олена Кисілевська. Серед редакційного, чисто жіночого, гурту опинився й іван
Зубенко як технічний редактор. Чи не тому він присвятив жіночій темі так багато
своїх творів і заслужив похвали від цього ж галицького творчого жіноцтва?
Нагадаємо його книжки на згадану тему: оповідання «Зірка»

(1926),

спільно з

і. Филипчаком історична повість «Княгиня Романова» ( 1927), «Отаман Маруся
Орлівна», «Бизюківна», <<Леся» (усідрама «Княгиня Анна»

1933), повість

(1938).
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«Галина»

(1934),

історична

Поприжіночутему в українській історіїіванаЗубенкацікавилаширокапанорама
рідної минувшини, тому з-під його пера виходять у світ такі різножанрові твори:
п'єса «Ганжа Андибер»

( 1928), «Фатум» ( 1934), «Квітка на багні» ( 193 7), лібретrо
(1933), драма «Орленя» (1935), «Камер
гер Його Величності», «Королева Сагари», поетичний цикл «Вояцька пісня»,
до опер «Запорізькі пригоди і нагоди»

драми «Шлях до волі», «Перемога», «Повінь», комедія «Правдивий марксист»

та инші. Якщо ж додати доколомийський період творчости івана Зубенка, то він
продовжиться циклом віршів «Краплини»
«Наші лицарі і мученики»

( 1921 ),

( 1921 ),

збіркою історичних нотаток

п'єсою «Остання жертва»

( 1923 ), драматичним

нарисом «Перемога», лібрето «Хахлушечки», «Пригоди на Кубані», «Кавунія»

та иншими літературними матеріялами, які розсипані по таборових часописах

«Залізний стрілець», «Український сурмач», «Веселка». А ще ж залишилися

рукописні твори івана Зубенка, зокрема театрознавче дослідження «В справах
театральних», яке недавно оприлюднила Тамара Касьяненко; повість «Природа
мститься»; п'єса «Орленя», яку

1992

року відтворили на сцені коломийські

аматори; нарис про початки артистичної діяльности Василя Авраменка «Перші
кроки», який зберігається в діяспорі.
Ці його твори та видання отримували схвальні вігуки й рецензії і все це,

зібране докупи могло б явити нам повноцінну творчу постать івана Зубенка. На
жаль, досі цього не зробили ані державні чинники в особі наших науковців, ані

rромадські інституції, які більше націлені на сьогочасне, ніж на минуле. А шкода,

бо був іван Зубенко направду яскравою особистістю. Це не лише театрознавець,
драматург і белетрист, але й поет, редактор, педагог, видавець, доповідач.

Як подає літературознавець Микола Васильчук, іван Сергійович Зубенко
народився

25

вересня

1888 року

ум. Валуйках, тепер с. Валуйки Старобільського

району на Луганщині. Там закінчив школу, а згодом- педагогічний інститут
у Теодозії, по-російськи Феодосії

( 1909).

Викладав у херсонських гімназіях,

виступав як лектор мови й літератури. На Першу світову війну його прикликали
у

1915

році. Закінчив старшинські курси в Одесі, воював у Галичині, був

виховником у школі старшин в окупованих Чернівцях. Саме на Буковині застала

івана Зубенка Лютнева революція в Росії. Як справжній син свого народу, з
проголошенням Української держави у

1917

році стає на Гі бік і бере активну

участь в українізації військових частин у Чернівцях. Незабаром з них створюється
Український корпус під командуванням rенерала Петра Скоропадського. У складі

цього військового з' єднання, яке на кінець

1917

року нараховувало майже

40

тисяч вояків, іван Зубенко їде боронити Київ від московських загарбників. Після
того, як 1-й Український корпус перестав існувати, іван Зубенко перебирається
до Херсона, де присвячує себе педагоrічній та rромадській праці: викладає в І
й Вищій початковій та комерційній школах, у Зразковій школі при Херсонському

педінституті, входить до місцевої філії «Просвіти» та «Національного Союзу»,
друкується в місцевих rазетах «Дніпро» та «Рідний край».

Коли Червона армія наступала на Херсон, то іван Зубенко стає до лав Залізної
дивізії Армії УНР rенерала Удовиченка та в ранзі сотника бере участь у відомих
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Зимових паходах

1919 -

1920

років. Згодом ця дивІЗІЯ змушена була здатися

полякам, які, на відміну від православних росіян дарували жипя колишнім своїм
супротивникам.

По прогрі національно-визвольних змагань опиняється зі своїми бойовими
побратимами у таборах для інтернованих осіб у польському місті Каліші. Тут
і починається його творчий злет, що тривав понад

20

літ і трагічно обірвався з

приходом більшовиків у Галичину. В Армії УНР іван Зубенко виконував завдання
референта rазетної справи при Отамані Симоні Петлюрі, особисто знався з

уславленим

rенералом

Омеляновичем-Павленком,

який

подарував

Зубенкові

власноруч намальовану картину. За особливі заслуги сотника Зубенка нагородили

«Залізним Хрестом» і «Хрестом імени Симона Петлюри».

Весільна пара Зубенків, м. Стрий на Львівщині,

24 листопада 1929 року.

Про івана Зубенка можна ще довго говорити, як про всебічно обдаровану
людину. Мав не лише дар писати й учителювати, але й грав на гобої у оркестрах,
зокрема в коломийському сим фонічному. А ще

Збереглися його серветки й килими.
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-

чудово вишивав, ткав, гаптував.

Окрема сторінка життєвого шляху івана Зубенка -

це його сім'я і друзі.

Відомо, що перший прихисток у Коломиї дав талановитому наддніпрянцеві
директор гімназії Прокіп Мостович. Він і нарадив новоприбульцеві вступити на

килимарські курси до гончарної школи. Але душа Зубенкова тягнулася до пера

і він знаходить підтримку з боку визнаного в Галичині белетриста й адвоката
Андрія Чайковського, який порекомендував сотника редакторці «Жіночої долі»

Олені Кисілевській. Згодом він тісно співпрацював з коломийським видавцем
Осипом Кузьмою, в якого редаrував популярну книжкову серію «Ряст»

( 1927 -

1939). Мав іван Зубенко брата Олександра, з яким творчо співпрацював.

У редакції журналу «Жіноча доли»: у хустці сидить іван Зубенко, край ни ліворуч
сидить редакторка і сенаторка Олена Кисілевська. Коломия,

1930 рік.

23 листопада 1929 року іван Зубенко оженився зі стрийською панною Марусею
Хирівською, яка стала його пожиттєвим ідейним і коханим другом. У 1930-ому в
них народився син Неrвар, якого згодом совіти засудили за приналежність до на
ціоналістичної підпільної організації. Молода сім'я звила своє перше кубельце на

вул. Млинській у Коломиї. Однак через

1О років їхній

родинний спокій порушили

більшовики. За спогадами п. Марусі, добрі люди радили їм еміrрувати, однак чо
ловік боявся цього і вважав, що «брати зі Сходу» вже не ті, що

20 літ тому.

Як по

казав час, він глибоко помилявся. Комуністи залишилися такими, як вони були на

віть уже в наш час. Ну а в жовтні 1939-го вони викликали івана Зубенка на пере-
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слуховування і, як не дивно, відпустили.
Понад те, дали навіть можливість учи

ІВАН

3УБЕН1<0

телювати в межівних Воскресінцях та
прийняли до профспілки. Однак це була
лише прелюдІя для розправи над колиш-

нім петлюрівським сотником. Першим

сигналом

ГАЛИНА

стала відмова нової влади

видати патпорт учителеві Зубенку. У

ПОВІСТЬ 13 ЧАСІВ ВИ3ВОЛЬНОІ БОРОТЬБИ

травні 1940-го головний документ йому
таки видали, і він з ним поїхав на учи
тельські курси до Станиславо ва. Там не
обачно проявив свої добрі знання росій
ської мови, що одразу ж насторожило

ленінських сатрапів. Вже при закінчен

ні курсів івана Зубенка викликали до
НКВД, де на нього мали великий ком

промат про минулу творчу і військову
діяльність. Виглядало, що хтось доніс

КОЛОМИЯ, ІІЕМ

на нього з тих, що знали. Під тиском

Н А К ЛА Д О М

B•'f Д А В Н И Ц Т В А

• О І( А •

слідчих Зубенко погодився на співпра

цю з тим, аби повернутися додому попрощатися з рідними і накласти на себе
руки. Про це признався дружині, їі умов
ляння не переконали його. Прийнявши

отруту над Прутом у лузі, він ліг на зем
лю і зі співом «Ще не вмерла Україна»
став чекати смерти. Але смерть наста

ла ще не зараз. Були болі, корчі, блю

воти, лікарня. Врятувати івана Зубенка
не вдалося і його виписали з лікарні по
мирати додому. Марного, схудлого йо

го заніс на руках до рідної хати Осип

Кузьма. Приходила відвідати ірина Віль
де, Синенький, а о. Юрик внеповідав со

тника.

21

серпня

1940 року він

відійшов

у засвіти. При цьому, крім рідних, був
і його товариш-наддніпрянець Олекса

Скалозуб. Ледь чутними устами іван
Зубенко прощався з Україною їі націо
нальним пмном.

Звістка про смерть івана Зубенка
ще більше пригнітила українських КО
ломийців, на кожного з яких чигали хи-
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жі енкаведистські пазурі. Його поховали на старому коломийському цвинтарі. і
хоч офіційна комуністична система наклала заборону на ім' я сотника й письмен
ника, коломийські патріоти пам'ятали його. А коли закінчувалася совіцька ера
в Україні, громадськість міста вшанувала свого великого громадянина. У серпні

1990 року в Коломийському музеї народного мистецтва Гуцульщини відбувся уро
чистий вечір, присвячений 50-річчю від дня смерти івана Зубенка. При великій
участи коломийців слово мала дружина покійного сотника- 82-річна п. Марія та

їхній син Неrвар. Згодом одна з коломийських вулиць отримала назву імени івана
Зубенка. Ясна річ, що було б гарним дарунком до чергового ювілею письменника
видати найкраще з його творчого доробку.

Якщо попередні три Наддніпрянці зробили свій внесок у духовну коломийсь
ку спадщину, то Василь Дмитренко

-

це инша постать. Це людина, яка доклала

великих зусиль до економіч.ного піднесення рідного народу. Оrож у кінці грудня

1927 року з Чехії до Коломиї приїхав 35річний дипломований агроном. Саме на
таких в той час був попит. А час був ду

же бурхливий, бо по програних націо
нально-визвольних змаганнях, українці
знову вступили в боротьбу з окупанта
ми. Причому, ця боротьба велася на всіх
напрямках:

церковному,

освІтньому,

культурному, спортивному і особливо

на економічному. Зростала роль провід
ної громадської організації в Галичині з
назвою «Сільський Господар», яка, вре

uпі-реІІП, у 1930-і роки таки добре. спо
лошили польську владу, бо перебрала в
українські руки українську економіку,
торгівлю й кооперацію. Головний клич
того часу «Свій до свого по своє» зро
бив своє і українці стали здавати виро
щений урощай і живність українським

купцям і переробникам, а ті виробляли
продукцію і продавали їі через мережу

Василь Дмитренко

українських крамниць чи експортували

на Захід. З прибутків кошти йшли не лише на розвиток національної господарки,
але й на національну справу назагал. Звичайно, не все йшло так гладко, і все ж від
чувався великий поступ ...

Василь Дмитренко, мабуть, брав участь в українсько-російській війні 191 7 1920 років, а тому опинився у таборах інтернованих вояків Армії УНР за кордоном.

Як і дехто з них, він спробував щастя в навчанні і закінчив Українську господарську
академію у чеському місті Подєбрадах, а згодом- і агрономічний факультет
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Празької Політехніки.

Перебування на демократичному Заході, в культурній

столиці чехів, дало можливість для пізнання, порівняння, для молодечих мрій.
Сповнений снаги служити рідному народові, Василь Дмитренко опиняється

спочатку в м. Золочеві на Львівщині, а відтак у Коломиї.
Одразу ж, у

1928

році його призначають повітовим агрономом Коломийської

філії Товариства «Сільський Господар». Навчений в університеті європейського

рівня, він узявся спочатку за вивчення інформації, і з прикрістю збаrnув, що з до
воєнних численних осередків «Сільського Господаря», які діяли в Коломийському
повіті, залишилося лише п'ять. То ж завзятий наддніпрянець узявся за діло і впро
довж

1928- 1933 років відновив на Коломийщипі понад ЗО осередків.

Слід заува

жити, що коштувало це не лише великих здібностей, але й часу, здоров' я. і все це
при скромній платні.
У

1931

році агроном Дмитренко взявся втілити у молоковиробництво нову,

данську, технологію, і незабаром Коломийщипа стала передовпком заготівлі
молока в Галичині. Від

1932

року завдяки Дмитренкові на Коломийщипі заїсиу

вали Хліборобські Вишколи Молоді (:ХВМ)

-

копія американських молодіжних

господарських шкіл. Це стало визначним явищем, поширилося по багатьох селах

і містечках, заохотило хлопців і дівчат по-новому подивитися на сільскогоспо
дарське виробництво.
У самій Коломиї Василь Дмитренко заклав взірцеву пасіку і навчив місцевих

пасічників робити українські вулики. На невжитках він сіяв медодайні рослини,
а взимку організовував доставу цукру для підгодівлі бджіл. Саме завдяки йому
на Коломийщипі стали розводити расових курей породи родайлендерів. Хтозна
скільки нових ідей утілив би Василь Дмитренко в Коломиї, якби не одруження. Як

не-як, а коломийському кавалерові добігав 43-ій рік. За цей час він устиг і побачити
світу, і повоювати, і повчитися, і зробити багато доброго для рідного народу. Тепер
настала пора звити власне кубельце. Виходило, що найкращі дівчата в Галичині

поза Коломиєю жили саме в Стрию. Там знайшов свою долю наддніпрянець іван
Зубснко, там у

1935 році оженився й Василь Дмитренко. Узяв собі за жінку Софію з

Рудницьких, з якою прожив сповнене праці, злагоди й порозуміння довге життя.
У Стрию на Львівщині Дмитренко також працював повітовим агрономом філії
Товариства «Сільський Господар», а заодно й викладав у Хліборобському Вишколі

Молоді

( 1936- 1939),

але в

1939

році польська окупаційна влада не витримала

успіху талановитого українського агронома і наказала йому покинути терени

Східної Галичини. Так він змушений був знову еміrрувати, цим разом до польської
столиці Варшави. Можливо, це й урятувало його від розправи більшовиків у тому
ж роцІ.

Друга світова війна внесла свої корективи в життя кожної людини. інженер
Василь Дмитренко працював в українському місті Сяноку на Лемківщині, у Львові,
у Бережниці. Під час великого ісходу у

1944

році еміrрував на Захід. У скиталь

чому українському таборі в м. Реrенсбурзі (Австрія) був асистентом Українського

Технічного Господарського інституту. Звідти з дружиною еміrрував до США, де
осів у штаті Міннеаполіс.
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Василь Дмитренко брав активну участь у житті нашої діяспори, щедро жерт
вував кошти на Наукове Товариство ім. Т. Шевченка і був звичайним членом цьо

го поважного Товариства. Він написав цікаві спогади про діяльність коломийської

та стрийської філій «Сільського Господаря». Про його коломийський період роз
повіли коломийські еміrранти у відомих збірниках «Над Прутом у лузі» та в пер
шому томі «Коломия й Коломийщина», а

2007 року

про нього з' явилася стаття

-

в п'ятому зшитку Енциклопедії Коломийщини.

За місяць до смерти Василь Дмитренко писав: «Належу до найстаршого науко
вого Товариства ім. Шевченка й дарую більші суми грошей йому на зміцнення і
поширення нашої зброї- Шевченкового Слова у боротьбі з ворогом України».
Короткочасно на Коломийщині перебували ще два відомі наддніпрянці: Василь
Авраменко та Павло Запоріжський (Запорожзький). Перший з них, rеніальний
український балетмейстер, у

1922 році

навчав національних танків коломийських

гімназистів. Другий, талановитий, але забутий художник, розписував церкву
Святої Преподобної Параскеви у с. Великому Ключеві упродовж

1933 -

1934

років. Його роботи у цьому храмі й досі ваблять око.
У

1943 році

в Коломиї опинилися відомі київські й харківські майстри сцени,

які стали акторами, режисерами, співаками Коломийського окружного театру

під орудою івана Когутяка: Петро Миронів, Юрій Плевако, Олекса Левитський,
Єщенко, Юрій Головко, Григорій і Антоніна Маньки, Григорій Шведченко, Леонід

Лоскотов, Євдокія Шостак, Алла Шеремет, ірина Приходько, Тамара Толстая та
инші. Був серед них і видатний український художник Даннло Нарбут. У нашому

місті вони влаштували навіть свою Українську автокефальну православну церкву.

і якщо перед наступом совітів більшість з них еміrрувала на Захід, то актор цього
театру М. Тівський залишився в Коломиї, де й помер восени

1946 року.

Свій внесок у боротьбу з ворогами України зробили й инші видатні постаті
нашої культури, які мешкали в Коломиї. Зокрема, не лише наддніпрянці, але й так
би мовити, зазбручанці, зокрема художники Артемій Кирилюк

( 1911 - 1970) з
1943/44 н. р. викладав у Школі деревного промислу в Коломиї та
Василь Дядинюк (1990- 1945) з Вінниччини, який лікувався і мешкав у Коломиї
упродовж 1941 1944 років.
Волині, який у

Закінчуючи цю статтю, слід наголосити, що вищезгадані Наддніпрянці внесли
свій вагомий внесок у національне життя Коломиї 1920-30-х років. Тому вдячні
коломийці не забувають їх. Правда, з усіх справ найдовше залишається слово,

втілене в книжках. Отож то тут, то там ви можете надибати в Коломиї книжки

івана Зубенка чи Олекси Скалозуба. Правда, досі не знайшлося мецената, аби
найкраще з написаного цими авторами перевидати. Цікаво, чи в їхніх краях ще

пам' ятають своїх патріотів-синів, які стали вимушеними еміrрантами та до кінця
днів своїх леліяли в душі сподівання на незалежну Україну?
У 1940-ому році на Коломийщипу завітала група українських радянських

письменників. Один з них, Терень Масенко, увіковічнив у своїй книжці «Під
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небом Гуцульщини» Коломию й с. Великий Ключів Коломийського району, напи

савши про них з любов'ю, хоча з притаманним комуністичним присмаком.
У 1940-і в Коломиї з' явилися нові наддніпрянці, здебільшого зрадянщені.

Перелякана сталіаською владою і оброблена комуністичною пропаrандою, біль
шість з них пішла служити в органи місцевої влади й репресивні органи, спокійно
переходила на російську мову, віддавала своїх дітей до російськомовних шкіл, не

любила корінних коломийці в. Відтак вони стали надійними друзями антиукраїнсь
ких сил у Коломиї, коли починалася українська незалежність. Світлим винятком

з цієї злюмпенізованої й змосковщеної маси був Микола Сарма-Соколовський

( 191 О -

2001 ),

автокефальний православний священик, художник, поет і бан

дурист, член ОУН і політкаторжанин. Він приїхав до Коломиї у

1948

році, тут

прилучився до боротьби за вільну Україну, але через зраду відомого провокатора
«Олеся» московські вороги заарештували мужнього «Біду» та запроторили до

Сибіру. Його коломийські спогади ви знайдете в цьому томі.
З тих наддніпрянців, хто в пізніші роки заслужив повагу в корінних коло
мийців, слід найперше згадати лікаря й педагога Володимира Черненка
уродженця Шевченківського краю, який мешкає у Коломиї від

15

січня

-

1967 року.

Він викладав у Коломийському медучилищі, був директором цього закладу і на
керівних посадах в медзакладах міста. Попри це пан Черненко жваво цікавиться
українською історією, знає П ліпше за деяких дипломованих учителів.

У наш час чимало наддніпрянців живе у Коломиї й Коломийському районі,
працює тут, ~иховує своїх дітей і внуків. Особливо відомі вихідці з Черкащини:
дире.h.Іор Народного дому й талановита співачка Ганна Пустовіт, викладачка

Коломийського медколеджу Світлана Васильчук, журналістка Олеся

Orra.

Окремо можна говорити про таку славну постать з Донбасу як композитор
Дмитро Циганков, який написав мелодії до безсмертних коломийських пісень

«Коломийськиа вальс» та «Завітайте до нас в Коломию». Недавно йому відкрили
пам'ятну дошку на фасаді Коломийської загальноосвітньої школи

N2 9.

Літ.: Руская Рада [Коломия].-

1872.- ІЗ грудня.- С. 180; Свято Матері// Діло
1937.-9 червня; Над Прутом у лузі. Коломия в спогадах.- Торонто: Срібна
Сурма, 1962. -С. 223,224,270,306-308,310,314,316-321,327, 329; Яким Христич.
Некролог // Вісті Комбатанта [Торонто-Нью-Йорк], 1971. - Ч. 5. - С. 94 - 95; Наші
добродії// Бюлетень НТШ [Нью-Йорк, США].- Зима 1980/81.- Ч. 4.- С. 16; Я. П.
[Некролог] // Бюлетень НТШ [Нью-Йорк, США]. - Зима 1979/80. - Ч. 2. - С. 11;
Альманах Станиславінської землі.- Т. 11.- Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1985.С. 170; Коломия й Коломийщина.- Філядельфія [США], 1988.- С. 211, 341, 370371,373-375,377-379,516, 552; Кічак і. і в хвилю останню наспівував гімн// Вісник
Коломиї. 1990. - 22 серпня; Фрела О. «Пишаюся таким батьком»// Вісник Коломиї.
- 1990. - 28 серпня; Полатайчук Я. Олекса Скалозуб // Вісник Коломиї. - 1992. - 8
квітня.- С. 4; Андрухів і. «Ти мусиш мене піддержати» //Новий час [івано-Франківськ].
- 1992. - 5 - 11 грудня; Васильчук М. Письменство на Коломийщині. Друга половина
16 століття- 1939 рік. - Коломия: Народний Дім, 1993. - С. 62 - 63; Кілічен ко Л. «За
Україну, за Гі волю ... » /Штрихи до літературного портрета івана Зубенка. В кн. Міжнародна
[Львів].-

наукова конференція присвячена 75-річчю Західно-Української Народної Республіки.
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- С. 115 - 117; Романюк М., Галушка М.
(1865- 1994 рр.).- Львів, 1996.- С. 103- 104, 192195, 179- 182; Коломийська гімназія (частина перша).- Коломия, 1997.- С. 50- 51;
Касьяненко Т. Зброєю і словом// Перевал [івано-Франківськ].- 1997.- N!! З.- С. 176
- 179; Васильчук М. Коломийський азбуковник. - Коломия, 2000. - С. 156; Добко Т.,
1-

З. ХІ. 199З. -івано-Франківськ, 199З.

Українські часописи Коломиї

Ясінський Б. Вістник. Місячник літераtури, мистецтва, науки й громадського життя. 19ЗЗ

- 19З9. Систематичний покажчик змісту. - Київ-Вашингrон-Нью-Йорк, 2002. - С.
212; Колянчук О. Літературно-мистецьке товариство «Веселка» у Каліші //Український
альманах-2002.- Варшава [Польща], 2002.- С. 220- 226; Касьяненко Т. іван Зубенко
- драмаtург, театральний діяч (Відсвіти творчої біографії) //Записки НТШ.- Т. CCXLV.
Праці театрознавчої комісії.- Львів, 200З.- С. 626- 6ЗЗ.

КОЛОМИЙКИ
З КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ
Жартівливі

...

Яке мині уповило, таке мині вдало,

...

Таке вчера в Коломиї цебрики лизало .

Чого млини та й ни меліт, бо паси короткі,
Ви співайти співаночки, а ни якіс пльоткі .

•••
Фалиласі (івчинонька, шо вна богачева,

А

1"'

тато ходи в жебри аж до Живачева .

...

...................................... .. . ...... Ликів голуб дикий,
Якас бабка з одним зубом прийшла на музики .

...

Як ішла я із вісільи та й ни пйина була,

...

Та як ішла попри хату

-

ворота минула .

Та я би ше вам співала до самого рані,

Якби мині та й принесли доброго снідані .

•••
Та я би ше вам співала до само1" днини,

...

Та якби-сти мині дали кусак солонини .

Мине мати породила коло фіялочок,
Коби-м така до роботи, як до співаночок.
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КОЛОМИЯ БУЛА В ЇХНЬОМУ СЕРЦі

•

І

Микола САВЧУК
сторія української еміrрації

-

дуже цікава тем~ а водночас добре дослід

жена. Дещо вужчою є тема про українських еміrрантів з Коломийщини. З
джерел знаємо, що ще у жовтні

1608

року до американського берега прича

лив корабель «Марія і Марrарита>> з європейськими еміrраmами, серед яких

був й іван (Ян) Богдан з Коломиї. Отож ми можемо сміливо відзначати 400-річчя
відкриття Америки коломийцями!

Подальші роки не залишили нам нових свідчень щодо еміrрантів з Коло
мийщини. Якщо брати до уваги нинішній Коломийський район, то першим
відомим еміrрантом нової доби був Гриць Данищук з Сопова, який у

1903

році

приїхав до США і осів у Сан -Франциско та працював там дантистом і належав

до масонської ложі. У

1911

році прибув до США Степан Мусійчук з Коршева, що

тривалий час мешкав у Чікаrо і був православним священиком та писав вірші. У
1912-ому на новий материк прибула сімя Ковбаснюків з П'ядиків. У 1920-і роки
у Філядельфії вже були еміrранти з Лісної Слобідки й Товмачика, а у Вілкс-Беррі,

штат Пенсільвенія, та в Нью-Йорку- вихідці з П'ядиків. Першим досліджував
історію поселенців з Коломийщини в Америці дійсний член НТШ, маrістр Осип
Володимир Кравченюк, уродженець Тернополя, еміrрант у США.

Особливий наплив української еміrрації загалом і коломийської зокрема
спостерігався після Другої світової війни. Це була переважно політична еміrрація,
надзвичайно активні українці. Нам ще доведеться не раз оцінювати ту велику
роль, яку відіrрала українська повоєнна діяспора у збереженні українства,
українського духу й української ідеї у світі. Коли в СРСР жорстоко душили

українське національне життя, еміrрація всіляко підтримувала національний
духовний вогонь. Були серед тих справжніх патріотів і наші коломийці.

У передмові до цієї книжки йдеться про майже

400

адрес, які зібрав Комітет

коломиян, готуючи до видання перший том збірника «Коломия й Коломийщина»,

хоча кількість їхня, безперечно, була більшою. Розсипані по всіх материках,
вони спромоглися на коломийську згуртованість, на високий дослідницький і
видавничий чин. Уродженці Коломийщини і коломийські гімназисти, коломийські

невістки і зяті пам'ятали й любили рідне місто, бо, здається, про жодне инше
українське місто не говорилося з таким гонором, як про Коломию ...
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1. 1981 і

інформаційні листки й обіжники Комітету коломнии у США.
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lQ8~ р.

Серед сотень відомих нам коломийців-еміrрантів знаємо горстку тих, хто
прислужився поширенню коломийської слави, витрачаючи на цю благородну
справу час, кошти і здоров' я. Згадаймо їх.
Безперечно,
вшанувати

найперше

пам' ять

годиться

визначного

коло

мийця-патріота Зиновія-Богдана Кни
ша

( 1906 -

1999)

та подякувати йому

за видання збірника «Над Прутом у
лузі» (Торонто,

1962).

Цей видатний

уродженець Коломиї і визначний діяч
національно-визвольної боротьби, чіль
ний член УВО, а відтак ОУН (м), зро
бив великий внесок у нauuy коломий
ську справу. Ще з гімназійних часів у

рідному місті він проявив свою актив
ність, був делегатом на українські вищі

шкільні з 'їзди, брав участь в осередку
гімназистів-есперантистів, часто допи
сував до коломийських rазет, допома

гав кандидатові від УНДО здобути в
коломийському виборчому окрузі ман

дат на виборах

1928 року.

У 1930-і роки

його призначили бойовим референтом
Крайової команди УВО, яка мала вели

Д-р Зиновій Книш

чезний авторитет в українців Галичини,
яку жорстоко переслідувала польська

окупаційна влада, і яка засудила на вісім років Зиновія Книша. Після звільнення

з в'язниці він знову вливається в українське громадське й політичне життя, пра
цює в «Центро-Союзі» у Львові, грає в шахи у львівському товаристві «Шаховий
Коник». З приходом перших совітів виїжджає до Кракова

( 1939-1941 ),

де пра

цює в УЦК, а коли німці захопили Львів, то повертається в місто своєї студентсь

кої пори (тут закінчив університет і захистив докторат права та політичних наук).
У той час Зиновій Книш посідає високі становища: член Проводу Українських
Націоналістів (ПУН)

-

ПУН

провідник ОУН в Західній Європі

( 1940 -

1941 ),

від

1940

року, заступник голови Організаційного бюра

( 1946 -

1948), rенераль

ний суддя ОУН.
Воєнна хуртовина вигнала багатьох українських патріотів за межі батьківщини.

Серед них був і Зиновій Книш. Його еміrрантські стежки пролягли через_Словач
чину, Хорватію, Німеччину, Францію і, нарешті,

1949 року він назавжди поселився

в Канаді. Еміrрантські кола мельниківського спрямування обирали заслуженого
діяча ОУН на чільні посади: секретарем Крайової екзекутиви ОУН (м ), секретарем
дирекції видавництва «Новий Шлях». Переїхавши

1953

року до Торонто, Зиновій

Книш працював у різних українських установах й інституціях, був членом
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Контрольної комісії Українського Національного Об'єднання (УНО) і Видавничої

спілки «Новий Шлях», Головою Контрольної комісії Українського визвольного
фонду. Згодом заснував приватне видавництво «Срібна Сурма», в якому видавав

і свої, і чужі книжки та брошури (більше ніж

Понад

60).

книжок з власної

5000

книгозбірки подарував торантській бібліотеці УНО і майже

60

тис. доларів

пожертував на закупи нової літератури й обладнання для цієї бібліотеки та на ії
перебудову. Надзвичайної вартости книги Зиновія Книша <<дрожить підземний

гук», «Б'є дванадцята», <<далекий приціл», «Справа Східних Торгів у Львові» і
досі залишаються важливим джерелом нашої історії ХХ ст.
Рідній Коломиї Зиновій Книш прислужився книжкою «Над Прутом у лузі ... )),
в якій постало наше славне місто у спогадах його вчорашніх мешканців, нинішніх
еміrрантів, переважно ще з австрійської доби. У передмові до видання Зиновій Книш
згадав, як

1958

року в Торонто відбулася перша зустріч коломийців, які створили

ініціятивний Комітет коломиян. Він мав підтримувати дружні стосунки з вихідця
ми з Коломиї, а також готувати видання спогадів про любе їм місто. Однак дуже ско
ро цей комітет перетворився на «Комітет ПокутяН)). Цей комітет

5 ЛИІПІЯ 1959 року

скликав великий з'їзд, на якому обрав головою редакційної колегії Зиновія Книша.

А через три роки з' явилася книжка- нині вже бібліоrрафічна рідкість.
До поважнішого видання «Коломия й Коломийщина)), у якому Зиновій Книш

також значиться членом редакційної колегії, він написав дві статті: про українські
марки в Коломиї періоду ЗУНР та про есперантський рух у Коломиї.

Господь відміряв д-ру Зиновієві Книшеві

93

роки. Незважаючи на арешти,

засуди і катування, на важкі еміrрантські дороги він прожив велике людське
життя, сповнене наполегливої праці задля піднесення рідного народу, збереження
його ідентичности, його найкращих рис.
Розумно вчинили наші діяспорні коломийці, коли доручили д-ру Марії

Кобринській очолити Комітет коломиян. Як-не-як, а саме їі батько Володимир
спричинився до розвитку коломийського музейництва, до збереження скарбів
нашої минувшини.

Марія Кобринська народилася

9 жовтня 1908 року.

Навчалася в Коломийській

гімназії, закінчила гімназію сестер василіянок у Львові

( 1923 ),

свого роду

найповажніший український навчальний заклад для дівчат, а відтак

-

студії

історії та права у Львівському університеті, які закінчила докторатом «Розвій
історичний

права

патронату

до

Берестейської унії))

(1937).

По

закінченні

університету вона відбувала суддівську практику в Люблинській апеляції ( 1938-

1939),

а з приходом у Галичину совітів коротко викладала на правинчому відділі

Львівського університету. У перебігу Другої світової війни еміrрувала на Захід.
Упродовж

1934 -

1937

років Марія Кобринська входила до складу ради

Музею Гуцульщини в Коломиї, була надійною опорою свого славного тата,
брала активну участь у підготовці та проведенні
ологів у

1938

році. Вони з батьком

9

жовтня

1937

VI

з 'їзду українських музеє

року організували з'їзд родини

Кобринських-Окуневських. Любов до Коломиї у неї була непроминущою. Її обрали
Президенткою пос-тійного Комітету коломиян і вона упродовж
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1981 -

1990 років,

тобто до кінця свого земного життя,

стояла на чолі цього комітету. До пер
шого тому «Коломиї й Коломийщини»

Марія Кобринська подала дві статті:
«Українське шкільництво в Коломиї» та

«Володимир Кобринський

основник

-

музею «Гуцульщина».
На еміrрації у США д-р права і

філософії Марія Кобринська мешкала

в м. Ельмгирст, штат Нью-Йорк. Брала
жваву участь в Науковому Товаристві

ім. Шевченка в Нью-Йорку, виступала
з доповідями. Була членкинею різних
діяспорних

інституцій,

рекордовому
УНС

працювала

в

(секретарському) відділі

( 1957 -

1980),

викладала історію

літератури й культуру в Школі україно
знавства

ОУА

Йорку ( 1963 -

«Самопоміч»

в

Нью

1971 ), публікувала різні

статті в діяспорних часописах. Померла
Марія Кобринська
вана

Д-р Марія Кобринська

24

серпня

21 серпня, а похо
1990 року на відомому

українському цвинтарі в Бавнд Бруку,
штат Нью-Джерзі.

Велика заслуга у виданні книжки «Коломия й Коломийщина>> належить
упорядникові та редакторові Богдану Романенчукові. Він народився під Коломиєю,

у с. Воскресінцях, однак дати його народження в літературі розбігаються. Одні
подають 1906-й рік, инші

-

1912-й. Повіримо однак дослідникові життєвого

шляху Б. Романенчука Миколі Мартинюку, який і в розлогому матеріялі «Богдан

Романенчук (В другу річницю смерти)» (Національна Трибуна [Нью-Йорк,
США].-

1991.- 10

лютого.- С.

3.)

і в нарисі для другого тому «Коломиї й

Коломийщини» вважає, що Богдан Романенчук народився

23

лютого

1906

року.

Майбутній мовознавець, видавець, науковець і літератор навчався в Коломийській,
а відтак Рогатинській гімназіях, маrістерським іспитом закінчив Львівський
університет у

1935

році. Вчителював у Львові, а заодно вів власне видавництво

популярних книжок «Всесвіт» (від

книгоспілка» (від

1936).

1935),

а відтак видавництво «Українська

Від початку 1930-х у пресі з'явилося чимало різних

матеріялів Богдана Романенчука·.

У

1939

році, перед приходом більшовиків, Богдан Романенчук еміrрував до

Кракова, де працював редактором в Українському видавництві Українського Цент

рального Комітету, а заодно викладав на однорічному матуральному курсі. У

1941-

ому, коли німці захопили Львів, він повернувся до міста своєї юности і продовжив
педагогічну практику у філії Української Академічної Гімназії
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( 1936-38, 1941-43 ).

З

другим приходом московських окупанnв

знову покинув рідний край, цим разом
назавжди. У 1945-ому опІПІИВся в таборі
для

переміщених

осіб

у

м. Ляttдеку

(Австрія), де навчав українських дітей,
а також належав до Спілки українських

літераторів і науковців у Зальцбурзі та
спільно з однодумцями заснував літе

рагурно-науковий
У

(1946-47).

журнал

1949-ому

<<Літаври»

еміrрував

ДQ

США. На хліб насущний заробляв столя
рем на меблевій фабриці. У вільний час
провадив видавництво «Київ» та редагу

вав одноймеІПІИй журнал

( 1950- 1964).

Можна б написати окрему статrю про

матеріяли, які публікував вищезгаданий
часопис. Усе це

-

велике наше літера

турне надбання.
Богдан Романенчук був серед

mx,

хто дбав про українське шкільництво

Д-р Боrдан Романенчук

на чужині, хто був небайдужим ким виростуть його діти. Тому в Америці в 1950-і роки він з однодумцями організував
Учительську громаду, впорядкував кілька підручників. Поширював знання про

Україну серед чужинців і став співзасновником та першим головою Постійної

конференції студій українознавства при УНіГУ в Гарвардському університеті.
У

1958

році наш наполегливий воскресінецький син Миколи Романенчука та

Марії Стефанців закінчив докторатом з філософії Пенсільвенський університет.
Водночас доповнював свої знання німецької мови й літератури У

1960 році

почав

викладати слов'янські мови й німецьку літературу в університетах Плятсбурrу

та Ніяrара Фолс в штаті Нью-Йорк. Поза основною працею доктор філософії
Романенчук не забував свого покликання служити українській справі. Нині
вважається рідкісним виданням його «Бібліоrрафія української книги у Велико

Німеччині. Вересень

1939- грудень 1941 »(Львів, 1942), двотомник Енциклопедії
1969;- Т. 11.- 1973), на жаль, не

української літератури «Азбуковнию> (Т. І.-

завершений,атакожсімрічниківбібліографічногоквартальника«Українськакнига»

(1971 -

1982).

Неперебутну вартість має його «Бібліографія видань української

еміrраційної літератури.

1945- 1970» (Філядельфія,

США,

1974).

З виданих ним

книжок особливий розголос викликали <<Слово о полку ігореві» (Філядельфія,

1950)

за редакцією С. Гординеького та з ілюстраціями Я. Гніздовського, а також

ювілейний ілюстрований літературно-мистецький збірник <<Львів» (Філядельфія,

1954).
Богдан Романенчук був автором багатьох статей в українській діяспорній
періодиці, членом редакцій таких часописів як «Америка», «Національна Трибуна»,
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«Київ», дійсним членом НТШ. Його ім'я занесли до анrломовного видання
«Українці в Північній Америці»
іменах» (Львів,

( 1975), до Випуску V «Українська журналістика в

1998).

Попри свої загальноукраїнські здобутки в царині бібліографії й літературо
знавства Богдан Романенчук не полишав зацікавлень малою батьківщиною. Саме

йому як авторитетному науковцеві доручили очолити редакційну колегію, яка
готувала збірник статей «Коломия й Коломийщина». До цієї книжки він написав

16

різнотемних нарисів. А в одній з діяспорних rазет вмістив статтю <<дещо про

Коломию», в якій пояснював суть справи з підготовкою до видання «Коломиї й
КоломийщиІПІ». На жаль, д-ру Богданові Романенчуку не довелося тішитися своїм
«коломийським дитям», бо

9

січня

1989

року невблаганна смерть вихопила його

з-поміж рідних людей. Відійшов у засвіти великий син України та пам'ять про

нього збережеться в українських серцях. Мав слушність Роман Кухар, який писав,
що творчий і життєвий шлях Богдана Романенчука вимагає окремої монографії.
Чи спроможеться хтось на таке дослідження

-

покаже час.

Редаrування другого тому «Коломиї й Коломийщини» після смерти Богдана
Романенчукадоручили иншому талановитому вихїдцеві з Коломийщини, з с. Жуко

типа

-

Василеві Ніньовському. Лінrвіст і літературознавець, історик і етноrраф,

художник і публіцист

-

усе це Василь Ніньовський. А ще в' язень сталінських

катівень за перших совітів, якому дивом удалося врятуватися під час розстрілу в

Дем' япових лазах під івано-Франківськом у 1941 році.
Народився д-р Ніньовський 9 лютого 1914 року в сім'ї хліборобів івана й
Ганни Ніньовських. Першу освіту здо
був у рідному Жукотині, відтак закін
чив українську школу ім. Т. Шевченка
в Коломиї

(1930)

та Учительську семі

нарію в Заліщиках

Однак поль

(1935).

ська окупаційна влада не допускала та
ких, як Василь Ніньовський до учитель

ської праці і він повертається в рідне се
ло, де розгортає активну громадську й

культурну працю. Заодно оздоблював
церкви в селах Коломийщипи та за мі

зерну платню навчав своїх односельців
у «Рідній Школі». При цьому не поли
шає навчатися: заочно заюнчує чотири

курси Технічно-Господарського інсти
туту в Подє брадах (Чехо-Словаччина) і

протягом року відвідує малярські курси
Я. Лукавецького в Коломиї.

Коли совіти вигнали поляків, доля
якийсь

момент була

молодого

вчителя,

.

1

прихильною до

нова

влада

.

навпь
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Д-р Василь Ніньовський

призначає його директором Коршівської школи. Однак дуже скоро енкаведисти

заареІІПОвують вчорашнього просвітянина

(20

серпня

1940

року) і протягом

дев' ятьох місяців мордують у темних льохах сталінської тюрми. Після того, як він

уцілів у Дем' янов их лазах, приповз додому та впродовж життя відчував на собі
наслідки тих нелюдських катувань.
За німецької окупації Василь Ніньовський влашrувався на працю в Коло
мийський Окружний Союз Кооператив, а заодно вправлявся в малярстві у мистець
ких школах В. Дядинюка таМ. Дмитренка. Однак у

1944 році rештапо заарештовує

жукотинського націоналіста і запроторює до концтабору в Штрасгофі біля Відня,
а відтак у Єrердорфі на Судетах. Але й цим разом доля змилосердилася над ним і

він уцілів. Страдницький шлях Василя Ніньовського проліг через Австрію, де він

навчався на факультеті політичної економії в Університеті м. інсбрука, а також у ·
школі rрафічного мистецтва в Фельдкірху. Подиву rідна жага знань нашого слав
ного краянина, який у невідрадних повоєнних умовинах знаходив можливість
удосконалювати себе.

У

1948

році Василь Ніньовський опинився в Канаді, у провінції Альберта.

Там упродовж сімох років важко працював, аж доки не отримав працю на фірмі

«(рафічний візерунок)) ум. Едмонтоні. У Альбертському університеті він здобув
новий учительський дшшом

(1959),

а в

1965

році- став маrістром філології. У

1970-ому році після студій в Оттавському університеті отримав учений ступінь
доктора славістики. Тепер можна тільки уявити яких людей ми мали у 1930-і

-

1940-і роки, як вони могли послужити Українській державі своєю працелюб

ністю, наполегливістю, світоглядом, а особливо патріотизмом. і робиться сумно
й бридко, коли бачиш цих новітніх липових столичних <<Докторів наук))

-

типо

вих неуків, які покупили собі дипломи і не мають уявлення скільки труду і врод
женого таланту потрібно людині, аби осягнути справжній докторський диплом ...
Василь Ніньовський вчителював в одній з едмонтонських середніх шкіл

(1959 -1963), викладав
1965), українську мову -

українську й польську мови в Альбертському

(1963( 1970 - 1973 ), старослов 'янську,
Манітобському ( 1976 1978) університетах
коледжах провінції Альберта ( 1966 1969).

в Саскачеванському

українську й польську мови

-

в

Канади, а також навчав rрафіки у

При цьому славний уродженець Коломийщини не забуває українських інтересів:
укладає і видає словники, літературознавчі й фольклорні розвідки, пише багато
статей до української періодики, малює політичні карикатури, експонує свій

rрафічний доробок на різних виставках; дбає про українське шкільництво й
церковні справи, організовує дружину копаного м'яча і хор «Ватра)), в якому

співає, грає в драмгуртках, виступає з доповідями по українських громадах.
Діяльним був д-р Ніньовський і в Комітеті коломиян: від часу його створен
ня і аж до своєї смерти перебував у редакційній колегії, яка підгоrувала перший
том і готувала другий. До першого тому він написав передову статrю «Коломия
-столичне місто Покуття)). Фактично після відходу д-ра Романенчука, літератур
на праця лягла на nлечі Василя Ніньовського. Незважаючи на хворобу, що проrре
сувала, він наполегливо опрацьовував кожну статтю до другого тому, листував-
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ся з багатьма авторами, в т. ч. й з автором цих рядків. У

2002

році в івано-фран

ківсЬІrому видавництві «Сіверсія» з' явилася друком надзвичайної вартости книж
ка-спогад Василя Ніньоаського «Відлуння ленінського пекла», в якій розкриваєrь

ся злочинне обличчя совіцької влади та страшне пережитrя, якого зазнав автор у

1940-41
жовтні

роках. Того самого року, ЗО квітня, він помер у Едмонтоні (Канада), а в

2003

року його прах перепоховали на старому коломийському цвшпарі

Монастирок. Про д-ра Василя Ніньоаського пам' ятають у його рідному Жукотині,
де йому відкрили меморіяльну дошку, не забула його й Коломия.

Властиво розпочав чисто «коломийську» діяльність у діяспорі сл. п. д-р Бог
дан Сілецький. Це його обрали головою ініціятивного комітету коломийців

вня

1980 року, який

12 чер

створив Комітет коломиян. У тому постійному Комітеті коло

мняв Богдан Сілецький був головою ділового комітету, а коли провідні коломийці
одні за одними стали відходити від земних турбот, то Богдан Сілецький провадив
Комітет коломиян, аж до своєї смерти

27 листопада 1995 року.

Деякі чистокровні коломийці не забували нагадати Богданові Сілецькому, що
він з Городенки і до Коломиї причетний лише у зв'язку з навчанням у гімназії (1935

-

1939, 1941- 1944 рр.).

Проте його однокласник Микола Андрушко, який ІПІНі

мешкає в смт. Печеніжині, згадує, яким активним і талановитим був Цяпа (так про
зива.JDІ Богдана Сілецького ). Він добре вчився, виСl)'Пав на різних заходах з промо
вами, грав у копаного м'яча під прибраним прізвищем, оскільки студентам забо
роняли грати за дорослі дружини, і співав у гімназійному хорі, бо мав гарний го

лос. Коломийська rазета «Голос Покутrя» називала Сілецького залізним захисни
ком футбольної дружmm «Довбуш». У ті
воєнні роки Цяпа-Сілецький працював

на коломийській залізниці. Як і всі то
гочасні коломийські гімназисти, він був
патріотом, національно свідомим хлоп
цем. Звісно, Друга світова війна внесла
свої корективи в долю кожної людини.

Богдан Сілецький поступив на ме
дичні студії до Львова, але з наближен
ням більшовиків у

1944

році еміrру

вав на Захід, де продовжував навчати
ся медицини.

Спочатку вони з бать

ком опинилися в Австрії, а згодом

-

у

Німеччині. У Мюнхені він уписався на
медичні студії. Водночас не полишав
співу, виступаючи з відомими українсь

кими еміrраційними хорами «Трембіта»,
Божика, Кардаша, «Ватра>>. До речі, у

його власному архіві зберігаєrься світ
лина видатного українського дириrен

інженер Ярослав Зайшлий

та Миколи Колесси з дарчим написом
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«Високоповажному пану Богдану Сілецькому, солістові «Бандуриста>> на милий

спомин.

1 11. 44».

Оrож сл. п. д-р Б. Сілецький був солістом і хору «Бандурист» у

період німецької займанщини.

Переїхавши

1950

року до США, вчорашній коломийський гімназист тяжко

працював на різних фабриках. Згодом повернувся до Мюнхена, де закінчив
медичні студії і став професійним лікарем.
В Америці Богдан Сілецький разом з дружиною Любою ВШІвся в українське
еміrраційне життя. Тут він знову заявляє про себе, як про талановитого фут

боліста і грає за українську дружину «Тризуб», здобуваючи першості в США, а
також співає сольні партії у відомому хорі «Прометей» та організовує щотижневу
українську радіопрограму. А працював лікарем у Філядельфії. Мав доню Данусю

і сина Романа.
Та сталося найгірше: лікар, який лікував хворих, захворів сам. Невблаганна
недуга упродовж двох років виснажилад-ра Сілецького, і

27 листопада 1995 року

на 74-ому році життя він попрощався зі світом, що його так любив. Залишилися
нереалізованими різні його задуми, в т. ч. й видання другого тому «Коломиї й
Коломийщини». У сороковий день відходу у вічність д-ра Богдана Сілецького-Цяпи
инший колИІІПІій коломийський гімназист Мирослав Харкевич у філидельфійській
rазеті «Америка»

(31

січня

1996 р.) писав:

«Буваючи у Вайлдвуді, довгими година

ми ми бродили м'яким океанським пісочком і говорили, говорили, що там далеко
на сході, по <<Тамтій стороні» є наша Україна і така дуже наша Коломия. Скільки
здоров'я, нервів і труду Він віддав як довголітній і карний член ОУН, щоб набли
зити Україну до обоятних сердець деяких українських людей у своїх темперамент

них радіопередачах, або поставити ту нашу Коломию на гідний п' єдесталь, завер
шуючи видання збірІПІка «Коломия й
Коломийщина>>. Мені не довелося через
важливі особисті причини поговорити з
ним в останній раз, бути на похоронах
нашого «Цяпи», але я так часто говорю

з ним і так дружньо, так інтимно, як би
він був ось тут коло мене».

Після таких теплих і зворушливих
рядків слід ще додати, що по смерти
д-ра Богдана Сілецького його справу
з виданням другого тому «Коломия й

Коломийщина>>

продовжив

д-р Ярослав

rелета,

с. Спаса

Коломийщині.

на

77-річний

ЩО був родом з
До

його

оселі в м. Каледж Парк перенісся «коло
мийський архів».

За фахом сл. п. Ярослав

rел ета був

ветеринарІПІМ лікарем, хоча спочатку
навчався у Вищій торговельній школі в
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Д-р Ярослав

r ел ета

Зустріч членів Комітету коломнии з приводу виданни другого тому «Коломиї й
Коломнйщннн» (від ліва до права): Кирнло Григорович, Евген-Клим Шипайло,

Богдан Сілець кий, Ярослав (ел ета, Михайло Рубнч, Роман Завнцькнй, сидить
Ярослава Прокопович. Філядельфія, США,

м. Кракові

(1937- 1939).

27 листопада 1990 року.

Початок Другої світової війни змінив подальші плани

молодого студента. За перших совітів і за німців він у Львівському ветеринарно
му інституrі

(1939- 1944),

але й цим разом не вдалося докінчити навчання. З

другим приходом більшовиків Ярослав

rел ета, як і багато його друзів, еміrрує на

Захід, де можна врятуватися від лютого московського ворога. Жага до навчання у
той невідрадний час приводить його до університету Ветеринарної медицини в ні
мецькому місті Лейпциrу
м. Ганновері

( 1944 -

1945),

а відтак до Вищої ветеринарної ІІІКоли в

(1945- 1946). Того першого повоєнного року наш наполегливий вті

кач з совєцької неволі таки захистив диплом і отримав ступінь доктора ветеринар

r

ної медицини. Свій диплом д-р елета у

1951

році підтвердив на ветеринарному фа

культеті університету ім. Л. Максиміліяна у м. Мюнхені

( 1951 ).

Опинившись

року в США, він продовжив навчання в університеті штату Делавер

1950
(1952- 1956)

і на основі наукової праці отримав тут ступінь маrістра. Якщо взяти до уваги ще й

r

навчання в Коломийській гімназії, то сл. п. д-р Я. ел ета навчався в своєму житті

23

роки. Погодьмося, не кожна людина має таку наполегливість і впертість. Що руха

ло ним? Чому була така потреба навчатися? Тому, що походив з учительської сім'ї?
Чи це була родинна риса? Чи він хотів довести собі й иншим, що може у будь-якій
ситуації досягти свого і мати пристійну працю та добрий заробіток? Чи це потреба
показати, що українці не гірші від инІШІх націй, і незважаючи на нові обставини,
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Зібралис• давні друзі (від ліва до права): Левко Сербинський, Матвій Депутат, Евrен

Клим Шипайло зі США, ДаріR Хар:жевська, іванна Андрусевич, Микола Андрушко.
Коломия,

22

серnи•

1993 року.

на чужі мови й закони, вони здатні посісти гідне місце в чужомовному суспільстві?
Гадаю, кожноrо було потрохи.

Таке зосередження на освітніх перемагах д-ра Я.

f елети

аби зрозуміти, яку ношу він завдав на свої пенсійні плечі

погрібне для тоrо,

1995

року, коли відчув

відповідальність за другий том «Коломиї й Коломийщини». Як-не-як, а п. Ярослав

був заступником rолови Комітету коломняв на штат Вашинrrон і знався з покій
ним д-ром Богданом Сілецьким. Тепер його життя зосередилося на коломийських

історіях і загадках, які треба було розплутувати, досліджувати, дописувати. і, за

r

бігаючи наперед, скажемо, що д-р елета ще

1О років уперто продовжував справу

і бачив уже обриси їі завершення, однак невблаганна смерть вихопила його з-по

між українськоrо світу, і

17 грудня 2005

Сотні листів, які д-р Я.

року він навіки розпрощався з нами.

rел ета друкував

на машинці, тисячі запитань, які

приносшm поштарі українцям по всьому світі, тепер залишилися правдивим
свідченням йоrо титанічної потукової праці. Чому він це робив? Бо любив нашу

Коломийщину! Бо завжди чувся їі справжнім сином і намагався прислужитися
своєю працею цій частинці рідної України. Властиво тому, що він зберіг і
збагатив «коломийський архів» і з' являється цей другий том. Принагідно треба

щиро подякувати його дружині- п. Богдані (з дому Наливайко)- справжній
українській інтеліrентній жінці, яка підтримувала своrо вірноrо мужа, була йому
вірним життєвим другом і порадником. Спільно вони жертвували кошти на такі
поважні українські діяспорні інституції як Український Вільний Університет
(УВУ), Українська Вільна Академія Наук (УВАН}, Український визвольний фонд,
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на церковні й видавничі потреби, в т. ч. й на видання в сучасній Коломиї, а також
допомагали Коломийській гімназії.
Друга його справа була присвячена ветеринарії. Працюючи у ветеринарних

дослідних станціях і бюро США майже півстоліття, д-р Я.

rел ета

написав дві

дисертації і моноrрафію, видав як автор і співавтор понад ЗО наукових праць і
статей в американських фахових журналах. За сумлінну працю його відзначило

r

грамотою Міністерство охорони здоров' я США. Водночасд-р Я. ел ета був членом
Об' єднання українських ветеринарних лікарів у Німеччині та США, довголітній

член редколегії фахового журналу «інформативний Листок», голова комісії видання
фахового «Альманаху». У

1996

році він спільно з однодумцями організував у

ВашинІї'Оні виставку «Внесок українців у сільське господарство ЗСА», за що

амбасадор Ю. Щербак нагородив д-ра Я.

( елету Почесною грамотою. Збирав

він і матеріяли на тему «Ветеринарна служба на Коломийщині», співпрацював

з Львівським зооветеринарним інстmутом, допомагав науковцям матеріялами на
тему української ветеринарії. А в

1997

році виступав з доповіддю у Львівському

зооветеринарному інституті з нагоди І ОО-річчя цього навчального закладу.

Гість зі США Ярослав (елета (крайній справа) в рідній Коломиї,

1991

рік.

У часи Незалежности д-р Я. (ел ета кілька разів відвідував Україну. У Коломиї
він був

1995 року

на

11

з'їзді коломийських гімназистів, і в 1997-ому, коли разом з

дружиною навідував своїх давніх і нових знайомих, збирав матеріяли до другого

тому «Коломиї й Коломийщини». За переконанням сл. п. Ярослав (ел ета був ук
раїнським націоналістом-бандерівцем, який упродовж усього життя проніс в своє-
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му серці любов до України, мрію про ії державність. Було у його великому серці
й місце на малу батьківщину

-

Коломийщину, задля якої трудився останні роки

свого жипя, якій віддавав свій і сімейний час, свої кошти, своє здоров'я. Він зали
шається прикладом наполегливого краєзнавця, дослідника минувшини, якому не

став на заваді ані вік, ані місце проживання. Як невеличка дяка за його коломий
ські труди

-

стапя в Енциклопедії Коломийщини та стапя «Ветлікар з душею

краєзнавця», я ''У опублікувала коломийська rазета <<Вію> ЗО грудня

2005

року.

Микола Савчук з Ко..'Іомиї в гостях у члена Комітеrу КОЛОІ\ІИЯН Юрія Лисяка.
Торонто, Канада,

20 березня 2002

року.

Один за одним відлетіли у вічний вирій представники Комітету коломиян:
ще в

1981-ому

-

член редколегії, мистець Петро Андрусів, у

1989-ому

-

головний редактор редколегії, д-р Богдан Романенчук, у 1990-ому- голова Марія
Кобринська; у

1993 році- секретар ділового комітету Роман Завицький, у 1995 році
1998 році- член редакційної
колегії, інженер Ярослав Зайшлий, у 1999 році заступник голови комітету
на штат Нью-Джерзі (США) відомий дивізійник, інженер Евген Шипайло
та член редакційної колегії д-р Зиновій Книш, у 2002 році член редколегії,
д-р Василь Ніньовський, у 2005 році- заступник голови Комітету коломиян на

-член управи комітету, д-р Дмитро Коструб' як, у

штат Вашинrтон (США), д-р Ярослав Г ел ета. Померли також заступники голови
Комітету коломиян-Дмитро Микитюк (на Манітобу, Канада) та Мирон Примак

(на Чікаrо, США), члени контрольної комісії- інженер Василь Коструб'як та
священик Петро Мельничук. Однак по них залишилася добра пам' ять у вигляді

книжки <<Коломия й Коломийщина>> та в їхніх національних і ЧІісто родиннІІХ
справах. Хай вони з Богом спочивають!
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Ті, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ СОБОЮ

Василь НАГіРНИЙ

з

а довгий час свого існування, якими лише епітетами не називали наше
місто (покутська столиця, ворота Гуцульщини, диво писанкове ... ), з

чим тільки не порівнювали красу його мешканців (дівчата, як пшеничне
тісто), а які аналогії (а-ля малий Відень) ... Проте, як на мене, то всю оцю

величну славу творив, властиво, рафінований згусток старшого покоління. Адже

то саме вони набували в Коломиї відповідного рівня знань у державних чи при
ватних

пмназ1ях, тут вигранювали

оту

непідробну пуританську мораль, шля
хетні манери і гартували високий дух
патріотизму. Як не парадоксально, але
саме

роки

нацюнально

означені

насиченими

печаттю

випали

чужинецької

займанщини у міжвоєнний період пер
шої половини минулого віку. Сьогодні
видається

малоймовірним,

що

впро

довж усього, доволІ не простого, поль

ського окупаційного режиму українська
громада міста й околиць спромоглася на
власні українські за мовою й духом пар
тії й товариства, видавництва й коопера
тиви, книжки й періодику.
Цьому

коломийському

політично

му й культурологічному розмаїттю на

став кінець після розподілу Польщі між
Гітлером і Сталіном.

19

вересня

1939

року на давній коломийський брук сту

пив перший савіцький кирзак. і почало
ся тоді: «Трудящієся Западно й Украіни,

Красная Армія велікаво Савєцкаво Сою
за асвабаділа вас от нєтєрпімаво гнь
ота! » Дійсно «освободили» нас, в пер
шу чергу, від наших же людей, ідеологія

яких, принципи й мораль йшли в розріз
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Маруся Грабовенська,
яку знищили перші совіти.

з більшовицькими. Восени 1940-го в пазурі НКВД першою потрапила Маруся

Грабовенська, яка працювала в міському рентгенкабінеті. Наступною стала Нуся
Мисевич.

16 грудня відбувалися вибори і тоді

небезпечними ворогами ставали на

віть такі молоденькі членкипі ОУН, як ірина Карачевська та Германка Яцишин,
обидві з багатодітних священичих родин. Їх навічно поглинув ізолятор «синьо
кашкетників» на тодішній вулиці С. Чкалова (тепер і. Франка, 5). Особливо прак
тикувалися арешти під час уроків. Тоді вдома так і не дочекалися гімназистів:
Євгена Білинського, Тараса Білика, Ореста Поповича, Гната Яремчука, Мирослава
Терпеmока, братів Гошовських, Романа Тичинського, Федора Соловку, Дмитра
Винничука, Миколу Рожка, Ярослава Томчука ... Всі вони знайшли свою смерть у

катівнях Станіслава перед спішною евакуацією перших совітів на початку липня

1941

року. Звичайно, втрата юного цвіту галичан велика і непоправна, але на при

кладах їхньої жертовности виростало нова rенерація свідомого коломийського ук
раїнства.

Коломийські дівчата (від ліва до права): Нуси Мисевич, ику закатували московські

«визволите..lі», Ірина Миндюк, Мирослава Стефанів, Ірина Карачевська,
яку закатували московські «визволителі».

Якась частина чільників тієї доби, після повторного повернення більшовиків,

змушена була еміrрувати на Захід. Надворі буяла весна 1944-го, а люди прощалися
зі своїм підгірським містом над Прутом, рідними відомими та невідомими
могилами на цвинтарях і в лісах. Серед коломийських політеміrрантів т. зв. <<Другої
хвилі» опинилася редакторка екс-сенаторка Олена Кисілевська з сином, донею,
зятем і внуками, родина вчителя, поета і прозаїка Миколи Матіїва-Мельника,
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лікар Ганьківський з сім'єю, подружжя Марії та івана Кейвані в, філолог, педагог
і ніжний лірик Володимир Павлусевич, управитель хлоп'ячої бурси, поет ілько
Гаврилюк з сім'єю, директор дівочої гімназії Антін Микитюк з дружиною, дітьми
Сонею, Стспаном та Володимиром, педагог і літератор Дмитро Николишин, якого
невдовзі повернули на «Родіну)) сумновідомі органи НКВД, діти судового радника

Оробця, директор торговельної школи Маркіян Недільський, вчителька Анастасія
Микитчук, правник і дириrент Роман Ставинчий з сім'єю, викладач школи

деревного промислу Роман Міхняк, а також їхні вихованці з батьками: Йосафат
Яцишин, Люба Мацкевич, ігор Міхняк, Андріян Крупський, Богдан Бакай, Ярослав
Г ел ета, Богдан Сілецький, Євген Шипайло, МиколатаЗенко Михалевські, десятки
вчорашніх коломийських гімназистів, а тепер дивізійників ... Вони не думали й не
гадали, що це вже назавше. Відтепер для більшости з них розпочинався новий

період літочислення, поділений на коломийський і післяколомийський.

Германа Яцишин, яку

16

грудня

1940 року

заарештували перші совіти.

Тепер гощ злічити тих, хто виїхав тоді, одначе були й такі, що з різних

міркувань зосталися, свідомо йдучи на власну Голготу. А скільки ж то їх наклало
головами у сотнях УПА і боївках ОУН! До безконечности довгим і сумним був

би той мартиролог. Тих, хто залишився, десятилітrями жорстоко ламали совіцькі
заброди, а також спричинені ними війни та організовані концтабори. Далебі не
найкращі часи випало їм пережити вже після Другої світової війни, вернувши з
Соловків, Сибіру, Казахстану... А як не згадати для багатьох пам'ятне і болюче
лютого

10

1946 року, коли на час «вільних виборів)) до однієї з коломийських в' яз ниць
3) запакували майже 80 заручників - інтелектуальну еліту

(вул. Драгоманова,

міста, яким ввели невідому ін'єкцію. Жертвами тієї акції-зачистки стали актори
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Богдан Вонсуль і Василь Ткачук, технік Антін fінчицький, гіринчин Інженер

Корнель Сербинський, викладачі педучилища Степан Маланюк та іван Лобода.

Зеня І'оинюк

Ліда І'оянюк (Біль)

Лише маленька жменька з тих ровесників віку й надалі мешкає нині тут, на пра

батьківській землі. і вже у новітній історії, на зорі проголошення Незалежности
саме вони чим могли підтримували перші паростки українського ренесансу, йдучи
в чільних лавах з тими, хто не хотів і не мирився з прогнилим режимом на

1/6 зем

ної кулі. Була в тій когорті немічна тілом, але гартована духом Марія Вонсуль, яка

доживала віку зі своєю посестрою, вчителькою анrлійської мови іванпою Станько
у покоях давньої кам'яниці на розі вулиць Міцкевича й Замкової. Там їі душа ти

хо відійшла у царство вічного спокою

17

січня

1994

року. Проте народилася ця

мужня жінка не в Коломиї, а на Тернопіллі, вс. Вовчківцих Бережанського пові

ту

9

листопада

1907

року у родині греко-католицького священика. Навчаючись у

Львівській дівочій гімназії, Марійка стала членкинею юнача-патріотичної органі
зації «Пласт», під проводом славетної усусуски Олени Стефанів-Дашкевичевої.

Першим з родини Вонсулів заприязнився з Коломиєю старший Марійчин брат
о. Микола, який

1931

року розпочав працю на ниві душпастирській. Вслід за ним

перебралися й инші представники великої родини. Марійка влаштувалася на пра
цю до української крамниці «Базар», що містилася в тодішньому Народному до
мі (польська влада українців принципово не працевлаштовувала). Саме на цей

,

час припадає їі активна суспільно-політична діяльність, зокрема в ланці ОУН.

Невдовзі п. Марію обрали до проводу щойно створеної організації «Жіноча служ-
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ба України», яка розробляла й впровад
жувала різні політичні акції, за що їі пе
реслідувала польська поліція. Наступні
«визволителі»

жорстокі

сповідували

методи

впливу

та

не

менш

обробки

на захоплених територіях. Так 1941-го
Марійку з сестрою Мартою та братом

Миколою совіти заарештували і засуди
ли до розстрілу, але в останній момент
вивезли потягом на схід, де під Білою
Церквою їх, як не дивно, «врятувало»

німецьке бомбардування. Повернувши
після довгих поневірянь назад до міс

та над Прутом, Марійка знову присвя
тила себе рухові опору. Тут очолила на
півзруйноване війною підприємство, ря
туючи таким чином людей від вивозу до
«райхсбауерів», за що знову ж таки роз
плачувалася черговими арештами. Так,
на початку лютого

Марія Вонсуль

1942 року розпочала-

ся містом шалена нагінка на членів ОУН та Гі симпатиків. Втрапила до числа не
щасних і героїня нашої статті. Тоді у в'язничній келії число

6,

що на злощасній ву

лиці Романовського (нині М. Павлика), перебувало восьмеро жінок. Ніхто не міг

знати свого майбутнього. Душею співкамерниць стала саме Марія Вонсуль, бо
тримала себе, здавалося, без жодної тіні страху. Через що й горнулися до дівчини

ніби до матері, наспівуючи складену нею журливу пісню.
Надворі стояла вже пізня осінь, але в цих химерних стінах час наче зупинився
і тягнувся довгим шлейфом невизначености, фізичних і моральних страждань, які
ділили тоді між собою. Серед них і Люба Попович (Сухолотюк), що потрапила в
лабета rестапівців вагітною, і тільки через те український допомоговий комітет
міста Коломиї протягом двох тижнів домігся їі звільнення.
Наймолодша з містянок, Ольга Оробцівна, народжена 1922-го, теж після
Чортківської пересилки каралася в ще одній «фабриці смерти»
до отчого порогу так і не дісталася

навесні

-

-

Майданеку, але

померла від виснаження організму з дорозі,

1945-го. Нагадаємо Марію Горбачевську,

1918

року народження, яка

невдовзі стала в' язнем концентра ку Освєнцім, за N~ 45989. Їй вдалося вижити і
повернутися в рідні сторони. Дарію Харжевську (Фесюк),

1922

року народження,

спіткало те ж саме випробування в таборі Освєнцім. Дивом дочекалася порятунку
і неушкодженою повернулася до Коломиї. З вересня

2003

року перестало битися

Гі натруджене й зболіле серце. Її ровесниця, здібна тенісистка ірина Стецик (з
дому Яремчук), перебуваючи в Чортківській лікарні, зуміла втекти, спустившись
з вікна по скручених простирадлах. Звідси їі шлях стелився за океан до Канади,
де мешкає й нині.
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Вночі, по приставленій до вікна драбині втекла з коломийського шпиталю ще

одна молода діячка ОУН Зеня

[ оянюк, 1918

року народження, яку rут лікували

від важкого міокардиrу. Ніби десь далеко позаду залишилося родиме село Залуч,
священиче обійстя батька Миколи і матері Ольги, навчання у Коломийській

гімназії та Львівському музичному інстиrуті. Зеня, на псевдо Орися, і вдруге не
змогла оминула тенета, розставлені цього разу вже тоталітарною комуністичною
системою. За переховування вояків УПАП заарешrували

9

10

січня

1950

року. А

жовтня того ж року особливою нарадою при МfБ СССР засудили на

позбавлення волі. Реабілітована тільки

1О літ
5 березня 1992 року, за незалежної України,

якій посвятила всю себе від початку й до кінця. Роки й пережите беруть своє, але
ще й нині помешкання цієї жінки-страдниці рідко коли буває порожнім. Сюди
часто навідуються пластуни й літератори, політики й колишні учні ...

Колишній коломийський гімназист Васи~1ь Нерига і уродженка КолоІ\ІИЇ Ірина

Яремчук (Стещtк), м. Торонто, Канала,

2004

рік.

Молодша на три роки рідна Зснина ссетра Лідія fоянюк (Біль) також пройш
ла всіма колами нелюдських страждань. Юну підпільницю поліцаї забрали з ро

бочого місця, від каси Окружного Союзу Кооператив, і привезли на вантажівці до
згаданої коломийської в'язниці, в камеру приречених на страrу арештантів. Через
дев' ять місяців, ймовірно,

14

жовтня

1942

року, всіх вищеперелічених осіб пере

правили з Коломиї до Чорткова, саме у день величного свята Покрови Богородиці.
В Чортківському шпиталі, під наглядом конвоїрів Ліда лежала прикута тифом до
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ліжка. Ризикуючи власним жипям, чер

ниця Неоніла Стадник зуміла провести
матерів Ліди і Дарки Харжевської на по
бачення ут. зв. «арештантське крило»,

але ця зустріч, на жаль, не мала бажано
го успіху. Обидвох уже навіть встиг по

тайки внеповідати катехит Чортківської
гімназії о. Дирда. Але те, що сталося

.

дал1,

.

нию

важко

.

шддається

лопцt.

Припускаю, що то молитва близьких
людей вплинула на подальший пере

біг подій, які врятували їм жипя. Адже
в той сам час їхніх побратимів і кра
ян навіки поглинула Чортківська зем
ля.

27

листопада того самого року, на

Ягільницьких полях, страчено

52

ук

раїнських заручників, майже всі чле
ни революційної ОУН. З них

14 -

з

Коломиї. На вівтар пам' яти про них не
хай ляжуть їхні імена: Роман Сельський

(1915),

Василь

Олекса Коссак

Мельничук

Марія Горбачевська

(1914),

( 1909), Павло Парасюк ( 1914 ), Юрій
Сливка ( 1908), Дмитро Григорович ( 1916), Володимир Тихович ( 1920), Богдан
Ліцовський ( 1920), Владко Сидорук, Микола Сорук ( 1915), Степан Туnівський
(1915), Володимир Merepa ( 1919). Дата народження у героїв різна, а смерти ( 1887),

Степан Сатурський

одна. От тільки точного місця страти встановити так і не вдалося, хоча монумент
при головній дорозі встановлено ...

У таких умовах настав березнь

1943 року. Трьох дівчат: Л іду ( оянюк, Дарію

Ха ржевську і Марійку Горбачевську етапували до Львова за rрати «на Лонцького»,
а через два місяці запровадили в Освєнцім. Не дивлячись на гру злої фортуни,
дівчата на власний ризик започаткували такий собі рукописний гумористичний

журналик з ілюстраціями «Жіноча недоля» (перефразована назва з відомого

коломийського часопису «Жіноча доля»). Його редагувала саме наша кревнячка
Марія Горбачевська, на псевдо Ксеня, яка власним оптимізмом насичувала тисячі

инших нещасних. Згодом вона ще й повною мірою відчула, що таке сибірські
«СТалІНСЬКІ курорТИ».

r

Щодо Лідії оянюківни, то відтепер новій каторжанці присвоєно номер
А далі- Равенсбрюк і черговий

N!! 32901.

45988.

Ці татуювання й досі збереглися вище

зап'ястя. Запам'ятався також військовий завод з важкими умовами праці. «Але
померти вже ніхто не боявся,

-

згадує тепер старенька коломийка,

-

смерть була

єдиною надією припинити муки».

Знаючи про наближення фронту, есесівці перевели в' язнів до найближчих
бараків, де розміщувалися крематорії, аби при першій же нагоді спалити. Однак
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чогось кати не врахували, бо табір, в якому утримували Лідію
під зоною впливу Червоної армії.

7

травня

1945

( оянюк,

опинився

року, на саме Воскресіння

Христове знову воскресли до життя й мучениці-коломийки ... Нині обидві сестри

Зеня і Л іда ( оянючки мешкають недалеко одна від одної на вулиці і. Франка, але
бачаться тепер рідко, бо літа беруть своє, а тому спілкуються телефоном. Зате в
їхні оселі ледь не щодень надходить чимало листів, періодичних видань, особливо
з-за океану, як відголосок їхньої далекої юности. Мабуть, не мені одному думається
нині, що ці мужні жінки просто зобов' язані була винести всі випробування для
того, аби на прикладах їхньої самопожертви виховувалися наступні покошння
українців, розбиралися в історії свого народу та поважали його ...

«За вольовий характер в середовищі бурсаків й називали «татом»,

-

так

про свою подругу юних літ Володимиру Пригродську, рівно десять літ тому

написала мені в редакцію «Вісника Коломиї» Ольга Савчинська, яка теж на рівні
з чоловіками творила ідею і чин національного відродження, за що й поквиталася,
вимушено помінявши Коломию на Колиму. А тоді, в середині 1990-х ім'я пані
Приградеької було на устах багатьох тих, хто всім серцем сприйняв відродження
української державности.

Знову разом в Коломиї (від ліва до права): Ярема Полотнюк, письменниця Ірина
Вільде, Мико..1а Пригродський, Володимира Пригродська та внуки.
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Тринадцятою, наймолодшою дитиною прийІШІа вона на світ у с. ілинцях,
тепер Снятинеького району на івано-Франківщині 11 листопада 1907 року в родині
тамтешнього управителя школи, члена радикальної партії Михайла іванчука. В
оселі передових поглядів часто зупинялися і. Франко, К. Трильовський, М. Павлик,
В. Стефаник ... Старші іванчуконі сини Олекса й Володимир після закінчення
вищих студій служили старшинами УСС і полягли на Першій світовій. Молодший
Тарас

1939

року пропав у большевицькій м'ясорубці. Четверо сестер здобували

фах у Відні, там в еміrрантському середовищі переховувалися від здичавілих

російських «казакоф». Не вбереглася старша з них Євгенія, яка навічно залишилася
в сибірській землі ...
Володимира, або як ії ще лагідно кликали, Дзюня, постановила йти батьковою
освітянською нивою, де на одному з відтинків успішно витримала вступний іспит
до Коломийської вчительської семінарії Українського Педагогічного Товариства
«Рідна Школа». Тоді в кожному українському навчальному закладі надзвичайно

потужно функціонував «Пласт». На початках Володимира була просто членки
нею, а відтак

-

пластоною курінною. Десь

1928

року вступила до забороненої

УВО й навіть носила зброю.
Після семінарної матури дівчина з душею і характером революціонера одер
жала екерування в с. Нижній Березів, тепер Косівського району, де працюва

ла в управі «Рідної Школи». Але тим їі діяльна натура звичайно не обмежила

ся. З ініціятн:ви місцевого сподвижника івана Стромецького, вчительки Ганни
Волощук, студентів Краківського університету Юліана сника-Березовського та

r

Миколи При..т-родського було створено освітянські курси, при яких організували й
хорову студію. Все це радо відвідували гуцули. На таких заходах й познайомилися

Микола Пригродський і Володимира іванчук, створивши ще одну учительську ро
дину. До приходу перших совітів Микола викладав біологію в різних коломийсь
ких школах. т(~К тривало аж до 1942-го, коли шеф rестапо Вайсман відправив йо
го до в'язниці на Романовського (будівля стояла в подвір'ї нинішнього медколед
жу, спалена наприкінці війни). Але доля до нього виявилася милостивою ...

Коли ж фронт докотився до Коломиї, тоді московська окупаційна влада

взялася знову за свою стару практику. і знову в опалу першим потрапляє
Микола Пригродський. Під приводом якогось анrажаменту його буцімто «від
ряджають» до львівської Академії Наук. За ним через рік наспіх пакувала

валізи й Володимира, яка невдовзі з двома дрібними діточками опинилася на
спецпоселенні в Архангельській области Росії. Працювала, ні, вірніше страшно

гарувала на лісоповалі, впрягаючись у ІШІею замість коня. Це вже потім, після
нашого з нею знайомства вона мені переказувала, як за одну зиму в таборі вимерла
ціла сотня чоловіків. Скитальницю Пригродську та ії дітей вирятувало козяче
молоко .... Завдяки обопільним старанням, там на Півночі таки перетнулися долі
Володимири і ії Миколи, аби вже до смерти не розлучатися. Так минуло

13

літ.

У час хрущовської політичної відлиги подружжя повертається до Коломиї, чому

неабияк посприяв авторитет давньої приятельки, письменниці ірини Вільде.
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Уже на зорі горбачовської перебу
дови овдовіла пані Пригродська нала
годжує й підтримує тісні зв' язки з тере
новими

керманичами

перебудовчого

процесу. У й квартирі, на теперішній

вул. Романа Шухевича, як і багато років
поспіль
рІЧІ

відбувалися

коломийської

нелеrальні

інтелігенції,

репресованих, дисидентів.

1997

7

зуст
політ

листопада

року різні коломийські товарис

тва, хори й організації ще раз зійшлися
до їі помешкання, аби засвідчити свою

повагу з нагоди 90-річчя
димири, а вже

.

жшка

з

1О

когорти

пані

Воло

грудня ця тендітна

.

нацюнальних

.

титанІВ

відійшла у позасвіти. За діяння свої
вона

удостоїлася

чести

бути

похова

ною на давньому українському панте

оні «Монастирою> у Коломиї.

Частим гостем у пані Приградеької
можна було бачити колишнього підпіль

ника, ерудита і самобутнього оспіву

Політв'язні совіцькаtх концтаборів

вача української минувшини ігоря Кіча

(від ліва до права): Неrвар Зубенко з
Коломиї, Ганна Долішняк з Нижнього

ка. Його постать теж вартує окремої

Вербіжа, Ігор Кічак з Коломиї. Рєчлаr,

бесіди.

Воркута (Росія), весна

1956

Отож Кічак ігор, син Йосипа, прий-

року.

шов на світ

12

грудня

1930 року

в Коло

миї. Під час німецької займанщини, дою-r влада ще перебувала в українських руках,
його батько працював директором друкарні «Воля Покутrя», а син, який з дитинс

тва тягнувся до книжки, тепер віддався політичній боротьбі, прилучившись зго
дом до ОУН. Здавалося, цілковито засекречений хлопець, студент історичного

факультету Чернівецького університету,

28

січня

1951

року несподівано був схоп

лений у родинному помешканні. А вже через неповні три тижні Військовий три

бунал військ МfБ Станіславської области засудив і. Кічака на 25 років ув'язнення,
яке відбував у таборах неохопної Воркути. Але і там під постійним наглядом у

неволі він періодично «видає» рукописний «Бюлетень українського політв'язня»,
з пам'яти пише і поширює нариси з історії України ... Звільнили його
тня

1958,

28

жов

правда, з позначкою в до'<}'Ментах «В рідні сторони не повертатися».

Тому доводилося працевлаштовуватися у радгоспах і колгоспах Миколаївської,

Дніпропетровської, Кіровоградської областей. Однак тут у вільні хвилини затя

тий «западенець» читав напам'ять цілі поеми Т. Шевченка, і. Франка, переказунав
публіцистику й художні твори українських класиків, що теж можна вважати засо
бами боротьби.
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Там його підстерегла неволя вдруге, коли навесні

1960 року вороги перехопили

листи з антирадянським змістом до рідних. Ще до висилки, в Дніпропетровськ з

Києва прибув полковник Защітін з пропозицією погодитися на співпрацю з КfБ, від
чого підсудний категорично відмовився. Ото й простелилася нашому краянинові

дорога знову на схід, тепер уже в Мордовію, де у таборі особливого режиму провів

у камерах 8 років, як небезпечний рецидивіст. і тільки у квітні 1970 року його
привітно прийняв батьківський дім і Коломия, в якій навчався і з якої розпочалися
поневіряння. Все те залишилося позаду і довелося все починати спочатку.
Однак писати історичні дослідження на теми праукраїнства не припиняв, за що
неодноразово йому погрожували, піддавали провокаціям і нападам. Відносний

спокій настав тільки на початку 1990-х. Тоді ігор Кічак, навчений гірким досвідом,
вже добре знався на правилах підпільної боротьби, однак стовідсоткової rарантії

ніхто з його оточення дати не міг. і тому-то їхні сходини й відбувалися у нічим не
помітній хрущовці пані Пригродської, де спільно з Остапом Качуром, Дмитром
Гриньківим, Тарасом Мельничуком вичитували самвидавні машинописні тексти

літературно-громадських альманахів «Карби гір». Нині ігор Кічак є автором
сотень статей, наукових матеріялів, опублікованих у журналах, rазетах, збірниках,
як у нас, так

1

за кордоном

...

Якось так уже склалося, що не тільки давньою спільницею і дорадницею, але й

близькою сусідкою покійної Володимири Пригродської була пані Галина Грабець,
з дому Тарнавецька. Дуже схожі їхні долі ...

Галина народилася

23

квітня

1916 року у

селищі Заболотів на Снятинщині, де

змалечку хатню атмосферу наповнював дух національного відродження. Вчилася
в дівочій коломийській школі ім. Княгині Ольги. Тут уперше публічно побачили і
почули голос П скрипки. У місті свого дитинства вона паралельно з учительським
семінарем закінчувала філію Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка по
класу скрипки, а продовжила навчання у Львові у цьому ж інституті. Хоча на сцені
зі своєю нерозлучною оосестрою скрипкою П присутність була незмінною на
всіх українських імпрезах в оркестровій групі «Коломийського Бояна» ... То був
особливий час молодечого максималізму, коли хочеться охопити своєю жагучою

енергією все і одночасно. Саме такою запам'ятали однолітки Галину Тарнавецьку,
яка радо брала участь у студентських спортивних секціях, «Просвіті», гуртку
ім. Петра Могили ... Ота гуртова опіка у неї зосталася на всеньке подальше життя.

і знову ж таки стежками, якими вже пройшла Володимира Пригродська, ступає
мати двох синів, дружина Омеляна Грабця

-

командира групи «Південь» УПА,

полковника на псевдо «Батько» (загинув у бою з відділами НКВД
1944-го на

33

році ЖИlїЯ). Так у

1942

1О

червня

році молода ще вчителька опиняється у

с. Середньому Березові на Косівщині, де засновує просвітянський і церковний
хори, ставить вистави, готує Шевченківські вечори ... Однак подібна бурхлива
діяльність, ой, як не сприймалася різного роду окупантами, а ще ж зв' язки з

підпіллям і т. д ... За це власне й пшшатилася вчителька-скрипалька, яку разом з
сестрою заарепrrували

28 липня 1947 року в
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парохіяльному осідку коломийського

декана о. Олександра Русина (на місці колишнього кінотеатру ім. М. ірчана). Суд
відбувся в Станіславі, на Різдво наступного року.

Галина Грабець

Феномен цієї нескореної галичанки полягає в тому, що навіть й у таборах вона
не полишала жити високим мистецтвом. 1956-го повернулася до Коломиї, аби

знову зануритися у знайомий до болю світ ритмів. Це на полях їі нотних станів без
упину розписувалися партитури до знаменитих дитячих опер, які мали заслужену

популярність протягом десятиліть далеко за межами нашого міста. Ще до смерти
пані Грабцевої, у

2002

році, вдячні за таку подвижницьку діяльність містяни

домоглися, аби й ім'я навік залишилося на скрижалях нашої пам'яти, удостоївши
звання почесного громадянина міста Коломиї. Спочила подвижниця б травня

2006

року в Коломиї.

Ще одним свідком геополітичних процесів на мапі Європи була корінна
коломийка Ксенія Світлик

( 1911 -

2003 ),

молодша донька сотника УГА Остапа

Світлика. Її професія світлоrрафа цілком співзвучна з прізвищем. Ця жінка у
всьому поставала таким собі оригіналом: у манері спілкування, подружньому
житті чи у методиці викладання (за фахом

-

анrлійський мовник). Вона, як і

більшість коломийських міщанських дівчат була віддана до жіночої гімназії УПТ

-

майже універсального закладу, де навчали багатьох премудростей з педаго-
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.

.

пки, виховання, а також азІВ мистецтва.

Мабуть саме на тих лекціях дівча при
лучилося

до

вельми

популярного

тодІ

захоплення фотосправою. Набуті знання
Ксеня

успішно

доповнила

і

реалізу

вала аж у Варшавській фотографічній
школі, після закінчення якої деякий час
працювала фотомайстром в столичній
Академії мистецтв. Я особисто бачив
частину тих знимків,

що зберігалися

у затишних покоях Ксенії Остапівни,
як і схвальні відгуки на них польської
преси міжвоєнного періоду. Дивно, але

.

.

там на чужинІ, це несмшиве, але водно-

час самодостатнє дитя Покуття запри
язнилося І листувалося

з однодумцями

Оленою Телігою, Дмитром Донцовим,

Євгеном Маланюком, іваном Огієнком,
Уласом Самчуком, Богданом-ігорем
Антоничем, уже тоді відомими світо

чами

української

передової

думки

і

пера.

Ксеня Світлик

Перед

початком

Другої

світової

Ксенія подалася на вчительську практи
ку по тих бідних поселеннях краю, де найбільше потребувалося Гі знань і досвіду.
А далі була мила серцю, але окупована нацистами Коломия. Тут вічко об'єктиву

й «Лейки» вихоплює цілі серії реальних кадрів, які нині складають для нас
неоціненну спадщину. За подібну хроніку з участю українських підпільників,
погодьтеся, можна було надовго «загриміти на білі ведмеді», так, як це сталося
з Гі чоловіком лікарем Осипом Гридовим ... Віденський потяг, який віз його до
Ксені, так і не зупинився у Коломиї. Пунктом кінцевого призначення була станція
Покровськ у Якутії. Після звільнення із заслання їм нарешті вдалося з великим

труднощами зустрітися. А

5

січня

1992

року пані Ксеня поховала свого мужа, як

вона завше любила казати. А потім ще довгих одинадцять літ жила серед нас.

Залишився окреслений нею дороговказ і світла пам'ять, як про жінку, учительку,
фотомитця і патріота зі світлим прізвищем Світлик.
У цій статті подано лише найвідоміших і найактивніших коломийських

інтсліrентів-патріотів, які в умовах російсько-комуністичної окупації залишалися
собою. До цієї когорти можна б зарахувати ще низку осіб, зокрема Петра Кузика,

Ро~шна Коссара, Емілію Маціборко, Мирослава Атаманюка, Елеонору Гонт, Ольгу
Савчинську, сестер Гордашевських, Стспана Рурака, о. Миколу Даниловича, аІ\.Іора
Василя Симчича, поета Михайла Хромея, художницю Вітольду Проців, Ореста
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Кузьму, Білинкевичів, Волошинських, Дольницьких, Малащуків ... Саме вони в
умовах тоталітарного комуністичного режиму утримували в Коломиї український

дух і передали його наступному поколінню. У цьому їхня найбільша заслуга, за це
їм низький уклін від майбутніх поколінь коломийців.

Літ.: Андрусяк М. Ув'язнена скрипка.- Коломия, 1992; Станько і. Остання з родини
Вонсулів 11 Вісник Коломиї.-

1994.- 12 листопада; Нагірний В. Стара генерація 11 Вісник
1996. - 14 листопада; Нагірний В. Ті, що перед окупантами не каялись 11
Вісник Коломиї- 1996.- 19 грудня; Нагірний В. Донька радикала 11 Всевідо [Коломия]
- 1997. - 7 листопада; Нагірний В. «... навіть в пекло я піду» ІІ Коломийський вісник 1997. - 27 листопада; Нагірний В. О сестро, де ти? 11 Коломийський вісник. - 1998. 23 червня; Томащук М. «Коли ви вмирали, вам дзвони не грали» 11 Криця [Косів]- 1999.
- 28 травня; Нагірний В. Пам'ятний рік «вільних» виборів» 11 Реабілітовані історією.
івано-Франківська область. - Т. 1. - івано-Франківськ, 2000; Васильчук М. Світло Ксенії
Світлик 11 Вільний голос [Коломия]. 2002. - 22 листопада; Базалінський А. «Нас
постріляли німці в сорок другому ... ».- Чортків, 2003.- С. 43; Томащук М. Грабець
Галина, донька Юліана 11 Енциклопедія Коломийщини. Зшиток 4, літери Г, r.- Коломия:
Вік, 2006.- С. 123; Мориквас Н. Донька отця Володимира 11 Наше хобі [Коломия]2007.- NQ 10;
Коломиї.

-

Учорашній коломийський гімназист,
політв 'язень Євген Малащук
(посередині),

м. Норильськ, Росія,
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1954 рік.

ВАСИЛЬ ФЕДЮК- (ОНТА, КУРЯВА, ЄВШАН

Михайло АНДРУСЯК

у

грудні

2006 року

в Коломиї з невеликим розривом у часі відбулися два

похорони. Ховали енкаведиста Смоліна та провідника ОУН Василя
Федюка.

Смолін ще замолоду зажив собі лихої слави бузувіра-садиста, затя

того україножера і кривавого нелюда. Проживши серед українців-галичан усе

своє життя, він люто ненавидів не тільки їх самих, але й українські звичаї, тра

диції, мову, атрибутику... Так україноненависником і помер. Тіло лиходія віддали
українській землі, яку він безжально топтав і не любив. За домовиною його, крім
нечисленної родини, майже ніхто не йшов.
Провести в останній рейд з приміщення драматичного театру провідника ОУН
Василя Федюка (Куряву) прийІІШа чи не вся Коломия. Крім жалобної родини,

були друзі-побратими, прибули представники влади, попрощатися з провідником
поспішали люди з довколишніх сіл і далеких міст, стояла почесна варта, звучали
добрі слова, гриміли прощальні сальви. Скромного, людяного і ерудованого
героя-провідника любили й поважали, своїм життям-подвШ"Ом він заслужив

найвищої людської шани. Над труною небіжчика розвівалися полотнища знамен

-

державного і революційного, як доказ торжества справи, за яку не шкодували

життя провідник Курява та мільйони справжніх українців, доказ того, що час
«смоліних» минув

-

безповоротно, назавжди ...

А розпочинався шлях героя-підпільника, :мужнього провідника ОУН так:

«У

невеликому

приколомийському

селі

Кийданцях

(Кийданчі)

червоні

окупанти повиносили з сільської читальні картини «Базар» і «Бій під Крутами»,
потматували портрет Тараса Шевченка, зняли синьо-жовтий прапор, пограбували
бібліотеки «Рідної Школи» й «Просвіти». Читальню перетворили на клуб і зганяли

туди селян, щоб показати їм фільми про «щасливе й заможне» житrя в Радянському
Союзі.
Село, що якийсь час очманіло мовчало, призираючись до «визволителів»
здирників, ураз загуло. Розбурхав сільський люд гострий виступ у читальні Василя
Федюка- члена ОУН. На сцені вмостилася президія

-

прийшлий із червоними

сільський комуніст Дмитренко, партійні функціонери з району, двоє військовиків.
Обіч сцени

-

охорона. Та Василь на них не зважав, карбував слова, мов у рейку

на сполох бив:
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-Вони закриватимуть наші церкви й трощитимуть хрести, а ви будете мовчки

спостерігати! Вашими синами большевики напакують тюрми, а вас стрілятимуть,
як дичину.

Переповнена зала слухала, не дихаючи. Доки старший командир спромігся

наказати «схватіть!», відчайдушний хлопець стрибнув зі сцени в занімілий натовп
і вихопився надвір.
Наступного дня окупанти вчинили заочний суд над Василем Федюком як
запеклим «ворогом народу». Сільського підпільника поза очі засудили до кари

смерти й розшукували вдень і вночі ... »
Василь Федюк з'явився на світ

1

липня

1918

року в родині Юрія, сина

Онуфрія й Параски, доньки Степана з Батринюків. Убога селянська родина ЖШІа
в Кийданчі, звідкіля видко тисовий заказник із легендарним негнийдеревом, що
за тисячі років густовкрило зеленими кронами надпрутянські береги. Чи не воно,
оте залізне дерево, дало сільському хлопчині таку тверду вдачу?
До

школи

свого

шестирічного

Василька Юра з

Параскою

віддали,

не

замислюючись, бо нею аж марив допитливий і кмітливий хлопчина.
Після

першого

класу

вчителька

Рижкова

сказала

Парасці

Федюк,

аби

купила своєму середультому книжки для третього класу, бо в другому здібному
Василькові нема чого робити, програму першого й другого класів він засвоїв ледь
не напам'ять. Закінчивши третій клас, допитливий і ретельний у навчанні хлопець

перейшов одразу до п'ятого. Його дзвінкий голос часто лунав зі сцени сільської
читальнІ.

Коломийська

гімназія

з

отцем-катехитом

Капустинським,

професорами

іваном Храпливим, Юліаном Ковалівим, Орестом Кузьмою, Романом Шипайлом
стала для юного Василя Федюка справжнім храмом науки. Найдужче любили
непосидющі гімназисти понитого романтичним ореолом бойової слави УГА,

колишнього старшину Галицької Армії Миколу Капустинського. Свою

mater

alma

часто відвідував Василь Стефаник. Кожна зустріч гімназистів з rенієм

перетворювалася на справжнє свято. Матуру 18-річний юнак склав на відмінно.
Щоправда, з німецької мови поставили таки четвірку, аби не пустити свідомого
молодого українця в ширший світ науки.

Грошей на подальше навчання сина родина Федюків не мала. Тому вчорашній
блискучий гімназист знову став сільським пастухом, але завжди з книжкою

в торбині. Прочитаним ділився не лише з ровесниками, а й оповідав старшим
rаздам. Любили й поважали в Кийданчі Федюкового Василя за світлий розум і
працелюбство, прислухалися до слів вдумливого юнака ...

Простору залу читальні заповнила сільська молодь. По виставі сільських ама
торів, як звично, малИ відбутися танці. Але того дня жалобним крилом торкнула

ся Кийданча сумна звістка

-

в Роттердамі загинув полковник Євген Коновалець.

Енкаведист Павло Судоплатов вручив творцеві ОУН замасковану під пачку цукер
ків бомбу, яку виготовив працівник відділу оперативної техніки НКВД Олександр
Тимашков. Злочинна московська зграя відібрала життя в ще одного великого ук-
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раїнця. Вся Україна завмерла в жалобі,

.

.

гнІвно стискаючи в кулаки натрудженІ
руки.

Василь rречно перепросив музик,
які прийшли з неблизького Спаса, за
платив їм два злотих, а присутнім ска
зав, що вистави й танців не буде. В

краю оголошена жалоба за вбитим про
відником ОУН Євгеном Коновальцем.
Доручив меткішим парубкам вивісити

на читальні пошитий власноруч чорний
прапор.

На той час Василь Федюк був чле
ном

«Просвіти»,

даря»,

якими

«Сільського

підпільно

Госпо

опікувалась

Організація Українських Націоналістів.
Невеличке й убоге село власними сила
ми боролося з неуцхвом і неписьмен

ністю. Старший церковний брат іван
Дердюк віддав під читальню свою хату.
Василь Федюк:

Василь Федюк ледь не щодня читав 1)'Т
односельцям книги й часописи. Згодом

одержимі жадобою знань селяни збуду
вали нову читальню. Приміщення зводили толокою, дівчата білили стіни, хлоп

ці обсадили подвір'я живоплотом. Легкокрилими метеликами зліталася на світло
знань молодь, не цуралися осередку культури й статечні господарі.

Виділ читальні скерував найдіяльнішого сільського аматора сцени Василя
Федюка до Львова на шестимісячні курси, які зорганізував у своєму концерні

відомий видавець іван Тиктор. Але злидні змусили хлопця стати до праці на
будівництві в Коломиї. Метикуватого й старанного юнака швидко вподобали собі
львівські пічники, які клали печі у військових касарнях. Щодня приносив Василь

до хати по два з половиною злотих. За рік став вправним пічником. і читав, читав,
читав

...

Здібного, ерудованого хлопця не спускали з поля зору члени Організації
Українських Націоналістів. Після випадку в читальні, коли той відмінив танці

й вивісив жалобну фану, з Василем зустрівся багаторічний член ОУН Михайло
Дмитренко. По короткій розмові з провідником юнак летів додому, мов на
крилах. Заслужити довіру такої авторитетної людини, як Дмитренко, вдавалося не
кожному.

На підступне вбивство Євгена Коновальця ОУН відгукнулася летючкою:

«Народе мій! Зловісним гомоном на Україні пронеслось, що з рук большевицького
аrента Валюха загинув провідник ОУН Євген Коновалець. Але ми голови не

схилимо, а боротьба повинна продовжуватись ... »
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Вступивши до ненависної польській окупаційній владі Організації Українських

Націоналістів, Василь залучив небавом до ОУН двох братів Войтківих і Сливин
ського. Ще одна молода українська парость забуяла в загубленому в надпрутсJ»ких
полях Кийданчі.

Після запальної промови в читальні Василеві Федюкові не залишалося нічого
иншого, як перейти на нелегальне становище. Якийсь час молодого підпільника
переховувала патріотична родина в рідному селі. Господарі опікувалися сміливим
юнаком, як рідним сином, бо власних дітей не мали. Проте справи Організації

змусили Василя перебратися до Корнича, що на самому березі Пруту. Там містився

своєрідний підпільний штаб, яким керували брати Оленюки -

ілько й Михайло.

Часто до ІІІТабу навідувався зос.ереджений енерrійний провідник Чумак- Василь
Мельничук. Зі Снятина приїздив на ровері геройської вдачі, невгамовний Різьбяр

-

Василь Андрусяк ...

Чимало добрих і героїчних справ здійснив Василь Федюк (( онта), перебуваючи
в Коломиї на посту організаційного повітового провідника ОУН. Двічі рятував від
пограбування мадярськими та німецькими вояками рідне село. Саме провідникові
ОУН завдячує врятованим життям єврейська дівчинка Циля Оренштайн. У
друкарні видавництва «Воля Покуття», де працював бухгалтером, Василь Федюк
організував надійний підпільний штаб, виготовляв під носом у rестапо документи

для Орrанізації. Організаційний референт повітового проводу ОУН Коломийщипи

rонта підтримував

підпільний зв, язок з леrендарною революціонеркою Дарією

Гнатківською, яка жила в селі См одному біля Косова. Часто перевозив велосипедом
повз німецькі пости не тільки підпільні документи і пошту, але й зброю. У

селі Лісній Слобідці разом з районним провідником ОУН Тятивою (Дмитром
Юркевичем) Федюк створив підпільну друкарню. Залізна витримка, глибока
ерудиція, бездоганне володіння німецькою мовою виручали неодноразово.
Саме ці якості та неабиякі організаторські здібності приспужилися Василеві
Федюку на Косівщині, куди він був скерований проводом наприкінці

1942

року

на пост повітового провідника ОУН. Псевдо в гірському терені вибрав не гучне

-

Курява. Завдання ж мав надзвичайно відповідальне

-

створення бази для

майбутньої УПА. Наказ проводу відчайдушний і водночас розважливий повітовий
провідник Курява виконав якнайкраще. Створив розгалужену і дієву мережу, яка
займалася постачанням бойових повстанських відділів обмундируванням, взуттям,
харчами,

зброєю,

медикаментами,

вишколювала

новобранців,

забезпечувала

медичним обслуговуванням, лагодила зброю, здійснювала теренову розвідку...

Кількаразово щасливо виривався з німецьких рук. Невдовзі про таємничого
провідника Куряву Карпатами почали ходити легенди. А він з'являвся між
людьми то в образі простого гуцульського леrіня, то пихатого пана Ольшанського

чи франтуватого німецького комерсанта ...
Восени

1944

року надрайонний провідник Косівщипи Курява дістав роз

порядження Крайового проводу ОУН про переведення його на посаду надрайон

ного провідника польової Городенківщини. Трохи відійшовши від дошкульної ра
ни, одержаної в гострій сутичці з мадярськими топоrрафами біля с. Барвінкового

240

Жаб' євського району, провідник перебрався на Снятинщину, яка входила до

Городенкінського надрайону разом з тодішніми Городенківським, Чернелицьким,
Обертинським, Гвіздецьким, Заболотівським районами. Поранена нога ще давала
ся взнаки, то ж намагався уникати зустрічей з енкаведистами.

Новий терен вимагав иншої тактики підпільної боротьби. У горах він жодного
разу не був у криївці. Тут же, серед безлісих піль, сувора бойова дійсність

спонукала до частого перебування в підземних схронах. Псевдо в новому надрайоні
поміняв на Євшан, аби збити з пантелику ворожу конrррозвідку. Власної криївки
надрайонний провідник не споруджував, користувався готовими, оскільки весь
час змінював місця постою. Підземні сховища використовував лише для ночівлі
й короткого перепочинку. Часто ночував, закутавшись у плащ-намет, у гайках і
перешсках.

Досвідчений, виважено-хоробрий і мудро-обережний провідник Євшан ніколи
не затримувався довго на одному місці.
В одному з надпрутських сіл Євшана знайшла штафета від провідника ОУН

Коломийської округи Бориса. В ній коротко йшлося про наказ обласного проводу

зібрати для сотні УПА хлопців із пригірських сіл Кийданча, Княждвора, Сопов~

Великого й Малого Ключевів, Рунrурів, іванівців ...
Наказ проводу Василь Федюк виконав швидко, бо від охочих воювати в лавах
УПА не було відбою. Нову сотню імені Михайла Колодзінського вишколював

коло Рунrурів і Великого Ключева Спартан -

Михайло Москалюк з іванівців. Він

же й став командиром славного повстанського відділу...

Супутниками Євшана того росяного досвітку були іскра, Циган та ще три

бійці. Йшли, як завжди, безшумно й сторожко з налаштованою зброєю, бо ворог
густо обсів польові терени. Бранішию тишу розрізала гулка довга кулеметна
черга з недалеких кущів. Підрубаним явором мовчки впав із простреленим серцем
молодий вояк, який ішов поперед провідника. Повстанці МКІТЮ приникли до

землі й відкрили автоматний вогонь. із верболозів праворуч люто гаркнув другий
ворожий кулемет. Євшан наказав відходити до невеличкого гайка, що темнів

неподалік. Відривалися від енкаведистів організовано, почергово перебігаючи
й відстрілюючись. Під час кожної перебіжки Євшан фіксував у загостреній

свідомости голосне татакання скоростріла в дужих іскриних руках. ЗаліпІш й
стріляючи якомога прицільніше з автомата по метушливих оостатях у корчах,

провідник краєм ока вловлював стрімкий ривок іскри та вслухався у смертельну
пісню Циганового автомата. Трохи лівіше відступали два бійці, підтримуючи один
одного автоматним вогнем.

Євшан випустив по ворогові чергову порцію смертоносного вогню, міцніше
стис правицею теплий автомат, підвівся й кинувся вперед ліворуч, шукаючи
натренованим оком наступної зручної позиції для стрільби. Падаючи у виямок,

відчув різкий біль у паху. А як вистріляв набої до peurrи, підвестися вже не зміг,
хоча знайомі звуки скоростріла й автомаrів спонукали до бігу. Зрозумів, що з
важкою раною відірватися від близької погоні йому не вдасться. Відчував, як
стікає ногою і наповнює чобіт тепла кров. Ретельно замаскував зброю й сумку з
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документами й довго, цілу вічність, повз від небезпечного місця. Непритомніючи,

ще вирізнив серед звуків бою, що згасав, іскрин скоростріл. Поступово постріли
друзів і ворогів розчинилися в напівзабутті ...
На допитах в НКВД Василь Федюк видав себе за румуна, оскільки володів

румунською мовою і добре знав територіально-адміністративний устрій сусідньої
держави. Назвався Володимиром КіІЩратовичем Шумком. Підпільний досвід і

набуті за

27 років життя

знання допомогли доволі легко обдурити малограмотних

слідчих. Тому й термін отримав невеликий

-

вісім років, які відбув під чужим

іменем у норильських концтаборах. В' язня під номером Н
Шумка звільнили з табору на Медвежому Ручаї ЗО травня

7077

Володимира

1953 року.

На волі Василь Федюк довго не байдикував. Улаштувався механіком на тарній

базі. У промерзлому Норильську зустрів Марійку Джуранюк, колишню підпільну
зв'язкову між СЮІтинським і Косівським районами (псевдо Тополя). Невдовзі
створили сім'ю й народили дітей. У

1965

році перебралися з народженими в

Норильську Юрком та іринкою до Курська. Все-таки ближче до України, шлях до
якої як Василеві, так і Марійці був надовго заказаний.

У січні

1971

року до Володимира Шумка приїхала з Косова жінчина родичка

й попередила, що КfБ розшукує на івано-Франківщині надрайонного провідника
ОУН Куряву. Але дружня вістка надійшла занадто пізно ...

Арешт... Дорога до івано-Франківська ... Довгі, виснажливі допити з очними
ставками ... Необrрунтовані звинувачення ... Галас у пресі ... Публікація замовного

матеріялу в «Прикарпатській правді», органі івано-Франківського обласного
комітету Комуністичної партії України та обласної ради депутатів трудящих,

«борця» з націоналізмом, що заховався під псевдонімом М. Легейда, хоча свою
«викривальну» статrю подав під промовистим заголовком «Під чужим ім'ям» ...
Вимога смертного вироку... Суд ... Етапи ...
До відбутих у норильських таборах восьми років Василеві Федюкові додали
ще сім років концтаборів і три- заслання. Сім років за колючими дротами далися
легше, ніж три роки, проведені в місті Каргасок на Білому морі.

До родини в Курську, 62-річний Василь Федюк повернувся

1980 року...

Місто своєї юности, славну Коломию, обрав за постій уже в незалежній
Україні. Вона ж відзначила його в той спосіб, що

2003

року нагородила званням

Почесного громадянина.
Ні матеріяльно-побутові негаразди, ні набуті роками підпілля й неволі недуги

не надщербили твердої вдачі патріота. Жоден з трьох окупаційних режимів не
зумів зігнути загартованої в полум'ї боротьби української криці. Не взяла їі
й корозія славослів'я та принади матеріяльних благ. Виблискує вона на сонці

козацькою шаблею, десятилітrя боротьби не дали їй заржавіти. Світлий розум і
твереза думка досі гуртують довкіл провідника людей. До нього йдуть з наболілим,
несуть найпотаємніші звіти. Кожному дає розраду, бо він

-

провідник. Довгими

самотніми ночами відвідують його друзі, ті, що відійшли на вічний постій:
Богун, Наливайко, Залізняк, Перебийніс, Сковорода, Дорошенко, Козак, Хмара,

Кривоніс, Вихор, Недобитий,

( онта,

Чумак, Шабля, Нечай, Орел, Грім, Чигирин,
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Палій, Гайворон, Славута, Крук, Непорадний, Кобзар, Галайда, Гомін, Грізний,

Карпо, Гамалія, Байда, іскра, Сірко, Підкова, Кармелюк, Бурун, Ратай, Ярошенко,
Тур, Чорновус, Орлик, Морозенко ...

Гарячий серцем і чистий душею, провідник готовий до зустрічі з повстанським

братством козацьким. і до останнього, найважливішого, звіту готовий! ..

... Василь

Федюк відійшов у засвіти

14

грудня

року. В останній свій

2006

повстанський рейд відправився, як і личить українському революціонерові,
спокійно і скромно. Вічна героєві пам'ять і слава імені його!

(Використано фрагменти з книжок «Брати вогню» та «Брати просторів>)).

ПОНАД ПРУТОМ МОЯ КОЛОМИЯ
Слова МихайлаХромея

Музика Д. Циганкава
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Знов сади цвітуть,
Зеленіють сходи,

Знов грайливий Прут
Котить бистрі води.
Приспів:
Понад Прутом моя Коломия,
Лине пісня П голосна,

Плеще повені срібная хвиля,
Понад Прутом весна в нас, весна.

Знов студентський парк
Кличе нас з тобою

Пахощами трав,
Піснею дзвінкою.
Приспів.
Мріють вдалині
Чарівні Карпати,

Ой як любо нам
Рідний край кохати.
Приспів.
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на.

НОВі ПЕРСОНИ З МіСТА НАД ПРУТОМ

Василь КЛЮЧАР

ПЕРШИЙ ДИПЛОМАТ З КОЛОМИЇ
Проголошення незалежности України у

1991

році стало переломним момен

том у загальноукраїнській історії і коломийській зокрема. Чи мріяли-гадали
підсовєтські коломийці, що в їхньому місті, як і до

1939

року будуть видавати

книжки, заіснує гімназія, діятимуть різні політичні партії й товариства, можна
буде вільно колядувати й святити паску, а також мандрувати світом? У таке

не вірилося, розуміючи, як нашпигували давнє українське місто каральними

службами, військовиками, сексотами й чужорідним елементом. і ось настала
нова доба! Вибори 1990-го відобразили стан міської душі

-

вперше від 1939-го

керівниками Коломиї обирали не тих, кого рекомендувала комуністична партія!
У

1994

людина -

році на чолі міста став уродженець Коломиї, ерудована й культурна

ігор Довганюк. У 45-річного міського голови був чималий досвід

керівної й громадської роботи. Відмінник Коломийської першої школи, а відтак
Львівського лісотехнічного інституту, він понад 20 років викладав у Коломийському
технікумі МОД, який згодом перетворився на політехнічний коледж. Цей відомий

заклад ігор Довганюк очолював упродовж чотирьох років. Тут свого часу виникло
ядро національно-свідомих

викладачів (В. Дейчаківський,

М.

Книгницький,

М. Охрим та ин.), яке влилося у перебудовчий процес за останнього кремлівського

Генсека Михайла Горбачова.
Варто нагадати, що навесні

1989

року перебудовчі процеси дісталися й

Коломиї, хоча більшість коломийських директорів і начальників боялися відверто
висловлювати свої погляди або й взагалі ненавиділи щось инше ніж соціалізм. У
той час у місті над Прутом зав'язалося Товариство української мови ім. Т. Шев

ченка, одним з ініціяторів створення якого, а відтак і першим його головою був

ігор Довганюк. Знаковою подією після цього стали перші радянські демократичні
вибори

1990 року, на яких коломийські

комуністи дістали політичного ляпаса, а до

влади прийІШІи націонал-демократи, серед яких і директор технікуму МОД ігор
Довганюк.

Довганюків рід у Дятькінцях під Коломиєю існує здавен. Там жили його діди

прадіди. Там у 1941 році совіти заарештували Миколу Довганюка -

ігорсвого

вуйка, активного просвітянина, і знищили його в Дем'янових лазах. У 1940-і енка
ведисти запроторили до коршівської катівні його юну маму Марію
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-

відмінницю

Шепарівської школи,

за те, що вона

переводнла бандерівців. У 1950-і роки,
хай і пошепки, але по наших хатах ще

часто говорилося про героїчну боротьбу

. . .

повстанщв

1

.

.

пщпшьниюв проти черво-

ного окупанта. То ж не дивно, що коли

секретар

парткому

технікуму

МОД

намагався затягнути до лав КПРС здіб

ного педагога ігоря Довганюка, той
сказав йому у вічі все, що думає про

ленінську партію. і не дивно, що від
кінця 1980-х ігор Довганюк присвя
тив своє житrя Товариству українсь

кої мови, Народному Рухові України,
Демократичній партії України, бувдепу

татом міської і обласної рад, делега
том партійних з 'їзді в, організатором та
учасником

велелюдних

віч,

агітацій-

них візитацій до столиці, на Схід та

Український дипломат Ігор Довганюк

Південь України. Зрозуміло, що це не

могло подобатися політичним недругам, однак освічений і незалежний керівник
не подобався й своїм.

Щиро вам признаюся,

-

-

каже пан Довганюк,

-

що період головування в

Коломиї був моїм найважчим життєвим періодом.
У ті важкі хвилини різкого спаду економіки, шаленої інфляції, непорозумінь

з учорашніми побратимами міський голова їхав додому, брав скрипку і грав. і
через

15

хвилин ставало легше. Музика робила своє, музична освіту здобута в

Коломийській музшколі знадобляється й досі. і тепер у Львові скрипка з ігорем
Довганюком. Він грає на ній різні мелодії, від Вівальді й Скорика до простих
українських народних пісень, чимось нагадуючи
персонажІв

нам

відомих літературних

...

Фактично у

1994 -

1998

роки Коломия мала першого і єдиного мера, що

провів прозору малу приватизацію і відкривав навчальні заклади, що запрошував
до Коломиї іноземних послів задля нових проектів, що вмів чітко висловлюватись
і цінувати час, що знав французьку мову і вмів грати на скрипці, що помирив
владику й декана і був взірцевим сім'янином. Виявилося, що для юрби цього

...
1998 році починається новий життєвий етап ігоря Довганюка дипломатичний. Однак треба нагадати, що 1994 року він закінчив у Тулузі
(Франція) Вищу комерційну школу, а вже згодом Дипломатичну академію у
замало

У

м. Тбілісі (Грузія). Коли ж екс-голову івано-Франківщини Степана Волковецького
призначили Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії, до нього

полетів першим секретарем Посольства ігор Довганюк. На тій посаді працював
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упродовж 1998 -

2002 роюв. Цей перюд ігор Довганюк згадує з великою

ПрИЄМНІСТЮ.

У січні 1999-го колишній коломийський мер опинився в столиці Грузії

-

Тбілісі. Була непривітна зима, країна переживала економічну кризу, залишившись
фактично без опалення, електрики й газу. Самотність додавала смутку. Однак

українські дипломати, а серед них особливо ігор Довганюк, а відтак і його
дружина п. Любов, заходилися розбудовувати не лише українсько-грузинські
взаємини в царині економіки, але й життя української діяспори, яка до того не
відчувала належної уваги з боку попереднього складу Посольства України. Нині

ігор Довганюк згадує скільки це коштувало їм зусиль.

Родина Довганюків на Великдень

2007

року, м. Коломия.

Спочатку складали списки українців і мішаних українсько-грузинських сімей,
відтак об'їхали їх, переконали батьків віддати дітей до школи, яку треба було ще

й відремонтувати, підібрати колектив, сформувати бібліотеку, скласти спеціальні
навчальні програми ... Зі С. Волковецьким були на прийомі у Е. Шеварднадзе,
і врешті, того самого 1999-го року в Тбілісі відкрили першу українську школу,
надавши їй ім'я Михайла Грушевського. У тому невеличкому державному
навчальному закладі, де на етапі

становлення
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(!)

школи директорувала Любов

Довганюк, згодом побували Президент України Леонід Кучма, Міністр закордонних

справ України Антолій Зленко, прем'єр-міністр України Віктор Ющенко та инші
високі достойники.

«Гуцулка Ксеня>> ддя марокканців у виконанні Іrоря Довrанюка.

Дипломат

Довганюк

разом

з

колегами

доклав

зусиль

до

згуртування

роздрібнених українських товариств та організацій у Грузії і спільно з ними створив
«КРУГ» (Координаційну Раду Українців Грузії), до оновлення експозиції музею

Лесі Українки в Сурамі та встановлення їй меморіальної дошки в Тбілісі. Можна

сказати, що ігор Довганюк вдихнув у rрузинське життя часточку українського
духу, бо ж на землі Руставелі мешкає приблизно

40 тисяч українців.

Водночас коломийський гість вивчав rрузинський народ, пізнавав його істо
рію, культуру, мову, побут. Він вважає грузинів гостинним, патріотичним, гарним
народом. Особливо високий відосток серед rрузинів складають митці. З одним із
них,

Cepro

Кенчадзе, єднає дружба. У коломийській оселі Довганюків як згадка

висить картина цього відомого грузинського художника.
А яка Грузія без щедрого столу, без знаменитих тостів, без вина! Тим

то ігор Довганюк став справжнім поцінувачем грузинських вин. А коли Герой
України Василь Ткачук спробував справжнього грузинського вина, який передали
Довганюкові тбіліські друзі, то також погодився, що годі знайти кращий напій.

Грузинській еліті ігор Довганюк запам' ятався не лише своєю енергійністю й
освіченістю, але й здібностями шахіста. Саме він став переможцем дипломатичного
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турніру з шахів на приз екс-чемпіонки світу з шахів Нони Гапріндашвілі. Ця відома

шахістка власноруч привітала ігоря Довганюка з перемогою.
П'ять років минуло відтоді, як ігор Довганюк розпрощався з гостинною
грузинською землею, виконавши свою дипломатичну місію. Як згадка про той час,

грузинські книждали й шабля, кераміка, малярські твори приятелів-художників,
щоденниковІ записи.

У 2002 нюк
ком

був

2003 роках ігор Довга

відповідальним

Міністерства

України, а восени
значили

2003

керІвником

справ

року його при

торговельно-еко

номічної місії України
Марокко.

працівни

закордонних

в

Королівстві

Одного листопадового дня,

коли в Коломиї вже панували осінні

настрої,

ігор Довганюк опинився

у

сонячній економічній столиці африкан
ської держави- Касабланці. Узагалі ж

держава Марокко за територією більша
ніж Україна, хоч
ням. Рабат

-

менша за населен

це їі офіційна столиця,

Марракеш- туристична, а Фес- культурна столиця.

Якщо кількома словами переповісти

історію Марокко, то це колишня земля
берберів, яких упокорювали, то одні,
то

другі

завойовники.

Спочатку

тут

запанував арабський світ й іслам, від
так Марокко стало колонією Франції,

іспанії. Нині на чолі держави стоїть
освічений монарх

VI.

-

З відомим художником Серго Кенчадзе

король Мохамед

бL1я одноrо з древніх rрузинських

Засвідчивши свою повагу до демо

кратичних

цінностей,

храмів.

марокканський

керівник отримав великі інвестиції, що
дало можливість піднести загальний рівень життя. Мохамед

VI

звернув увагу на

берберів, повернув їм писемність, цілком відмінну від арабської, дозволив засну
вати свої часописи, видавництва, інститути. Відчуваються також більші ніж

в инших мусульманських державах права жінок. і хоч зберігаються гареми (не
більше за чотирьох жінок), проте на марокканських курортах жінки ходять не
лише в довгих сорочках, але й у купелівках ...

ігор Довганюк побачив Марокко у всій його красі й реальности. Це були
й величні гори Атлас, які сягають понад

4

тис. метрів; це Середземне море, за

яким- Європа; це Атлантичний океан; це медїни-міста в містах; це родючі
узбережжя; це дари моря; це добротні шляхи й доглянуті поля; це розкішні палаци
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й халупи в бідонвілях; це самобутня берберська музика; це благословенна земля,

яка пахне океаном і пустелею.

ігор Довганюк мав надзвичайно важливу місію в Марокко, адже йшлося про
торговельні й економічні взаємини, потрібно було започаткувати торговельно

економічне представництво України. До того, необхідно було володіти французь
кою, бо освічені марокканці знають не лише арабську

-

державну мову, але й

французьку. Фактично уродженець нашого міста представляв економічні інтере
си України в цій африканській державі. Для цього мав численні зустрічі з
марокканськими урядовцями й представниками ділових кіл країни перебування,
постійні контакти з міністерствами економіки та закордонних справ, бізнесовими

структурами України. Наслідки не забарилися. Якщо до його місії товароообіг
між країнами становив
США.

11 З

млн., то в 2006-ому році

Україна постачає Марокко сталь,

міндобрива. Вони нам

збіжжя,

-

майже
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млн. доларів

хімічні речовини, дерево,

екстракти кави, коркове дерево, невелику кількість риби

-

й цитрусових. До слова сказати, марокканські виробники мають дуже смачні
сарднии в консервах.

На обліку в нашій амбасаді у Марокко понад

1ОО

осіб. Переважно це колишні

українські студентки, які віддалися за багатих марокканців. ігор Довганюк з
дружиною були навіть на одному з весіль, де молода
походження, а молодий

-

-

марокканка українського

француз китайського походження. На таких весіллях

не дають спиртного, хоча для європейців зробили виняток і в окремій кімнаті
наливали їм віскі, коньяк та горілку. Наш дипломат каже, що туди вчащали й

марокка~ці ...

У 2007 -ому ігор Довганюк знову повернувся в Україну, цим разом його
призначили Представником МЗС України у Львові. Він щиро зізнається, що
дипломатична служба попри іТ вагу й славу, надзвичайно важка. Ти змушений

винаймати помешкання і звикати до нього, іноді тривалий час поруч нема сім'ї, а

це вносить дискомфорт у сформований справжнім галичанином життєвий уклад. і
хтозна, як почувався б нині ігор Довганюк, якби не відчував постійної підтримки
своєї дружини, колишньої його однокласниці Люби. Якби не його два сини Тарас
і Андрій, що закінчивши вищі школи, вже поженилося та подарували йому внучка

ігорчика. Якби не відчуття того, що десь далеко, в рідній Коломиї, на вулиці
і. Паторжинського, його чекає рідна хата з садом, тато Дмитро й мама Марія. Він
до них ще неодмінно повернеться. А котрогось дня пані Люба приготує смачний

макрокканський кус-кус, а пан ігор відкоркує пляшку «Хванчкари» і за сімейним
столом вони з приємністю згадають все те, що їм довелося побачити за горами, за
морями

...
П'ЄРО-САШКО

AUS KOLOMEA

Йому вже минуло 44 роки, а ми й досі звемо його в товариському колі Сашком,
укладаючи в це слово якусь хлоп'ячість і тепло. Та й сам Олександр Козаренко

в одному зі своїх інтерв'ю зізнався: «Я, як той Пітер Пен довго не хотів става
ти дорослою людиною>>. А наш Сашко ж професор Львівської музичної академії
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ім. М. Лисенка! А наш Сашко

лавре

-

ат і дипломант престижних українсь

ких конкурсів піаністів! А наш Сашко
ж написав для багатьох театрів музи
ку! А наш Сашко ще 1990-го року грав у
Парижі на Міжнародному фестивалі ка
мерної музики!
Звідки ж він узявся в Коломиї, цей

Козаренко? Якщо б ви несподівано по
спілкувалися з ним, то, мабуть, повва
жали б його за расового європейсько
го інтеліrента. Однак пан Олександр

-

син інженера з Житомирщини і вчитель
ки з Лемківщини, хоч сам

-

коломиєць

європейського закрою. іноді я замислю
юсь, що зробило його таким. Можливо
тут

є

щось

.

невщоме

спадкове

.

1

явне

вроджене. Можливо це прилучення
ДИТЯЧИХ

.

ШТ ДО

культури,

адже

.

ВlН

з

ус-

Я. Проuів. Портрет композитора

ПіШНО навчався в Коломийській дитячій

О.1ександра Козаренка,

музичній школі, де в 1970-і працювали

1991

рік.

старі галицькі інтеліrснти і його улюблена вчителька Вселава Францівна Ясіновська. Можливо той культурний світ він

творив упродовж свого життя, підсвідомо й свідомо. Десь тут таки є правда ...
Олександр Козаренко рано випурхнув з Коломиї, проте не знаю иншого
коломийського митця, якого б так тримала все життя коломийська пуповина.
Козаренко і Коломия

державній

-

консерваторії

це поняття невіддільні. Ще навчаючись у Київській

як

піаніст

і

композитор,

Сашко

стає

лавреатом

республіканського конкурсу піаністів ім. М. Лисенка і на першому Музичному

фестивалі ім. А. Кос-Анатольського в Коломиї ЗО листопада

1987 pOI'"J'

вперше

звітує перед рідним містом. Музичний фестиваль ім. А. Кос-Анатольського,
одним з натхненників якого був і залишається Козаренко, це головна щорічна
культурологічна коломийська подія. Скількох видатних українських майстрів
сцени завдяки особистим знайомствам вдалося Козаревкові привезти до Коломиї!

Тут були майже всі провідні сучасні українські композитори, дириrенти, співаки
від Колесси і до Юзюка, від Скорика до Губарснка, від Ніни Матвієнко і до Миколи

Губчука. Тут виступали «Київська камерата» і капела «Трембіта», Лідія Шутко
і Лео Вітошинський. Тут гостювала онучка Миколи Лисенка Рада Лисенко. Не
знаю, чи багато в Україні фестивалів, які вже відбуваються

21

рік поспіль? Заслуга

ж у цьому великою мірою Олександра Козарснка. Він і сам не пропускав випадку
заграти класичні твори або ж прсзснтувати свої для коломийської публіки у ті

грудневі фестивальні дні.
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З народною артисткою України, професором Лідією Шутко на концерті
в Кіровограді, 1990-і роки.

Коли

1990

року у Парижі відбувався згаданий вище Міжнародний фестиваль

камерної музики, то Україну на ньому представляв дует «Коломию>: Дмитро

Гаврилець (альт) і Олександр Козаренко (фортепіяно). У Козаренка є також
інсталяція за твором Л. фон Захср-Мазоха «Дон Жуан з Коломиї». У жовтні

1995

року в Києві відбулася прем'єра цього твору, а Українське Телебачення записало

відеофільм. Насrупного року за «коломийського дон Жуан а» Олександра Козаренка
нагородили державною премією ім. Л. Ревуцького. А в одному зі своїх, як завжди
цікавих, інтерв'ю композитор наголосив: «Напишіть, що я П'єро з Коломиї».
Хоч Олександр Козаренко вже тривалий час мешкає у Львові, проте сам
признається, що Львів його особливо не сприймає, як і він Львова. Звичайно, так

він ніколи не каже про Коломию, бо Коломия

-

це инша субстанція. Тут не лише

його батьки, що мешкають на вул. С. Бандери, rут багато його давніх друзів, які

залишилися жити й творити в другому Львові, себто Коломиї. Тут театр, в якому
працював завідувачем музичної частини, rут музей Гуцульщини й Покуття, до

r

якого він привозив своїх двох знаменитих німців Ганніка і ьотца і які відшукали
в Німеччині сліди забороненого донедавна художника Василя Петрука з Мишина.

Тут його музична школа і Коломийська асоціація мистців, до якоі" належить. Тут
його фестиваль Кос-Анатольеького, rут його мрія відкрити в Коломиї музей
літераrури, музики й театру. Та й, як на мене, найвдаліший фотопортрст митця

створив таки в Коломиї Ярема Проців. Коломийці ним пишаються. і навіть те,
що з новітніх уродженців міста над Прутом до 2-го видання Універсального

словника-енциклопедії (УСЕ), який побачив світ

2001

року, ввійшло прізвище

одного Олександра Козаренка, у Коломиї не залишилося непоміченим.
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О..1ександр

Козаренко

(крайній

ліворуч)

з

професорами

Львівської Державної

музичної академії ім. М. Лисенка МІtкодою Кодессою (другий здіва), Георгієм
Павлієм

(третій

з~1іва) та

піаністом

Мирославом

Львівській філармонії,

Драrаном

після

концерту у

1999 рік.

Козаремка-композитора мистецтвознавці вважають аванrардистом, шукачем
новітніх музичних форм, митцем, якому однаковою мірою цікаві духовні (церковні)
мелодії і тематична театральна музика, цілком модерні твори і легкі мелодії.

Доробок композитора Козаренка доволі великий: камерна опера «Час покаяння»,

ораторія «Страсті Господа Бога нашого ісуса Христа», монодрама «Орестея»,
«П'єро

мертвопетлює»,

«Кончерто

рутено» для

фортепіано

з

симфонічним

оркестром, «Епістоли для оркестру», «ірмологіон» для струнних та инші. Всі
вони зберігаються на компакr-дисках у фонді Українського Радіо.
Друга іпостась Олександра Козаренка

-

це наукові зацікавлення. Від

1992

року він викладає у славній Львівській консерваторії, яка, на жаль, зачасто змінює
свої назви (Львівський Вищий музичний інститут ім. М. Лисенка, Львівська
музична академія ім. М. Лисенка). У

1993

році захистив кандидатську дисертацію

на тему «Микола Лисенко як основоположник української національної музичної
мови», а в

200 І

році

-

докrорську дисертацію на тему «Національна музична

мова: генеза, сучасні тенденції». Ця наукова праця стала шоком для багатьох

пострадянських науковців, а один з них здивовано спитав пана Олександра: «Ви
вважаєте, що є національна музична мова?! Я все жиlїЯ намагаюся довести,
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що Гі нема». А Козаренко довів, що вона є і захист його докторської дисертації

зібрав переповнений зал, в якому точилися дискусії, однак всі проголосували
«За». Стократ приємніше, що в наш rлобалістичний час такі теорії отримують

підтримку наукової української еліти. Ну а окрасою українського музикознавства
стала монографія Олександра Козаренка «Феномен української національної
музичної мови» (Львів,
нараховує понад

2000.- 286

50 праць,

с.). Авторська книжкова полиця Козаренка

авторська фонотека

-

це компакт-диски: Лідія Шутко

(скрипка), Олександр Козаренко (фортепіано). Л. ван Бетховен, Б. Лятошинський,
М. Скорик, О. Козаренко (Львів: Атяба, Росток-Рекордс,

2000.- 72 хв.29 сек.);
Українська кафолічна літургія (серія «Духовна музика Україню>. - Львів, 2002.
- 140 хв.), «Страсті Господні» (серія «Духовна музика України».- Львів, 2002.
-72 хв.).

Професор Олександр Козаренко в гостях у директора інституту славістики
Університету ім. Юліуса-Максиміліяна (Вюрцбурr, Баварія),
професора Крістіана Ганніка. Трір, Німеччина,

2004

рік.

Якщо окреслити головні наукові пошуки професора Козаренка, то це

-

музична семіотика, об' є ктом якої є українська музика. і не просто теоретичне
вивчення творчости українських композиторів, але й відтворення їхньої музичної
спадщини на сцені. Хто сьогодні в Україні більше зіграв камерних концертів за

Олександра Козаренка і Лідію Шутко? Ось що про цей дует писала Світлана Веселка
у популярній львівській rазеті «Поступ» за
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10-11

липня

2001

року: «Олександр

Козаренко

ідеальний партнер. Він надчутливий, технічно досконалим, ного

-

імпровізаційність

-

найвищого rатунку. Тому концерти Шутко

ніколи не звучать завчено. Горизонти їхнього виконання

-

Козаренко

безкраї».

-

Дует народної артистки України, професора Лідії Шутко (скрипка) і професора
Олександра Козаренка (фортепіяно) чуhа чи не вся культурна Україна

-

від

південних териконів до столиці, від Галичини до Слобожанщини. А Лисенкові
концерти самого Козаренка лунали ще й для німецького та польського слухача.

Властиво

Олександр

Козаренко

це

-

новітній

музика-мандрівник,

це

фестивальний європейський гість. Йому плескали шанувальники музики Франції й
Польщі, Австрії й Німеччини, Македонії й Словаччини, італії й Фінляндії. і скрізь
його мали за свого. Та найбільше, мабуть, вписувався наш Сашко в німецький світ,
де певний час студіював мову і музику, де вечорами засиджувався у баварських
кнайпах, а ранками вслухався у дзвони вюрцбурзьких костелів. А ще наш світован

коломиєць ручкався з Католікасом усіх вірмен і клав квіти на гріб Марлен Дітріх,
блукав світанковим Римом і молився у древніх вірменських храмах ... А ще він має
мрію відкрити у Львові кабаре, в якому лунала б українська міська легка музика і
ретро

...

Чи легко сьогодні вкраїнському композиторові, піаністові, вченому? На це
Олександр Козаренко відповідає:

« ... ми

маємо велику перевагу в тому, що наше

хобі є нашою професією. . . Так, наша професія дає доволі скромні доходи для
існування. Але ми від творчості отримуємо задоволення, це щастя».
Дотеперішнє життя Олександра Козаренка- це яскравий вогонь, притаманний

його творчости, викладацькій роботі й характерові. Варто бачити збудженого
Сашка в товариському колі, де він проявляє не лише свій блискучий інтелект, але
й іронічно імпровізує, стає емоційним і епатажним. З ним приємно, цікаво, добре.
Ну а в своєму львівському помешканні на Генерала Грекова він створив справжній
затишок, у якому кожна річ твердо знає своє місце. Тут книжки, картини, сувеніри з
різних країн, концертні афіші, нагороди, світлини і, звичайно, піаніно й комп'ютер,

якого він береться осідлати ось уже два роки. Сашко живе одинаком, хоч самотнім

не буває ніколи. Його телефон не змовкає, йому не дають спокою концерти, лекції,
фестивалі, гастролі, нові ідеї і старі друзі. А коли він несподівано з'являється в

Коломиї, тутешні митці негайно повідомляють одні одним: «Сашко приїхав!».
Літ.: Кобець О. Золоте перевесло любові //Вечірній Київ.

-

Савчук М. Олександр Козаренко: «Тому народові я подивляю))

1990. -

23

1986. //

16

вересня;

Вісник Коломиї.

вересня; Білецька О. Олександр Козаренко: «Мое життя

-

-

це поєднання

реальності і містики» // Новий час [івано-Франківськ]. Я. На нрестижному фестивалі
С. Композитори-лірики

//

//

Музика.

Вісник Коломиї.

-

1993. -

.N2

-

1990. - 27 грудня; Бандурка
1991. - 5 листопада; Павлишин

З; Галицька М. Олександр Козаренко:

«Напишіть, що я- П'єро з Коломиї» //Політика і культура.-

2000.- .N2 23.- С. 3839; Васильчук М. «Дон Жуан з Коломиї)) у залі Центральної Ради // Вісник Коломиї. 1995.-21 жовтня; Васильчук М. Коломийський азбуковник. Біобібліографічний словник.
- Коломия: Вільний голос, 2000. - С. 87-88; Козаренко Олександр // Універсальний
словник-довідник (УСЕ). 2-е вид. Львів Київ, 2001. С. 667; Костюк О.
Олександр Козаренко: «Не розгубити те, що маємо)>// Всевідо [Коломия].- 2003.-22
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серпня; Василишин М. Музична «Писанка» в Баварії// Вільний голос [Коломия].-

-9

квітня.- С.

5;

2004.

Лань О. Олександр Козаренко: «На жаль, Львів мене не сприйняв.

Можливо, я сам у цьому винен ... » //Високий Замок [Львів].- 2005.Куляєва Н. Викладання або смерть// Київські відомості.-

15 березня.- С. 6;
2007.-6-12 липня.- С. 11.

СВіТ ЗАХОПЛЕНЬ ПРОФЕСОРА ПАНЬКЇВА
Приватні колекції

це дуже цікава коломийська тема. Особливо вона

-

притаманна нашому часові, коли з' явилася можливість подорожувати, коли

містяни з певним рівнем добробуту стали заявляти про свої гобі. Одна з таких
незвичайних збірок розмістилася на всю кімнату професора Володимира Паньківа.

Його привітна оселя, що від 1956 року стоїть у Коломиї на вул. М. Глинки, власне
прикрашена колекцією географічних тарелів. Їх тут понад 400. На кожній написи міст і держав світу, в т. ч. й українських. Спочатку власник збирав тарілки
лише з написами й краєвидами тих міст і держав, у яких побував, а згодом

-

навіть тих, у яких можливо ще буде. Так на білих стінах помешкання постала
світова панорама, з символами й шрифтами, різнокольорова й різноформна. Про
багато з них господар може цікаво розповісти, а ми одразу ж поставимо запитання

-

чому коломийський лікар їздив за гори й моря і на свій

51

рік побачив

80 країн

(фактично всі європейські, Австралію, Сінrапур, Японію, ПАР)?

Відповідь очевидна

-

це не так туристичні поїздки, хоч були й вони, як

службові й наукові. Його шлях у науку проліг через Коломийську середню
школу N~ 1, яку закінчив з золотою медаллю, через лікувальний факультет івано
Франківського медичного інституту, яку закінчив з відзнакою
аспірантуру й докторантуру. У

1988

1979

року, через

році він захистив кандидатську дисертацію

на тему «Частота судинних ускладнень у хворих із вперше виявленим цукровим

діабетом», а в

1997

році став доктором медичних наук, захистивши дисертацію

на тему «Епідеміологія цукрового діабету та його ускладнень в Карпатському

регіоні».

У

1996-ому

Володимир

Ланьків

пройшов

стажування

на курсах

Всесвітньої організації охорони здоров' я з питань епідеміології цукрового діабету
в Кембриджському університеті (Великобританія). Він автор понад

200

наукових

праць, чотирьох монографій, чотирьох посібників, трьох патентів України на
винахід.

Професор Володимир Ланьків вважається одним з провідних ендокринологів
України, відомим у світі ученим-ендокринологом. Власне він їздить, пливе чи
летить у різні країни на наукові симпозіуми, конференції, семінари, з 'їзди, де

представляє Україну і виголошує доповіді анrлійською мовою. Від

1994 року

наш

талановитий науковець є членом Європейської асоціації з вивчення цукрового

діабету, а від 1998-го

-

Європейської тиреоїдної асоціації. За вагомий внесок

в розвиток охорони здоров' я Президент України у

2000 році
2005 -

звання «Заслужений лікар України». Упродовж вересня

присвоїв йому
вересня

2007-

го Володимир Ланьків був Головним позаштатним спеціяліетом Міністерства
охорони здоров' я зі спеціяльности «Ендокринологія>>. Такого високого посту не
досягав жоден инший уродженець Коломиї.
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Професор Володимир Паньків. Коломия,

2006 рік.

Шлях Володимира Паньківа у великий науковий світ осяяний татовою зорею,

адже його батько іван Ланьків - селянський син з покутського с. Чортівця, що
нині в Городенківському районі на івано-Франківщині, закінчив найстаріший
медичний університет Європи у французькому місті Монпельє. і треба ж було
такому статися, що молодий доктор медицини, який знав іноземні мови і якому
з таким дипломом судилося велике майбутнє, повернувся додому за п'ять днів
до початку Другої світової війни! Перші совіти, німці, другі совіти-таке треба
було пережити. Можливо, сам Господь над ним змилосердився і не дав загинути в

тій страшній круговерті. У 1940-ому він оженився з донькою греко-католицького
священика о. Ріпецького. У парі вони прожили

41

рік, подарувавши одне одному

трійко дітей. Можливо, якби молоде подружжя в перебігу війни еміrрувало на

Захід, ми ще почули б про доктора Паньківа, але подружжя залишилося в рідному
окупованому краю, який був дуже недоброзичливим до національно-свідомих і

культурних українців. Якщо ж узяти до уваги, що два рідні брати івана Паньківа

-

Дмитро й Василь боролися з московськими окупантами за Україну та каралися

за неї по комуністичних концтаборах, то зрозуміло, що шлях в радянську науку
такому лікареві був закритий. А ще сталінська система репресувала й дружининих

родичів Ріпецьких. і все ж доктор Ланьків зберігав у ті невідрадні часи високу
внутрішню людяність, про що дотепер згадують його підлеглі й колеги. На свій
страх і ризик допомагав медикаментами УПА й ОУН.

У 19 51 році іван Ланьків переїхав з сім'єю до Коломиї, міста своєї гімназійної
юности. Тут побудував хату й засадив садок, тут у
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46 років

він утретє став татом,

а на світ з' явився майбутній професор медицини Володимир Паньків. У оселі

Паньківих панувала взаємоповага, висока кульrура, книжка, цікаві бесіди про
Україну і світ. Проте совіцька влада недолюблювала Паньківих і Ріпецьких. Мабуть,

відчуваючи це й переживаючи в житті за майбутнє своє й своїх нащадків, іван
Паньків передчасно попрощався з цим світом

1982

року, на рік переживши любу

дружину. Ті два роки стали тяжким випробуванням для молодого коломийського

лікаря Володимира Паньківа, який звик до сімейного тепла, до найдорожчих
батьків ...

Володимир Паньків- учасник Всесвітнього конrресу з пато.1огії щитоподібної

за.1ози у м. Кіото, Японія,

2000

рік.

Мине десять літ і в рік Незалежности Володимир Паньків поїде до Франції, де
відвідає медичний університет в Монпельє і навіть сидітиме за татовою лавкою і
думатиме, що відчував колись його тато, простий український юнак, який віддав

навчанню вісім років і протягом цього часу не мав можливости поїхати додому,
незважаючи на те, що там померла його найдорожча маrуся ...

Кар'єру лікаря-практика Володимир Паньків почав у Коломиї. Упродовж

1980 -

2006

років він

-

ендокринолог, головний ендокринолог Коломийської

центральної районної лікарні. Приймає хворих у поліклініці і вдома, консульrує
в лікарні. Не секрет, наскільки важливою є нині в Україні проблема цукрового
діабеrу, ожиріння чи щитоподібної залози. Це він знає не з книжок, а з конкретних

відвідувачів, з тих багатьох експедицій, які робив у гірські села івано-Франківщини.
Цілковита картина

вималювалася тоді, коли став Головним ендокринологом
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України. На цій посаді ми не раз бачили Володимир Паньківа на головних
телеканалах держави, його інтерв'ю публікували найвпливовіші газети ...
Набуті практичні знання давали підставу для аналізу, порівнянь, наукових

розробок. Так Володимир Паньків через безпосереднє вивчення проблеми розпочав
теоретичні студії. Вже

1987 року він став дипломантом конкурсу на кращу роботу в

галузі клінічної ендокринології, який відбувся в Москві- тодішній столиці СРСР.
У

1989 році

в Ташкенті Володимир Паньків доповідав на ІІІ з 'їзді ендокринологів

СРСР. А коли розпався Радянський Союз, прізвище коломийського науковця
з' явилося у списках доповідачів на європейських і світових конrресах. У

2000 році

Міжнародний біоrрафічний центр у Кембриджі (Великобританія) видав довідник

«2000

видатних вчених сьогодення», в якій знаходимо й професора Паньківа,

доктора медичних наук з України, а в 2002-ому році в США побачив світ инший

довідник- «Хто є хто в науці і техніці», до якого теж занесено його прізвище.

Багата колекція тарелів

-

окраса дому Паньківих. Коломия,

2008 рік.

Володимир Паньків читав лекції, працюючи за сумісництвом професором

кафедри клінічної імунології, алергології, та ендокринології в Буковинському
державному медичному університеті (Чернівці,
року

-

1998 - 2007 рр.).

Від червня

2006

завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського
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науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних

органів і тканин МОЗ України.
Крім практичної й наукової медичної діяльности, Володимир Паньків заявив
про себе, як редактор і видавець. Упродовж
Коломиї майже

20 чисел

1994-1997 та 2003

років він видав у

rазети для ендокринологів і хворих на цукровий діабет з

назвою «Діабет і жипя». Від 2005 року Володимир Паньків є головним редактором
тримовного кольорового «Міжнародного ендокринологічного журналу». Водночас

він член редакційних рад журналів «Ендокринологія», «Клінічна ендокринологія
та

ендокринна

хірургія»,

«Проблеми

ендокринної

патології»,

«Практична

ангіологія» та rазети «Здоров'я України».

Світ захоплень Володимира Паньківа- це не тільки колекціонування тарілок.
Це найперше добра музика, футбол, театр, атласи, гірські походи. Він не лише

більше за будь-кого з коломийців побачив світ, але й рідний край. У нього вдома
стоси альбомів з мандрівок карпатськими верхамн й ріками, замками Львівщини й
Поділля, київськими кручами й кримськими курортами. А ще він тішиться з успіхів

єдиного сина, названого на честь діда іваном. Тепер той закінчує Тернопільський
медичний університет, обравши собі спеціяльність ендокринолога.

Розповідаючи про Володимир Паньківа, хочеться зауважити, що серед нас є
такі люди, які не підводиться, а схоплюються, не йдуть, а біжать, швидко їдять,
швидко працюють, швидко думають. До таких належить і пан Володимир.
Пригадую один матч у Києві за участю київського «динамо», на якому він,

сидячи зі мною поруч, проявляв неабиякі емоції. Недаремо телеканал «інтер»
чи не цілий рік показував футбольний відеоролик, на якому Володимир Паньків
рвучко схоплювався з трибуни і, вхопивши в руку свого берета, вигукував оте

неодмінне уболівальницьке «Гол!». іноді мені здається, що він зараз вистрибне
з фотографії в моєму альбомі і кудись помчить. Тільки такого типу люди здатні

багато встигнути. Не знаю, чи було б особисто мені до снаги так носити собою,

як професор Паньків. Сьогодні він в Коломиї, завтра -

в івано-Франківську,

післязавтра- в Києві, у четвер- в Криму, у п'ятницю- у Львові, у суботу
на Закарпапі, у неділю

-

на ювілеї в давнього друга. Причому це й перельоти,

й переїзди на потягах, автобусах, автівках. Є щось від мандрівників у родині

Паньківих. Ще як тато-небіжчик започаткував свою французьку одісею, то тепер
його син не може причалити в своїй затишній коломийській оселі. Здається, заки
вийде в світ ця книжка він уже повернеться з Бразилії ...

ЛідЕР
Серед тих імен, які голосно заявили про себе в коломийсьюи громаді на
початку ХХІ століпя, безперечно першу сходинку посідає Василь Федюк. Цей

його злет пов' язаний зі зміною суспільно-політичної ситуації в Україні після

1991

року. Незалежність дала можливість багатьом здібним людям проявляти себе в
нових обставинах. Та й за попереднього ладу на активного й працьовптого вчи
теля Підгайчиківської середньої школи на Коломийщині Василя Федюка звер

нули увагу. Слід згадати, що апарат Коломийського міськкому Комуністичної пар-
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тії України неохоче приймав до себе
корінних мешканців Коломийщини. Під
час горбачовської перебудови ситуація

трохи змінилася і в останньому бюро
Коломийського

міськкому

КПУ

вже

бачимо більшість місцевих, а не приїж
джих комуністів. Було серед них і пріз
вище Василя Федюка- лектора та кон

сультанта міськкому компартії, (якого,
зрештою, місцеві партійці хотіли обрати

й секретарем у
вився).

1990

Ленінські

році, та він відмо

послідовники

вирі

шили востаннє вдатися на свої підступи
й хитрощі: проти нових рухівських і
тумівських

.

лідерів

Західної

.

.

України

. .

КОМУНІСТИ висунули НОВІТНІХ КОМУНІСТІВ-

галичан. Експеримент не ндався ...

Василь Федюк після проголошення

Незалежности до партійного й громад
ського життя не повертався, а зайнявся

підприємницькою діяльністю. У

1992

Василь Федюк у кабінеті.

році він створив і очолив приватне під
приємство

«Тетра»,

яке

Коломия,

2005

рік.

виконувало

ремонтно-будівельні роботи. Нині можна скласти великий список об'єктів, які
спорудили чи полагодили працівники «Тетри», а згодом Товариства з обмеже
ною відповідальністю «Тетра-Оніс», на Прикарпатті, а також у Львові й Києві.

Недаремно 2004 року саме це підприємство визнане кращим працедавцем в івано
Франківській области.
Однак учорашній

педагог-відмінник

за характером

більше схилявся до

інтелектуальної діяльности. Викладачі історичного факультету Чернівецького
університету, де він навчався, віщували Василеві Федюку кар'єру науковця.
Тому логічний склад розуму прагнув ширшої реалізації і в

2002

році він закінчує

Міжрегіональну академію управління персоналом (МАУП), отримавши вищу
управлінську освіту та фах менеджера-економіста.
У

1999

році на бульварі Лесі Українки,

в Коломиї виник Коломийський

2

бізнес-центр, який згодом став відомою установою далеко за межами міста і навіть
области. Не зрахувати скільки гостей перебувало тут- керівників і представників
міжнародних фондів та організацій

(USAID

і

CIDA,

Корпусу Миру США в

Україні, Світового банку), делегацій з Канади, США, Польщі, Китаю, Румунії,
Білорусії, Молдови до представників багатьох міст і областей України. Директор
цього бізнес-центру Василь Федюк став відомою особою в Україні і за ії межами.
Недаремно в

2005

році його запрошував на прийом Посол США в Україні Джон

Е. Гербст.

261

У 2001 році він разом з однодумцями створив громадську організацію Асоціацію
економічного розвитку Коломийщипи (АЕРК), про яку згодом заговорили і в
столиці, і в багатьох міжнародних ділових колах. Та, мабуть, найприємніше, що

про Федюка більше дізналася Коломия. Зважаючи на витривалість пана Василя
і його вроджену ввічливість, цим навіть стали зловживати і фактично двері до

Бізнес-центру й АЕРК не зачинялися, особливо, коли Василь Федюк балотувався
на коломийського мера у

2006

році (до речі, вийшов 2-им з

18

претендентів).

Зрештою, й у наші дні до Василя Федюка вчащають ті, хто шукає пщтримки
власних ідей ...

У Конrресі США,

У Коломиї зареєстровано понад

1ОО

2006 рік.

неурядових організацій. Правду кажучи,

деякі з них, як і партії, найголосніше заявляють про себе лише під час виборів.
Однак АЕРК постійно перебуває на хвилі громадської діяльности тому, що має

багато задумів, планів, пропозицій. Один з аспектів П діяльности

-

це залучення

міжнародної технічної допомоги з метою розвитку місцевої громади. Завдяки
rрантам,

які

виграла

організація

очолювана

останніх семи років АЕРК реалізувала понад

Василем

Федюком,

20 міжнародних

упродовж

проектів. За цим

скурпульозна праця з вивчення різних сфер діяльности та дослідження проблем

територіяльної

громади,

робота

над

нормативно-правовими

та

експертно

аналітичнимидокументами,впровадженнясучаснихінноваційнихта управлінських
технологій. А починала АЕРК з доброчинної акції «Спухаймо рідне! Підтримуймо

262

своє! Дбаймо про Коломию!», під час якої коломийським барам, кафе, маршруткам

роздаровано комплекти аудіокасет з піснями й гумором відомих коломийських
артистів. Цей захід мав широкий розголос, хоча не знайшлося охочих підтримати
Федюкову ідею і в такий спосіб торувати україномовний ефірний шлях.
На початку своєї діяльности

(200 1 -

2002

рр.) бізнес-центр та Асоціяція

багато уваги приділяли економічному розвитку громади та становленню малоrо

бізнесу, співпрацюючи з Асоціяцією відродження сільських територій «Село й
Європа>> з м. Кракова (Польща). З

2003 по 2006 рр. за підтримки Канадської агенції

з міжнародноrо розвитку було впроваджено проект «Малий бізнес і економічний

розвиток івано-Франківщини

регіональна мережа». Упродовж

-

2003 -

2004

років АЕРК втілювала в життя проект «Участь громадськості у визначенні
пріоритетів соціально-економічного розвитку міста Коломиї», у

2004- 2005-ому

-«Поліпшення середовища для розвитку малоrо і середньоrо підприємництва>>,

у

2004- 2007-ому- «Голос громадськості», у 2005-ому році- «Участь громад

ськості в бюджетному процесі та моніторингу за використанням бюджетних

коштів», у

2005- 2006 роках- «Вдосконалення менеджменту в малих і середніх
містах України, Румунії та Молдови», у 2007- 2008 рр.- «Покращення доступу
сільськоrо населення до правосуддя» і «Така у нас корупція, що вже не мож' жити,

лиш за тебе, коломийка, не треба платити». Це лише окремі втілені проекти, в
рамках яких сотні коломийців стали учасниками регіональних, національних чи
міжнародних заходів та навчальних візитів у міста України й за кордон.

Можна :::гадати яку популярність мали різні конкурси дитячих малюнків,
дитячих

творів,

коломийок,

що

їх

стоять передвиборчі проекти АЕРК

оrолосила

2004

та

2006

та

провела

АЕРК.

Окремо

років, які сприяли активній

участи громадян у виборах, а також забезпечували чесніші вибори. Селяни
Коломийщини заrоворили про АЕРК під час втілення проекту «Участь сільських

громад Коломийської Гуцульщини у формуванні та впровадженні стратегії
сталого розвитку»

(2005 -

2007),

коли було підтримано активних господарів,

проведено низку навчань у селах та навчальних поїздок, видано фактично перший

туристичний путівник селами правобережної Коломийщини.
Організація, на чолі якої стоїть Василь Федюк, значною мірою сприяла

поліпшенню підприємницького середовища. В місті над Прутом одними із перших

в Україні були створені Реєстраційна палата і Дозвільний центр, Бізнес інтернет
Центр

(2005

р.). Він став одним з ініціяторів створення і першим фундатором

Фонду громади м. Коломиї

(2006

р. ), діяльність якого скерована на забезпечення

сталого розвитку громади, підтримку соціально незахищених мешканців, дітей
та обдарованої молоді. А

14 лютого 2006

року завдяки АЕРК у Коломиї відкрили

Молодіжний центр. Це був перший проект в Україні з інноваційними підходами

до молодіжного розвитку. Його підтримала Делегація Європейської Комісії,
виділивши понад

500 тисяч

гривень на підтримку коломийської молоді. Нині вже

залишилася історією тяганина зі сторічним приміщенням товариства «Сокіл», яке
опинилося в руках військових і які дуже важко віддавали будівлю міській молоді.
А досвід Молодіжного центру вивчають делегації з инших міст та з-за кордону.
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Громадська

та партнерські

організація,

стосунки

яку

очолює

Василь

Федюк,

з провідними аналітичними

налагодила

ділові

центрами й багатьма

міжнародними інституціями, серед яких Посольства США й Канади в Україні,
Представництво Європейської Комісії, Канадська та Американська Аrенції з

Міжнародного розвитку, Корпус Миру США в Україні, Карпатський фонд, інститут
Сталих Спільнот (США),

Асоціяція румунських

муніципалітетів (Бухарест,

Румунія), Фундація «Молода демократія)) та Аrенція регіонального розвитку
(Люблін, Польща), Центр ім. Разумкова, Міжнародний Центр перспективних

досліджень та инші. Щороку цей реєстр зростає..

Василь Федюк і Прем'єр-міністр України Юрій Єхануров.
Івано-Франківськ,

2006 рік.

Завдяки наполегливій праці та успішн1и діяльности Василь Федюк став

гостем багатьох загальноукраїнських і міжнародних конференцій, симпозіумів,
семінарів і форумів. Поїздки й навчальні візити до США, Канади, Великобританії,

Бельгії, Польщі, можливість вивчати кращі світові управлінські практики сутrєво
розширили його світогляд. В особі цього колишнього сільського хлопця ми маємо
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висококультурну й високоерудовану людину, яких, на жаль, у наших містах не так
багато.

На

-

американському

континенті

українська

діяспора

пам' ятає

Федюків

його родичів, які в 1940-і змушені були еміrрувати якнайдалі від червоної

чуми. Слід сказати, що рідне Василеве село, Рунrури, що на Коломийській
Гуцульщині, проявило високу національну свідомість у 1930-і

-

1950-і роки, а

десятки парубків і rаздів боролися проти московських окупантів у лавах УПА
й ОУН. Не стояв осторонь цієї смертельної борні й Василів тато

-

Микола

Федюк, який виготовляв підпільникам бляшані тризубці. Згодом, уже будучи
солдатом Совєцької армії, він з rазетних літер наклеїв антикомуністичне гасло,

чим сполQшив усіх енкаведистів. На щастя, йому вдалося уникнути арешту й
ув' язнення. Мабуть, ця родинна активність передаласи й Василеві Федюку. В юні

літа він був чудовим спортсменом і навіть закінчив івано-Франківський технікум
фізичної культури. Дуже добре грає в шахи й плаває, захоплюється футболом,
подорожами, любить читати книжки й пресу. Та й сам надрукував і упорядкував
майже

20

брошур і методичних посібників з питань стратегічного планування,

управління, економічного розвитку, документів з аналізу політики на місцевому
рІВНІ.

Василь Федюк являє собою людину нового мислення і нової доби, яка прагне
впровадити набутий світовий досвід з питань розвитку громад, муніципального уп
равління, реформування житлово-комунального господарства, місцевої економіки
на коломийському рівні. Він глибоко знає проблеми міста, бачить його можливості
й перспективу. Працює над розвитком громадянського суспільства, прагне, аби
місцева влада будувалася на зразок публічної адміністрації європейського рівня, бо

за

16 років незалежности ще так мало змінилося у відношенні влада- rромадяни.

Далі ті самі підкабінетні черги, безкарність чиновників, свавілля держслужбовців.

Їм можна протиставити лише зорганізоване, себто громадянське суспільство, яке
було жорстоко викорінено московською навалою у

1939

році. Виглядає, що бага

тьом нинішнім чиновникам не хочеться прощатися з совітськими нормами. А в
Коломиї АЕРК, на жаль, чи не єдина такого типу організація, яка rрунтовно до
слідила коломийські проблеми і напрацювала шляхи їх розв'язання ...

Инша грань Василя Федюка

-

це його політична позиція, яка найчіткіше

проявилася під час Помаранчевої революції. Він є переконливим прихильником
євроінтеграційного курсу України, був учасником Майдану, підтримував мітинrу
вальників матеріяльно, а згодом очолив Коломийську міську партійну організацію
Народний Союз «Наша Україна». Партійна праця забрала багато часу, відсунула

вбік громадську роботу. Однак вибори минули і Василь Федюк знову сповнений
нових ідей. На стінах його кабінету чимало грамот і нагород, починаючи від
Президента України і закінчуючи міським головою. Це за працю. А є ще проста
дяка відмістяні селян: за фінансову й юридичну допомогу, за кваліфіковані поради,

за видані книжки й дитячі майданчики. Не можна оминути увагою поетичну
антологію віршів про місто над Прутом під назвою «Коломия вас серцем зігріє»,
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яка побачила світ

2006

року в рамках проекгу АЕРК «Голос rромадськості». А це

свідчення того, що АЕРК відіrрає і важливу просвітницьку роль.

З сім'єю у своїй львівській оселі,

2005 рік.

Шевченківський вік Василь Федюк зустрічає в розквіті сил, у сузір'ї друзів, з
новими ідеями. У Рунrурах його чекає самотній тато, у Львові- дружина з дітьми,
а в Коломиї

-

гора роботи. Якщо пан Василь не в зарубіжному відрядженні чи

на конференції, то з ранку до ночі сидить в офісі над паперами, біля комп'ютера,
з гостями, за круглим столом, чи з колегами за філіжанкою кави. У нього обмаль
часу і багато задумів. Завтра вони стануть реальними справами і слугуватимуть

коломийській rромаді.
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ІІІ. СПОГАДИ

відомі коломийці

Громадсько-політичний і культурно

Сотенний УПА, почесний громадянин

мистецький діяч о. Зиновій Карась.

Коломиї Мирослав Симчич.

Заслужений працівник культури

Поліrлот, політв 'язень

України Боrд.ана Демків.

Йосип Ріпецький.
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ГіМНАЗіЙНі ЧАСИ
(Уривки з книжки «Сnомини.

1877- 1904»)

Петро ЗВАРИЧ

(1877 -1966)
Вступ до української rімназії в Коломиї

По вакаціях

1892

року завіз мене батько до Коломиї і

записав до руської rімназії, яка тільки що того року відкри
лась і була приміщена разом з польською в однім будинку,
паралельно.

Я привик вже уживати в школі польську мову в Снятині,

,і

коли почув, що в руській rімназії говорять так само

по-руськи, як і на селі, то мені ніяково було, чогось мені
аж стидно було, як то я можу бути вченим, як я буду так

..

попросту говорити, як просп

1

.

неписьменнІ селяни.

Вступний іспит до rімназії я перейшов легко. На станції мене примістили у одного поляка, маляра Казимира Оржеховського, де мали
платити по

5

зр. за станцію, а завікт (харч) я мав помагати в науці його синові

Міхалові, що ходив до тої самої кляси що й я, але до польської rімназії, а також
і мав бути інструктором Маринки, що училася в 5-тій клясі виділової. Крім сих

двох дітей, був в Оржеховських ще й Зиrмунд, найстарший, що помагав батькові
в малярській роботі. Малювали церкви, образи, фіrури, і я мав нагоду придивля
тися, помагати

1

привчатнея дечого.

На станції не було зле, але й не дуже добре, бо мій учень Міхал був збиточник,
не раз бив мене, хоч я був його учителем, але він пещена дитина у мами і не

було ради. Учився слабо, дістав двійку і не раз мусів репеrувати. Марнея вчилася
ліпше і була дуже чемна. Я їі зачав вже любити, але так, аби вона не знала, бо

боявся, якби сказала мамі, то мене прогнали би зі станції. Старі Оржеховські мене
полюбили, бо я також помагав їм, то в варстаті, то в огороді при роботі, вільним
часом.

Так я проживав на станції в Оржеховських через З роки, при вул. (Сліпій)
Шевченка від греко-кат. церкви просто на північ, коло судового радника Заячків

ського і коло площі Народного Дому

-

напроти касарні інфантерії. В сусідного

міщанина були на станції мої товариші Неrрич і іван Бодруr з Березова, а недалеко
знов при вулиці Мнихівка була бурса, де перебувало около
а з них майже половини моїх товаришів.
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15 учеників rімназистів,

Краєва виставка у Львові

1895 р.

У rімназії я учився дуже пильно і через всі нижчі кляси мав я більше ніж
половину предметів «відзначаючо», а решту «дуже добре» і тільки в співі і
rімнастиці «добре». Поведінка («обичаї») взірцева, а пильність похвальна. Коли

скінчив 3-тю клясу в

1895

р. в нагороду за відзначення я дістав вільний білет і

харч на цілий тиждень у Львові під час Краєвої вистави. Під проводом одного

з професорів польської rімназії, вибраних около

20

студентів з обох rімназій,

прибули до Львова і зістали приміщені в будинку Академічного Дому ...
Я став інструктором

Багато лінивих учнів не вчилося регулярно, хоч були й здібні до науки, але
вгадували, коли приходила черга на них, що мали бути питані, то тоді училися дещо,
а коли вдалося їм перейти часовий іспит одної лекції, то опісля знов занедбували
науку сего предмета на кілька днів. Така доривочна наука не мала значення, бо

при кінці року, як прийшли загальні іспити, то тоді показалася. недостача знання і
учень перепадав в однім, двох чи більше предметах. Коли учень перепав в однім
предметі, то міг здавати доповняючий іспит (поправку) і перейти до вищої кляси,

але мусів заплатити

1О

зр. Коли не здав поправки, а також і тоді як мав двійку з

двох або більше предметів, то мусів «репетувати», тобто повторяти ту саму клясу,
в якій учився, а при тім мусів платити оплату ( «дідактрум») в сумі

20

зр.

Коли я був в другій і в третій клясі, то я мав досить вільного часу, що міг учити

як інструктор слабших учнів з нижчих кл яс і заробляв около

1О

зр. місячно на

свої видатки. Але коли перейшов до четвертої кляси, то обставини змінилися. В
Оржеховських я вже не був потрібний як приватний інструктор, бо моя учениця

вже покінчила виділову 8-клясову школу, а Міхал не учившись добре, перестав
ходити до rімназії і моя майже безплатна станція скінчилася. Я тоді перейшов на

нову станцію до поліцая Палендюка, де мав нагоду помагати в науці його синові,
що ходив також до четвертої кляси зі мною разом. Се мені було дуже на руку,

бо коли я його учив, то рівночасно й сам учився предметів. З часом я й більше
студентів брав зі своєї кляси на науку так, що згодом мав їх аж шість разом, що
платили мені по

5

зр. місячно. Се була для мене велика сатисфакція, бо я мав

гарний дохід, а при тім міг і мусів в найменших подробицях переходити точно
всі шкільні предмети зі своїми учнями і тим самим rрунтовно весь матеріял мусів

переходити, зрозуміти і запам'ятати. Тим чином я розвивав собі свої здібности,
пам' ять і знання до тої міри, що на викладах я всякі нові проблєми дуже легко

сприймав, розумів і не раз навіть професора міг на дечім злапати або поправити.
Найтяжчі предмети як альrебра, геометрія, фізика, хемія і ботаніка були для мене
займаючі і легкі. Лінrвістикою я також був перейнятий і любив вивчати всякі

мови, як українську, польську, німецьку французьку й анrлійську, як також латину
і греку. До співу не мав здібностей, а rімнастику також не любив. Мої найбільше

улюблені учителі були: і. Насальський до української мови, латини і греки,
Л. Сальо-німецької мови і альrебри та геометрії, Перфецький- від історії і
геоrрафії, Левицький

-

від природничих наук і математики, о. Лепкий
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-

катехит,

Берр

-

від рисунків і малювання. Рисунки я також дуже любив і мав здібности

пописуватися на сім полі. Рисував різні мапи і так не раз дуже точні навіть з
пам'яти в подробицях. Одного разу під час Великодних свят я вирясував велику

мапу, а властиво плян цілого міста Коломиї, перейшовши і змірявши кроками всі
вулиці. Вона була така точна і згідною з мапою геометра, що П дирекція rімназії
затримала в архівах кабінету для ужитку і на показ будучим студентам. Я також

любив науки природничі і збирав та препарував (засушував) всякі рослини і цвіти,
наліплював на папір та виписував назви, які міг розвідувати мовою українською,
польською, німецькою і латинською, також місцевість і дату знайдення. Таких

збірок я наскладав грубі теки (книги) і упорядковував їх після кляс, родів і
розділів та й передавав до кабінету rімназії. Крім сего, я також збирав комахи,
себто хрущі, мушки, овади, їх личинки, кукли, а також гусениці й мотилі і так

само розпитував про їх назви, виписував на папірцях, які разом з орепарованими
оказами уміщував на шпильках в скриньках під склом в відповіднім порядку після

родів і їх сімейств, чотири більшої величини скриньки заховалися в кабінеті через
довгий час при українській rімназії в Коломиї і я мав нагоду бачити їх в добрім
стані

25

літ пізніше, коли я в

1922

році відвідав сю rімназію під час мого побуту

в Галичині. Тут я мав нагоду відвідати моїх бувших шкільних товаришів, а тепер
rімназійних професорів Тимощука і Даниша, які мене ввели до тих самих наукових
заль, де ми вчилися і збитки робили, а потім завели до кабінетів природничих, де

показували мені мою мапу Коломиї, теки з цвітамн і скриньки з комахами. Се була
для мене велика приємність, бо моя праця не змарнувалася, а служила для науки і
доброго прикладу в наслідуванню соткам студентів, які по мені переходили через
сі наукові кабінети. Коли я зажадав пояснення від директора Даниша, чому якраз
мої здобутки мають таку цінну вартість, що їх переховують, то він пояснив, що ее

головно тому, що він особисто мав до мене більшу пошану, тим більше, що я виїхав
до Канади і не мав нагоди бути продуктивним для рідного краю, а крім того тому,
що сі колекції походили від першого учня, піонера сеї rімназії і вони мають більшу
історичну вартість, як ті, що їх пізніше надбано. Жартом додав також, ще більшу
матимуть вартість колись, як Україна стане вільною самостійною державою, в
котрій Даниш буде міністром освіти, а П. Зварич прибуде до Києва як амбасадор
Канади. Гарні спомини, а ще кращі побажання, лиш коби вони сповнилися.

25 літ пізніше, то є 1947 року, цей самий

професор української rімназії через

35

літ, Никифор Даниш, родом з іліниць, писав до мене з Відня, де він зі своїм сином,
доктором, опинилися як скитальці, що повтікали з-під большевиків, і просив мене
прислати йому велику пачку, около

1.000

цигареток, і він хоч сам не курить, та

продасть їх німцям за добрі гроші і буде мати на прожиток, або на нове убрання.
Знаючи, що його син с лікарем, я був певний, що він годен утримати родичів і

відмовився дати

15

дол. за

1.000 цигареток.

Я послав більш потрібний пакунок.

На сім- амба, перерву сей епізод зустрічі з товаришами в

1922 р., бо на ее буде

ширший розділ пізніше, а тепер поверну назад до rімназійних студентських часів і
буду продовжувати мої спогади і переживання в хронольогічному порядку.
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Я забув скорше про ее згадати, що ще в

1893

році розпорядком міністерства

просвіти, студенти rімназійні мусіли ходити в одностроях, себто в уніформах
темно-синього кольору і носити кашкети з дашком. На переді кашкета була відзнака
з ніклевої бляшки, що мала форму букви

G, обведену лавровим вінцем доокола. Це
R на кашкетах. Крім

знак, що учень-rімназист, а зі школи реальної носили букву

сего були також відзнаки настоячих ковнірах кафтанів (кабатів), а ее срібні паски
від одного до чотирьох в нижчій rімназії, а від одного до чотирьох в вищій, себто
від 5-ої до 8-ої кляси. Убрання одностроїв заведено тому, щоби зрівнати бодай на
загальний вигляд всіх учнів з бідних і багатих родин, щоби одні не вивищалися,
а другі не були понижені після своїх цивільних чи народніх строїв, а по-друге,

тому, щоби учні будучи в одностроях краще поводилися серед суспільности, бо їх
легко всюди пізнати і публична опінія більше на них звертала увагу. Та однак були
випадки, що часом учні перебирали ся в звичайні убрання, коли їм забаглося робити

збитки в місті, як часом хотіли пімститися на якімсь професорові, що «сикував»
(переслідував безпідставно) учнів, або знов як забаглося йти на яке театральне
представлення, заборонене дирекцією, або на якусь сензаційму розправу до суду
послухати дещо з цікавости.

Уніформи мусіли бути з ліпшого сукна і коштували від

75

30-40,

а з плащем до

зр., що для студентів з селянських родин було великим видатком і треба було

їх дуже шанувати, а в міру сего хлопці часто мусіли стриматися від бійки, забав,

rімнастичних вправ на дворі, щоби шанувати і не дерти одностроїв.
Однак не все могли контролювати свої пориви до зачіпки і дуже часто не
одному прийшлося вийти з поля битви з подертою блюзкою без рукава, а часом
розпоротими пантальомами (штанами) на перелазі або на дереві. Тоді приходила

криза, бо до кравця треба грошей, а їх ніколи не вистарчало. Отже мусіли самі
латати, як уміли. Так я й на сім полі показався спеціялістом, бо навчився з часом

так зручно цирувати і латати однострої, що товариші з вдячности за вигоду
постановили мені віддячитися за ее на св. Петра і Павла в день моїх іменин.
Мої іменини

Се було

1897

1897 р.

р., коли я був в 4-тій клясі, зробили мені несподіванку. Вони

улаштували вечір в однім домі, де було багато студентів на станції, умаїли, як
могли кімнату, накупили ласощів і дві фляшки вина, приготовили маленький
концерт з монольогами, з «желаннями»

.

1

. .

промовами, а вюнщ запросили мене на

равт (бенкет чи як ее звати), але так, що я нічоГо не сподівався. Коли я появився на
подвірю, з засідки кинулось на мене кількох товаришів. Зв' язали мене і вловили
в простирало і так внесли, як куклу до кімнати. Нараз зчинили гармидер, оклики
і мене зачали підкидати, мов м'яч на руках. Коли змучилися, поставили мене в

кут, мов дідуха і один з них, Совяковський, зложив привіт від присутніх з нагоди
моїх іменин і вручив мені артистично змальований великий формат паперу з

«желаннями» від товаришів з їх автоrрафами і присвятами.
Нарешті зажадали викупу, який я по довгих переговорах згодився зложити

готівкою

15

зр., бо тільки всего мав при душі. По сім я зістав звільнений зі своїх
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пут і зложив окуп. Тепер всі позасідали до стола, принесено улюблені ковбаски

з капустою, сальцесони, шинку і розпечатано фляшки з вином і пивом. Радости і
веселости не було rраниць, сміхи, жарти, дотепи не вгавали аж доки не вичерпався

«nровіянт» і на тім скінчилася перша частина проrрами. Закурили ті, що уміли сю
штуку, а другі тим часом попрятали все зі столів і в мить ока кімната перемінилася
в концертову залю. Совяковський, дириrент хору, настроївши своїх співаків пере
співав з ними в'язанку оринагідних пісень, а на кінці «многолітствіє» в честь
ювілята. Були ще деякі промови на тему «камрадства», дружби і заслуг поодиноких

товаришів, пару комічних деклямацій, а на кінці завели котячу музику, і на тім
закінчилась вечірка, що наробила нам на яких

25

зр. витрат. Але за сими rрішми

ніхто не жалував, бо то й так вже був кінець року. За три дні ми дістали свідоцтва
і роз 'їхали ся «во своясю>.

Так я покінчив четверту клясу з відзначенням майже у всіх предметах, а по мені
слідував Зенон Рутковський, який однак мене перевищав гарним каліrрафічним
письмом і під сим оглядом ніхто йому не міг дорівнати. Коли часом потрібно

було спеціяльно щось каліrрафічно виписати, то директор чи професори його
використовували. Він майже всі свідоцтва виписував для студентів вищих кляс
і матуристів та деякі важливі документи в канцелярії директора. Ми оба дуже

любилися і разом трималися і годилися в кожній справі і я сего року запросив
його на пару днів в гостину до себе на село, на що він радо згодився і ми разом
приїхалидоТулови на вакації. Побувши день-два, ми пустилися відвідувати своїх
товаришів по цілім повіті, що забрало нам цілих два тижні. Опісля він поїхав

додому до Ягольниці, а я виїхав до о. Глібовицького в Слобідці Лісовій учити його
сина до поправки з rреки. Умова була, що як здасть іспит, я дістану

перепаде, то

15

25

зр., а як

зр. Я учив його старанно і він здав іспит, але я нічого не дістав за

науку а надто ще і своїх

1О зр.

розпустив під час вакацій на закупи у жида то хліба,

то м'яса, то молока для родини Глібовицьких.
На вакаціях у Глібовицьких

Отець Глібовицький був деканом, дуже визначним і поважаним в Коломиї і в
повіті. Мав

5 синів,

з котрих найстарший Аксеній покінчив теольоrію і оженився

під час сих вакацій. Молодший Николай був «на правах», ще молодший Мирослав
на медицині, а мій учень- Володислав. Утримання кількох синів у вищих школах

становило немалий тягар для о. декана, а сей тягар він переносив на своїх парохіян,
яких він дер немилосердно за різні треби. Та мало було й сего, він задавжувався де
міг і не дуже спішився віддавати. А навіть поле, яке належалось йому до ужитку,
він виоревдовував жидам на кілька літ наперед за готівку. То ж нічого дивного, що
коли я був у нього під час вакацій на лекції, то часто-густо не було що їсти, і тоді

я мусів за свої гроші купувати для всіх харчі.

Tyr

я мав нагоду перший раз у житті бачити кацапсько-москвофільську

політичну роботу в повній гидоті. Отець декан Глібовицький був провідником

русофільської політичної партії і у нього часто перебували і заходили на відвідини
другі москвофільські діячі. Говорили московським жаргоном «моє поштєніє» або
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по-польськи «до відзеня». Вони дуже кпили собі з народовців і радикалів і страшно

осуджували їх за зраду етимології і введення фонетики. Жаль їм було за традиційним
знаком «Йор» і прочими значками, які після нової правопнеі покасоваво і заве

дено в заміну «і», «Ї». Вони внемівали Шевченка, Франка й Павлика, називали
їх сволоччю, безбожниками. Рівно ж і сини о. Глібовицького були русофілами,
особливо Николай. Вивчивтись на адвоката, був великим політичним двигуном
під час інвазії Росії в Галичині, за що пізніше повне на шибениці в Талєргофі коло
Відня, а його брат під час російської окупації Галичини.
Як я став радикалом
Так я й не чекав довго, а старався якнайскорше вступити до радикальної партії

Трильовського, що мешкав тоді в Коломиї і зачав практикувати як адвокат. Для
студентів з вищих кляс rімназії була ее незвичайна честь буrи в контакті з д-ром
Кирилом, хоч і добре знали, що за такі зносини з провідником радикалів і приятелем
соціялістів можна було дуже скоро вилетіти з rімназії. Та нам ее було байдуже: ми
рвалися до авантур і чим більше було заборони, тим ми скорше їх переступали.

Якщо яку книжку заборонить дирекція читати

-

зараз за нею найбільший попит

був.

Так, отже, я нетерпеливо ждав нагоди, коли мені удасться зайти до дому д-ра
Трильовеького із ним нав' язати політичні контакти, бо то аж долоня свербить, аби
він П стиснув і поплескав по плечах, кажучи: «Здоров, гайдамако!». Я тримався по

більшій части з учнями вищих кляс в політиці, а при тім я, будучи інструктором
товаришів зі своєї кляси, уходив за такого, що має вищі кваліфікації, а передовсім
грошІ.

Моє бажання брати участь в політиці і стати революціонером внедовзі спов
нилося. Перечитавши кілька брошур радикальних українською мовою, соціяліс

тичного змісту польською і німецькою, і думаючи, що я вже готовий до політичного
іспиту-матури, попросив семакі в, учнів

7-ої

кляси rімназії, щоби мене взяли зі

собою на засідання політичного клюбу в помешкані д-ра Трильовського.
Одного вечора зайшло нас шістьох разом до д-ра-

-

4 членів, а двох кандидатів

я і Даниш. Нас, новиків, представили до приняття в члени радикальної партії

і ми були приготовані до свого роду іспиту, так, як ее водилося. З Данишем була

коротка справа. Сказано- відзначаючий учень 6-ої кляси зі села напіврадикального

ілінці, син селянина і ще дещо.
Але коли представлено: Петро Зварич з Тулови, то сего вже було досить для
rенерала Трильовського. Не думаючи довго, він посягнув за палицю з грубезними
rудзами правою рукою, а лівою стиснув мене за барки аж очі мало не вилізли і
крикнув: «То ти Зварич, син хруня Зварича з Тулови, що недавно голосував на

Гаморака?! і ти маєш лице лізти сюди?». При тім сильно термосив мене і «хрестив»
палицею куди попало: по плечах, по стегнах, аж я мусів підскакувати, а нарешті

вирвався, але не кричав, ні плакав, хоч добре настрашився. Я сподівався, що щось
могло бути несподіваного на таких іспитах, але не припускав серйозної бійки.

Притаївши біль і гнів, я звернувся до свого інквізитора і рішучо запитав: «Пане
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доктор, що ее має значити?! Я з повним довір'ям прийшов до Вас в гостину, а Ви

мене мов батяра буком частуєте, а в додатку і хрунем лаєте! Я сего не розумію
і прошу пояснити або відкликати обиду, на яку я не заслужив!» Мій гострий і
рішучий тон бесіди видно подобався докторові і він закомандирував: «Сідай, як
есь годен, і слухай! Твого батька знаю добре, він уходив за твердого радикала

в Тулові і його вибрали правиборцем до голосовання на посла. А він замість

голосувати на радикального кандидата Сандуляка з Карлова, віддав голос на попів
ського кандидата, попа Гаморака зі Стецеви, отже зхрунив, стратив честь і зрадив

радикальну партію. і ти син такого хруня приліз мені перед очи?». На ее я тото
відтяв йому: «Перепрошую, пане доктор, як я можу відповідати за провини свого

батька, коли я про ее навіть не чув і не знаю, і не почуваюся зовсім винним, аби
ви мене мали право карати і глумитись наді мною. Ви є сином попа, галапаса, як
ви самі попів називаєте, то й вас належало б ся тим самим rудзуватим параІрафом

перехрестити кілька разів!». і я кинувся до нього та злапав за палицю.
Хлопці кинулись до мене і відтягнули мене взад. Трильовський кинув палицю

на бік, поважно прИС'JУПИВ до мене і, положивши руки на мої плечі, сказав
торжественно: «Пассірт, славно! Бачу, що ти неабиякий гайдамака і приймаю до
партії! Хлопці, подайте 'му руку!,- і сам перший стиснув мою руку.- А тепер

сідай відпочити і напийся води, бо у нас нема ні пива, ні вина на перепросини». Він
посадив мене на фотель коло себе, бо казав, що крісло буде «ражьити синці». Ми
засміялися і закурили собі та й зачалася гутірка на різні теми. Я все був збентежений,
схвильований і не чувся добре, та він казав, що то дурниця, бо твердий радикал

має перейти не одну пробу, клопіт та переслідування і не сміє упадати на дусі.

Оповідав нам про різні переслідування ів. Франка і инших визначних провідників
і діячів радикального руху на Покутті, та мимо того вони сильні духом, бо їх ідея
взнесла і посвята для добра народу додає їм сили і витривалости.

Ми засиділись більше як годину і потім один по другім виходили і розходилися
в різних напрямках, щоб не звертати на себе уваги польських шпигунів, що часто
підглядали і доносили то поліції, то дирекції.

Дивна зміна відбувається в житrі молоді, С'JУдентів. Ще й року не минуло, як я був
попереджений моєю господинею Паландючкою, що соціялісти

-

то антихристи,

що висмівають Бога і реліrію. Я побожно слухав часто в церкві проповідей, що
радикали прокляті, чорти рогаті, що хочуть пекло на землі запровадити, я так собі
ці перестороги взяв до серця, що коли переходив попри дім, де соціялісти мали
сходини, то навіть боявся поглянути на нього зі страху, а тепер радо шукав наmди,

щоб у той вир замішатися і брати участь в національнім перевороті і державній
перебудові. Ще недавно було так, що коли я мав переходити попри лютеранську

церкву або попри пропінацію (склад горівки), або знов коло соціялістичної залі,
то я радше обходив їх другим боком вулиці, бо бути близько тих будинків уважав я
гріхом або принайменше пониженням. А тепер мені смішно було, що я був таким
несвідомим дітваком, боягузом: я тепер почувався вже освідомленим, мудрішим
від тата, нашого війта, а навіть від професорів, що кривду роблять студентам,
сикують і «палять» при іспитах, виганяють з rімназії за погану поведінку. Се ж гнет,
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переслідування, інквізиція еспанська, неволя вавшонська, рабство єгипетське!

Ось так то ми навчилися філософувати.
Катастрофа коло Турки

Сього

1897 року зайшли дві потрясаючі події, які мені глибоко запали в пам' ять.

Десь в червні випали дуже зливні дощі, а на північ від Коломиї «прорвалися хмари»,
дощ лив, як з цебра і спричинив страшну повінь. Нагло вода зібралася в русло
Чорного Потока коло Турки, яких З кільометри від Коломиї, підмулила запізничий
шлях і насипи коло моста. А що ее сталося вночі і то нагло, бо залізничники не
відкрили знищення і не стримали поспішиого потягу, що гнав силою біса зі Львова
до Чернівець, то потяг заломив місттавлетів в широчезне плесо (глибінь) ріки і
затопився під водою. Зі всіх пасажирів, около сотки, заледве кілька осіб виплили і
врятувалися.

Ся трагедія жахом пройняла цілий край. Тисячі людей з ріжних сторін приїздило

подивитися на ее страхіття, коли вода опала. Сотки піонерів військових прибуло
до витягання трупів з намулу, ваrонів, штаб поторощеного моста і до будовапня

нового моста. Ціле літо, мов комарі снувалнея людиска по широкій долині, а

оклики: «Йой, rіба!» «Йой, гіба!» не вгавали серед двигунів при пильній праці.
Студенти з Коломиї по

2-3

рази на тиждень робили прогульки на майдан коло

Турки, аби подивитися на катастрофу.
(Вінніпег, Канада: Тризуб,

КОЛОМИЙКИ
3 КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ
Жарnвливі

***
Мине мамка породила та й хліба ни 1"ла,
Кілко мині доганочки, шо-м чорна

-

ни біла.

Кажут люди, шо я чорна, я такьи чорненька,
Та я свому миленькому, як мід солоденька.

***
Люди кажут, шо я чорна, чорна, як циганка,

За то-м собі полюбила білого коханка.

***
Кажут люди, шо я чорна, мині сі ни віри,
Цигани мні загубили з дисьито1· фіри.
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ЩОДЕННИК.

1918- 1919 рр.

(Уривки)

іван БОБЕРСЬКИЙ

(1873- 1947)
Дня 9-го лютня

1919, неділя,

Станіславів

Большевик з червоним носом приходив до бюра, щоб
я йому поміг, бо його видалюють із Станіславова. Мене

дивувало, чому він попав якраз до мене.
Поїзд до Коломиї мав піти о б-тій вечором, а вийшов

о 9-тій. Їхав я у воJі t•uвнім гарматчиків з фронту. В
Станіславові хотів їх якийсь хорунжий викинути, щоб до
вагону дати інтернованих поляків, бо в цім вагоні були цілі
вікна. Всі в баранкових шапках, які доставлено з Великої
України. Казали, що мають п'ять днів відпустки, а їхати

мусять три дні, бо залізниці йдуть поволі. Кричали до
хорунжого, що не вступляться, і дійсно лишились. О війні не говорили, мовчали.

Казали, що стоять в Сихові. Поляк часом б'є, але не трафляє. Старається трафити
залізничних двірців. Згадували сотника Поліху, що добрий сотник. Один читав
при свічці часопис, а потім всі співали. Розмова не йшла, тісно було, бо всюди

СТОЯЛИ ЛЮДИ. Я СТОЯВ цілиЙ час і мій ТОВариш подорожі Адольф [ ОЛЬденцаЙЛЬ, ЩО
їхав зі мною як знавець черенок, щоб мені помочи при «реквірованню» черенок.

В Коломиї пішли ми оба в місто. Мороз тримав все в своїх руках. Телефоніст на
станційній команді продав нам картки по три корони за нічліг в готелі. Я запитав:
«Прошу, де є цей готель?» Він відповів: «На жаль не знаю». Лямпи електричні
гаснули, бо була 11-та година, а нафтової лямпи не було. Доперва через поліцію
довідався я, де є нічліг. Це була друга камениця коло станційної команди. Військові
ліжка з коцами. Вояк обслуговував. Студінь була.
Дня 10-го лютня

1919, понеділок, Коломия

Рано знайшов я по довгій блуканині дім ч.

360 при вулиці Новій, де мешкав Орест

Кузьма, мій знайомий з Відня, есперантист і дуже добрий любитель-світливець.
Оповів мені, що працює як управитель друкарні окружної команди, працює в

рільничій експазитурі і заробляє до тисячі корон місячно. Мешкає у родичів, видає
для того мало. Я пішов з ним до старости, котрим є нотар Стрийський, високого

росту з пергаміновим лицем, що пригадувало акти і грамоти. Подали мені друкарні,
де можна забрати для війська черенки. Закликали з друкарні Кісілевського,
малого чоловіка з острим носом. Він попровадив мене і мого знавця Адольфа
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[ ольденцайля

до друкарні жида Бравнера. Чоловік середного віку з приємним,

розумним лицем. Боронився і не хотів дати// (арк.

94) ніяких черепок.

Мі рив мене

від стіп до голови, видів, що стоїть перед ним четар з Українського міністерства
в довгім плащі, з револьвером при поясі, в шапці на голові. Я говорив дуже
ввічливо і промовляв до його розуму. Але його розум радив нічо не відступити.

Вкінці сказав по-німецьки: «ich weiche der Cewalt».

rольденцайль

переглянув

скриньки з черепками, так звані «кашти», і сказав до мене: «Черепки закороткі і

заширокі, ми не будемо їх могли ужитю>. Він показав черепки, які взяв з собою на
міру, і я видів, що черепки Бравнера дійсно не придадуться нам. Тоді звертаюсь
до Бравнера і кажу: «Ваші черепки непридатні для нас, нічо не можемо взяти.

(ратулюю». Ми оба усміхнулись, подали собі руки і я вийшов. Відти повів нас
Кісілевський до друкарні пані Мізєвичевої. Тут були черепки цієї самої величини,
що в Станіславові, і я зайняв дві скриньки.

Пішли ми до радника Лісевича, що був куратором спадкової маси по небощику
Білоусі. Пан радник показав друкарню, але також не хотів позволити, щоб забрав
черепки. Це тесть Дудинського і я оповідав йому про його зятя, який власне нині
вибирається до Відня. Вкінці радник згодився і пополудні зайняв я тут чотири

скриньки з черепками, у команданта міста Галібея домагався я санок на завтра,
щоб перевезти черепки на дворець, згадав я також, що телефоніст вчера не умів
подати адресу готеля в Коломиї для вояків. Вечером в каварні.
Дня

11-ro лютня 1919, вівторок,

Коломия- Станіславів

Рано від 7-мої до 8-мої зносив я зі складачем скриньки з черепками з друкарні
на сапки. Прийшов радник Лісевич. Ми зважили скриньки на вазі і підписали
протокол перебрання.

Друкарня Білоуса міститься в двох кімнатах. Много черепок всякої величини.
В третій кімнаті склад брошур, всі «етимологическим правописанієм». Цей
чоловік був рухливий і підприємчивий, видав много речей, зібрав якесь майно,
вмер нежонатий. В полицях видів я много книжечок і друків.
У Мізєвйчевої взяли ми дві кашти, які важили

90 кілограмів.

На двірці зложили

ми всіх шість скриньок коло ліхтарні і вернули до міста. Я відвідав ще окружну
команду, де урядував чорноокий Паліїв, прибічник Примака. Говорили ми про
артилерійську словню. Коли я прийшов на двірець, поїзд власне виїздив з повними

клубами диму. Глузував з мене. Складача не було. Видно, Коломия подобалася
йому. Мені ніт. Я поїхав тягарівкою і забрав черенки. Складача лишив я в Коломиї.

Нехай біжить за мною. В Станіславові сани Булавиого відділу привезли скриньки
з черепками до друкарні Вайденфельда. Тепер буде можна додержати кроку з

друком «Републіки», «Вістника», військових друків. Все зачиналось гатити.
(К.: «КМ Академія»,
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З ВОСКРЕСЇНЕЦЬ ДО БАЛТИМОРУ
(Уривок)

Микола ЛАСjйЧУК

т

яжко мені взятися за перо~ й писати споми~и
про

моє

житrя,

пригоди

и

переживання

пщ

час мого 81-річного побуту на Божій землі.
За цей час пройдені шляхи з підколомийсь

кого села Воскресінець через Чехію, Польщу, Німеччину,

Австрію, Югославію, італію, Францію аж до Сполучених
Штатів Америки. Далекі дороги, встелені пригодами, вда

чами та малими невдачами, під час мого по волі й неволі
мандрування.

Народився я, Микола Ласійчук, одинадцятого листо

пада

1924 року. Мій тато -Дмитро Ласійчук, син Василя,
-- Катерина Гуцуляк, донька Марії та Маковея.

а моя мати

Село наше Воскресінці лежить по двох боках ріки Пруту біля самої Коломиї. У
Прут вливаються в нашому селі три гірські річки: Сопівка, Лючка і Пістинька.

Це чудовий край, від якого за

1,5

км починаються перші пасма Карпатських

пр.

Батько мій Дмитро, колишній підстаршина Австрійської армії, як рівно ж
і Української Галицької Армії,
мамою Катериною,

1895

1894

року народження, одружився в

1919

році з

року народження, воскресінецькою дівчиною з кутка

Зарічинки. Жили вони в хаті батька.
Сім'я збагатилася двома синами: Василем

(1924 р.

(1920

р. н.) та мною, Миколою,

н.). Коли я мав чотири роки, померла моя бабця по татови, яку я ще трохи

запам'ятав.

Дідо згодом побудував нову хату на Долішному куті та оженився вдруге

-

з

воскресінецькою вдовицею на прізвище Григорчук.
Тато почав господарити разом з мамою. Ми мали вісім морrів свого поля, а ще

20 морrів тато винаймав в урочищі П'ятниці в римо-католицького ксьондза, котрий
мав землі польського костела з Коломиї в Воскресінцях. На тих землях батько

сіяв ленчу, конюшину та садив картоплю, або мандибурку по-воскресінецьки. У
сільської громади тато орендував сінокоси в урочищі Глібока, де росло сіно для
наших коней. У греко-католицького священика винаймав урочище Дуброву, де
сіяв жито, кукурудзу та садив картоплю. На своїх полях вирощував картоплю,
кукурудзу та й пшеницю.
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Працювати було коло чого і татови, а ще більше мамі. Тримали три корови, три

коні, свині, кури. Були й гуси, які бовталися в млинівці, що плила за

250 метрів від

нашої хати.

Мама моя, хай з Богом спочиває, працювала тяжко вдома, в полі, але знаходила
час і для нас, двох хлопців. Батько ще й бізнесував. Мав фірмана, який постійно

возив пісок, шутер до Коломиї по два злоті за квадратний метр. До Коломиї їхав

фірман 5-6 разів на день. Його заробіток виносив І 0-12 злотих. Тоді це були добрі
грошІ.

Батько, щодва роки продавав за І ООО злотих молодого дворічного коня для
Війська Польського. Мама провадила господарку. Роботи було багато. Наймали
женців, сапальників, косарів за два злоті на день.
За тяжко зароблений гріш батько щороку докуповував поле. Хлопці росли.
Василь вчащав до української школи ім. Т. Шевченка в Коломиї і вчився грати на

скрипці. Микола, це я, ходив до приватної школи ім. і. Франка Товариства «Рідна
Школа» в Коломиї.
Дитинство я мав чудове, був збиточний, як розказують. Замість допомагати

матері (хоч часом пас корови чи коні), я грався з однолітками. Рибалив, ходив у
гриби, санкувався, ховзався (на лижвах), купався та лапав рибу з-під льоду. Ми

робили діри та сильцем тягали підуству. В школі, однак, вчився добре. У

7

років

пішов до згаданої вище української школи ім. і. Франка в Коломиї.
Тато купив мені в жида нові штанята, дзюбеньку

-

полотяну черезолечпу

торбу на книжки та уперше відпровадив пішки до Коломиї. Я чимчикував босими
ніжками до школи яких три кілометри. Наступного дня вже йшов сам. Шкода, що

я був босий, бо не копав жодний камінь на дорозі, а це була тепла пора. Але коли
невдовзі тато купив мені черевички, я не минав жодного каменя, щоб не копнути
його. Школу я полюбив, був уважний та слухняний.

Опікункою першої кляси була молода учителька Віра Процівна. Шляхетна,
щира і добра вихователька. Вона мене любила (так мені принаймні здавалося). Я
вчився добре, хоча і деколи пустував. Вона кликала мене Николкою Маленьким.
З Воскресінець ми ходили пішки до школи разом із Славком Стефанцевим,

Лесем Гуцуляком, Миколкою Марчуком та іванком Бабущаком. Всі вони вже
залишили цей світ. Не було й дня, коли б ми трошки не полуоцювали хлопців з
инших шкіл по дорозі до школи. Однак били, та й міру мали. Лідером збиточників

був, само собою, Николка Ласійчук.
Одного разу, маючи

1О років, виліз я на сливку в садку польського поліцая. Став

на суху галузку та гепнувся на землю. З хати вибіг поліцай і скричав: «Юж цєбє
Буr покарал!». Правда, мені нічого не сталося, хоч плечі боліли кілька тижнів. Я
старався більше не лізти на сливку.

Минало безжурне дитинство. Я став учнем другої кляси школи ім. і. Франка.
Панна Віра Проців навчала мене й далі. Якось так склалося, що вона мусила піти
на годину на учительські сходини і їі хтось мав заступити під час уроку в першій

клясі. Вона покликала мене. і учень друrої кляси став учителем першої. Що це
за честь була для мене! Що за стимул і віру в свої сили дала «Малому Николці»
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ця чудова вчителька! Пізніше, у

1939 році, ця шляхетна душа стала делеrатом
- депутатом Верховної Ради, але не зреклася

Народних Зборів у Львові, а згодом

своєї любови до України. Вона цікавилась мистецтвом (малярством) і тривалий

час викладала в Коломийському псдучилищі. Здається у

1998

році, я мав щастя

відвідати ії в Коломиї. При тій стрічі вона подарувала мені на згадку дві акварелі їі

роботи. Померла славної пам' яти Вітольда Проців

1999 року. Хай з Богом спочиває

ії благородна душа!

Житrя плило. Мої батьки тяжко працювали, а ми два з братом ходили до

школи та трохи допомагали в господарстві. Я пас корови, коні та різав січку для
корів. Брат ходив з татом у поле. Я любив ночувати в пахучому сіні з татом у полі
під лісом, де паслися коні. Зранку, макидавши пахучого сіна на віз, ми парадно
верталися додому.

Позатим я захопився спортом: грав копаного м'яча і відбиванки. і, звісно, ходив
у гриби та на рибу.

До громадських справ з братом ми пристали від
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року. Співали в хбрі,

грали в мандоліновій оrксстрі, навчалися танців Авраменка. В селі відбувалися
концерти, фестнии з участю хору, балету та спортивного товариства. Почали

будувати читальню «Просвіти». Село ще більше національно усвідомлювалося.
Воскресінці під ту пору нараховували приблизно

400 хат.

Однак, ще й дотепер не можу зрозуміти, чому так багато людей в селі залишалося
байдужими до національного відродження. Чи причиною цього була матеріяльна
скрута, чи, може, ті, що кермували житrям села, не дбали про найменшого, а

деколи і найбіднішого брата, не обняли його, як закликав Тарас Шевченко?
До школи Товариства «Рідна Школа» в Коломиї ходили учні з околичних сіл:

Воскресінець, Вербіжа, Королівки, Корнича, Шепаровець, П' ядик, Сопова та з
инших. Між воскресінецькими і вербізькими виникали суперечки. Ми часто
билися між собою на шкільнім подвір'ї під час перерв. Я не відставав від инших.

Тому що нас було багато, ми стартували та перемагали в бійках.
Одного разу, чуючи за плечима підтримку своїх товаришів, я почав лупцювати
Дмитра Григорчука з Дятьковець. Він замахнувся довгою лінійкою та трохи розтяв
мені чоло. Професор Ставничий, опікун кляси, забандажував мені рану та післав
додому. Вдома я збрехав, що «впав на леді і вдаривсі в електричний слуп>>. Батьки
не повірили, бо від удару на чолі залишився б синець. Неправда не вдалася, і я
признався до вини.

Иншого разу я кулею, зробленою з житнього хліба, розбив вікно. Батько мене
добре висварив та мусив післати по шкляра, аби той засклив шибу.

Нам не було досить війни в школі з вербізькими хлопцями і ми замовили в неділю
баталію на Воскресінецькій горі. Прийшло нас десять хлопців з Воскресінець, а

вісім- з Вербіжа. Камінням ми пігнали їх аж до річки Пістиньки. Так відбувалися
щонедільні битви, в яких чергувалися перемоги й поразки. Останній раз така

«війна» відбулася восени. У ній взяли участь старші хлопці з Вербіжа, які гонили
за нами аж до Пруrу. З другого боку ріки на нас чекали родичі, які добре нас
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насварили, ще й відлупцювали. Це був кінець нашим баталіям. На щастя, в них

ніхто нікого не вбив і не покалічив.
У шостому класі я ще вчився досить добре. Ми готувалися до вступних іспитів
до Коломийської державної rімназії. Батько так казав: «Василь лишиться на
господарці, а ти, Николко, підеш вчитися. Може, вийдеш в люди, бо життя нелегке
без науки».
Вступні іспити я склав і зачав ходити в перший клас Коломийської rімназії

N2 981. Тато

купив мені в Коломиї rімназійне убрання, черевики та шапку, і я став

«студентом».

Навчався я успішно, хоч не рвався у «форцуrи»-відмінники.
Тривав

193 7

рік. Коло нашої хати батько побудував нову велику стайню та

стодолу. Моє житrя минало в навчанні та праці. У rімназії мене навчали професори
Левицький (Штравс ), Чередарчук, Ковалів, Кузьма, Храпливий, Княжинський,
о. Капустинський та инші.

Я грав копаного м'яча на rімназійнім подвір'ї. Постільки подвір'я вживала

і наша, і польська rімназії, то на великій півгодинній перерві якось дійшло до
бійки між польськими rімназистами і нашими. Наші студенти були дітьми селян,
містян, і зрідка священиків та службовців. Натомість учні польської rімназії були
синами самих урядників і службовців. Проте, ми виявилися скорішими в бійці й

почали гамселити поляків, які втікали до середини rімназійного будинку. Я, малий
зростом, виламав дошку з паркана й вимахував нею перед поляками. Одного,
мабуть, таки потягнув по плечах. З третього поверху приглядався цій бійці наш

катехит о. Капустинський. Коли я йшов попри нього, він сказав: «Ти такий малий,
а вдарив дошкою такого великого поляка. Не можна так робити, сину, а то ще нам

закриють rімназію».
Дійсно, наші мудрі професори добре потрудилися, аби якось залагодити ту

бійку. Відтоді ми ніколи разом з поляками не мали великої перерви. В

1938/39

навчальному році я перейшов до другої rімназійної кляси. Нас став навчати

r

польської мови професор айда. я не мав жодних клопотів з нашими професорами,
але з цим поляком tdaв.

Одного разу зайшла мова про Галичину. Я мав щось розповідати і вжити
слово «Сходня Малопольска». Це так польська окупаційна влада називала нашу

українську Галичину. Але я вперто уживав

«fаліція».

Це розлютило ( айду і він

буркнув: «Сядай, маш недостаточнє». Так я перейшов у третю клясу rімназії з
поправкою з польської мови.

При кінці серпня

1939

року з воскресінецькими жінками я вибрався на прощу

до Зарваниці на Тернопільщину. Треба було йти
шляху я пройшов, а половину проїхав

-

140

кілометрів пішки. Половину

чи то на розворі возів, чи то на рамі

роверів моїх колєr, котрих стрічав по дорозі. Будучи все попереду своїх прочан, я
на них чекав, аби жіночки мене нагодували. Такий був наказ моєї мами. Подорож

вдалася, і я повернувся освячений на втіху мами й тата. Коли я вертався додому,
на початку вересня почалася Друга світова війна. Німці окупували Польщу,
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а Радянський Союз

Західну Україну і Західну Білорусь. Назва «Сходня

-

Малопольска» пропала. Тільки я ще пам'ятав свої двійки.

Коли большевики доходили до наших околиць, я пішов з іванком Бабущаком до
Коломиї, де люди розбирали горілку зі складу (грабували грабоване). Я засвистав,

ніби поліція. Люди почали тікати, а ми з іванком набрали горілки й подалися
додому. Відтак ми знов вернулися до Коломиї. Пішли до касарні шукати зброї. Її
не знайшли, але взяли військовий шолом та деякі пасочки, що ми їх потребували
до лищет. В дорозі додому нас заарештував міліціонер

-

коломийський жид

-

та попровадив на військову комендатуру. Там передав нас комендантовп міста.
НКВД ще тоді в Коломиї не було. Комендант відпустив жида-міліціонера і спитав

нас нащо нам тих пасочків та шолома, а потім відібрав їх і нагнав нас додому. При
виході жид-міліціонер подивився спідлоба, бо думав, що нас заарештують. Однак
так не сталося, і ми щасливі побіrnи в рідні Воскресінці.
Почалася жорстока окупація

Західної України.

Брат Василь

вступив до

Коломийського педагогічного училища, а я пішов у сьомий клас радянської
десятирічки. Вона містилася у rімназійному будинку, а вчителювали в ній майже
ті самі професори. Приїжджий Соколенко став директором десятирічки і вчив нас
російської мови. Сам він був українцем з Дніпропетровська. Людина партійна,

однак, мабуть, порядна. Мешкав він коло Воскресінець на вул. Міцкевича і навіть
гостив у нашій хаті на Великдень.

Ми, молоді учні, спочатку не знали, що таке большевицька система. інколи
насміхалися з неї. У нашому сьомому класі були два учні зі Східної України, і

попереджали: «Не насміхайтеся, бо хтось із вас за це попаде в клопіт». Ми їх
послухали.

Життя наразі тривало, хоч матеріяльно було важким. Я по іспитах перейшов
у восьмий клас. Це був

1940

рік. Людей скликали на мітинrи. Тому що батьки

не ходили на них, то ходив я. Пригадую, як вибирали крамарку до сільської
кооперитиви. Кандидатки на цю роботу мусили розповісти громаді про своє
життя. Це вважали за демократію, але насправді воно було облудою. Один такий

життєпис мені запам'ятався, а саме: «Я, дочка бідняків, працювала ціле життя на

куркулів». і тут люди вибухли сміхом. Всі ж знали, що іІ мама була перекупкою
на коломийському ринку. Ця дівчина, іІ два брати і батько ніде не працювали, а

влітку вигрівалися на сонці коло Пруту. Її не вибрали за продавчиню, хоча і тоді, і
пізніше вона була комуністкою.
Другий дивний мітинr відбувся з огляду на проєкт поділу землі, що належала
до греко-католицької парафії у Воскресінцях. Священиком під ту пору в нашому
селі був о. Е. Юрик. Цікавий це був мітинr, бо жінки на знак протесту вигукували:
«Ганьба!». На весь голос кричала мама Михайла Білейчука (Марка), пізніше

націоналістичного діяча.

Землю

поділено так,

щоби,

організуючи

колгосп,

відібрати їі.
Восени

1940-го сталася подія, яка сколихнула життя моє і моєї родини.

Дев'ятнадцятого жовтня о другій годині ночі хтось постукав у шибку. Мама встала

і побачила голову сільради, який наказав упустити. Мама відчинила двері і до
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хати ввійшли два енкаведисти. Питалися за братом Василем. Його не було вдома,
бо вчився в Коломиї і там, в товариша, заночував. Мені непрохані госtі наказали
ходити з ними по хаті, і випитували мене про все. На горищі знайшли Тризуб і кілька

книжок: «історію України», «Віддячився» Андрія Чайковського та ин. Старший з
них побачив дерев'яну скриню, замкнену на колодку, і спитав, що я там маю. Я

відповів: «Книжки». Я трохи не зомлів, знаючи, що в скрині я мав татів револьвер

- racep,

котрий тато приніс з війни та заховав на горищі в секретний сховок. Я, не

кажучи татовп нічого, брав цей револьвер, ходив до лісу, підробивши кулі, і вчився

стріляти. А потім клав на те саме місце, звідки брав. Однак напередодні обшуку
я поклав револьвер у скриню. Там було також

50

куль. Я зібрався з силою, не

відповівши нічого енкаведистови, звернувся незворушно до мами: «Дайте сокиру,
мамо, бо мушу розбити замок, тому що я загубив ключ». Мама, не знаючи нічого,
дала мені сокиру. Я підніс їі вгору, а коли схотів ударити по замкови, енкаведист
промовив: «Нє надо», і взяв від мене сокиру. Надворі чекав «чорний ворон» і
ще один енкаведист з головою сільради. Обшук скінчився. Старший енкаведист
сказав, що, коли Василь повернеться додому, то хай зголоситься на НКВД. Якщо
він не зголоситься до них, то всі ми поїдемо на білі медведі.

і дійсно, Василь прийшов уранці додому, не знаючи нічого. Та й ми не
знали, нащо їм Василя. Брат переодягнувся, поснідав, узяв щось на дорогу, і я
його відпровадив на коломийське НКВД. Я передчував недобре й заплакав на
прощання. Василь увійшов у двері НКВД, і більше я його ніколи не бачив. Згодом

стало відомо, що після страшних катувань у енкаведистській тюрмі в тодішньому
Станиславові його звинуватили в приналежности до ОУН та засудили

1941

року на

8

років позбавлення волі та

5

14 лютого

років пораження в правах. А коли

совіти поспішно втікали перед німцями у червні того ж року, московські кати
розстріляли мого брата, як і багатьох українських патріотів.

Тієї осінньої ночі вороги заарештували ще чотирьох хлопців у Воскресінцях і

вісьмох- у Коломиї. Їх видав сексот Д., секретар комсомолу з Воскресінець. Ще
перед арештом мого брата Василя він зустрів мене коло нашої хати, добув наган,

підніс його в гору і вигукнув: «Тут є радянська влада!». У

1941

році цей «герой»

драпанув до Німеччини, боячись за свою шкіру. Там він оженився з такою самою,

як він. Чимало таких, як Д. втекло до Німеччини, рятуючись від народної кари. По
війні він еміrрував до Канади, де в Торонті був навіть секретарем СУМу. Однак,
Бог його покарав: дістав серцевий напад, упав на своїх сходах і здох.

Після арешту брата Василя для нас з татом та мамою почалося тяжке життя.
Туга за сином і братом не давала нам спокою, ми часто не ночували вдома. Я ходив
тоді у восьмий клас, але наука мене не бралася. Здавалося, що не переживемо своєї
сімейної траrедії. А взимку

1941

року заарештували і мого батька

-

за те, що не

дав коней привезти дров для сільради. Тата боронив наш славний коломийський
адвокат Ставничий. Боронив відважно, бо йому навіть не спадало на гадку, що він
має справу з радянським судом. Тата засуДІШи на два роки без огляду на те, що
наші коні тоді працювали на військовій базі в селі Корничі, де будували совєтський
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військовий аеродром. Просто з суду тата відпровадили я і колишній його слуга, а
тоді міліціонер С.
Перед своїм ареuпом тато часто їздив до Станиелавова до тюрми, мабуть на

вулиці Чкалова, аби передати харчі нашому Василеви. Тисячі людей товпилося
коло віконця тюрми, аби також передатив'язням передачу, звичайно, щось з харчів.

Деколи це вдавалося, деколи

-

ні. Жаль мені було тата і, маючи тоді

16

років, я

поїхав передати передачу вже сам. За п'ять метрів від віконця натовп так мене
стиснув, що забракло повітря і я зомлів. На руках, понад голови люди віднесли
мене назад, де не було натовпу, і я опритомнів. З нічим повернувся я додому, але
вдруге батько не пустив мене з передачею. Коли я їхав з передачею, то написав для
брата цей вірш:
Витай, Василю, ми всі здорові

і шлем Тобі привіт життя
За мури сірі й пурпурові
Ми всі з Тобою- батько, .мати й я.
Витай, Василю, привіт за трати,

В недовзі воленька прийде,
Засяє сонце золоте,

Привіт Тобі, мій любий брате!
Тепер я залишився з мамою сам. Мама оскаржила вирок суду через жида

адвоката, тому що наші коні не могли везти дрова до сільради через те, що
працювали на військовій базі. Це все адвокат задокументував посвідченнями
очевидців. Тимчасом кати батька допитували, били, але по трьох місяцях тюрми
таки звільнили. Він вернувся додому збитий та виснажений.
По місяцеви батько прийшов трохи до здоров' я та знову возив передачі для

брата в станиславівську тюрму. Два дні перед вибухом німецько-радянської війни,
батькові дозволили зустрітись з сином Василем. Він говорив з ним через rрати ЗО
хвилин. Батько довідався, що син засуджений на

8 років тюрми

і що їх продав юда

з Воскресінець Д.
Вибухла війна з Німеччиною.

Большевики, втікаючи, розстріляли багато

в'язнів, а між ними і нашого 21-річного Василя. Розстріляних поховали в спільній

могилі в Дем'яновому лазі коло нинішнього івано-Франківська. Про розстріл
брата я довідався від в' язня з Вербіжа, що також писався Ласійчук і дивом уцілів
у той жахливий час.

Весна 1941-го. Я ходив у 8-ий клас і мені було

16

років. Я почав дивитися за

дівчатами. Запізнав Ганьку з Воскресінець, що навчалася у торговельній школі в

Коломиї. Її брата Миколу також заарештували большевики. Недоля єднала нас. Я
закохався в Ганьку і часто ходив на другий кінець села. Коли пес задзяворить- вона
виходила з хати, і ми годинами висиджували в неї на перелазі. Пес тоді переставав
гавкати. Згодом я і світа Божого не бачив, так залюбився у воскресінецьку дівчину.

Через це трохи відстав у навчанні, хоч воно не було таким тяжким, як у rімназії.
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Людям жилося важко. Довгими рядами стояли вони коло крамниць за цукром та

иншими продуктами. Мама посилала мене вистоювати ті довгі черги. Крамарював
тоді в селі П. Коли надійшла моя черга, він скричав: «Ти

-

син куркуля, для тебе

цукру нема!». Я, скривджений, зі сльозами пішов додому. Минав час, прийшли до
нас німці, і той сам крамар став районним провідником ОУН. Він виправдовувався

за свій вчинок у крамниці, казав, що мусив так себе вести для конспірації. Невже ж
так можна було ображати підлітка заради конспірації? Це я ніколи не міг зрозуміти
і сприйняти.

На Різдво я завжди мав налапати риби. Це мені вдавалося. і тим разом узяв
сильце, довгий патик, вирубав на Пруті діру в леді (капку) і почав лапати рибу.
Злапав я шість підуств і кинув коло себе. Неподалік сіткою (лакаткою) лапав рибу
старший чоловік Д. Не зловивши ані одну рибу, він підійшов до мене, говорячи: «Ти,

сину куркуля, марш додому і не лапай мені rут риби!)). Він зігнувся, щоби забрати
мою рибу, але я попав у шал. «Буйку,- сказав я йому.

-

Залишіть мене в спокою,

бо так вам замалюю вписок, що й не позбираєтесь!». Він цього не сподівався,
поволі обернувся і пошкандибав. А я й далі рибалив. Треба rут наголосити, що в
ті часи я дуже добре боровся, і «мій» вуйко був би за одну хвилину лежав на леді.
Відтоді він оминав «куркульського сина».
До навчання й книжки я себе примушував, а до Ганьки ходив майже щовечора.

Ми зустрічалися на вечорницях у приятельки Оленчиної тети Ганьки або в
Катрушки сестри Вдокії. Ми вважалися чемними хлопцями, дівчат не кривдили.

Найбільшим осягом для нас був поцілунок у солодкі губки. Так минав день за днем,
місяць за місяцем. В той час я почав писати поезії. Списав ними великий зшиток.

Рибальчив, ходив у млинівку лапати мнюхи за дошками під мостом. Узимку їздив

на л ещетах на Воскресінецькій горі. Лапав під льодом мерену і підусі"ву. Риби тоді
водилося багато, як у Млинівці, так і в Пруті.

Природа обдарувала наше Покуття та Гуцульщину красою й багатством. Ми
не мали ніколи матеріяльної скрути, бо батько був зарадний і обоє з мамою дуже
працьовиті. Мене намовляли вписатися в комсомол, але я викручувався. Казав,
наприклад, що ще не вивчив конституцію СРСР.
Молодь була вихована в українському дусі, хоч згодом навчилася по-радянськи
це не проявляти. Діти ходили в школи. На навчання були більші можливости,
ніж за Польщі. Я тужив за братом, допомагав дещо вдома та вчився парубкувати.

В маю ходив майже щовечора до церкви на маївку, щоби могти відпровадити
свою чорняву додому. Вона також тужила за своїм братом Миколою, що карався

в большевицьких казематах. Час від часу, ми, колишні rімназисти, а потім учні
десятирічки, отримували запрошення до нашого пароха о. Евгена Юрика, де мама

панотця гостила нас королівською вечерею. Він був великим патріотом, хоча

згодом зумів пристосуватися до радянського життя.
Ми слухали вісток з Заходу по радіо та чекали на війну з Німеччиною. Вона
таки почалася

21

червня

1941

року. Німеччина випередила Радянський Союз

і напала на нього. Перший раз, як я почув гул німецьких літаків, то радість з
надією обнялася. Додому повернеться мій брат! Ми так сподівалися й чекали.
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Буде самостійна Україна! Німці швидким маршем атакою просувалися на Схід.

За тиждень з Коломиї втік місцевий російсько-большевицький уряд. Тут і там

ще проїжджали з Карпат совєтські прикордонники. Я пішов з колєrою іванком
до касарень, знайшов два фльоберти (навчальні малокаліберки) й амуніцію, які
забрав додому. Озброївшись одним, пішов до центру Коломиї. Мама плакала та

просила не йти: «Я вже стратила Василя, ще і тебе страчу, Николко». Але я таки
пішов.
Середмістя зайняли оунівці. Командирами призначили Романа Сельского та

Мирослава Харкевича. Я зголосився до них. Мені дали ровер та завдання поїхати
два кілометри від Коломиї на захід. Коли зауважу большевиків, що втікають з

Карпат, повідомити про це команду. Моя розвідка не спрацювала, бо втікачі
прикордонники мчали на машинах і швидше заїхали до середмістя Коломиї, ніж я
на ровері. Там їх обстріляли з крісів по опонах, а вони відкрили вогонь з кулеметів
максимів, і таки проривалися в напрямку на місто Заліщики. Були випадки, що ми
й брали полонених. З ними поводилися гуманно.
Аби забезпечити місто, прийшла до нас майже сотня озброєних березувів

-

жителів сіл Вижнього, Нижнього і Середнього Березовів та Бані-Березова, що тепер

на Косівщині, і я прилучився до них. Ми стали на Надвірнянському передмісті
коло Монастирика, звідки сподівалися большевиків, що втікали з гір. Кілька

годин було спокійно. Нараз загуркотів мотоцикл. Ми думали, що це большевики і
посипали по них градом куль. З мотоцикла озвався скоростріл. Упав один березун.
Та, як з'ясувс..1ося, це над'їхали мадяри, а не совєтські прикордонники. У них поліг

старшина, а другого вояка поранило. Це була перша мадярська розвідка, яку ми
прийняли за ворога. Я мав тільки фльоберт, яким не вб'єш, а хіба настрашиш. Але
я також пристрасно, навмання стршяв по ворогах.

Про сутичку при в 'їзді в Коломию довідалося мадярське командування. Воно

хотіло десятК) вати місцеве українське населення. По довгих стараннях наших

старших громадян, яким вдалося переконати угорських командирів, що інцидент
стався помилково, вони відкликали свій страшний намір.

У Коломиї якийсь час порядкували мадяри. Українці їх не цікавили й вони
спілкувалисятількизполяками,аспеціяльнозпольками. Тазамісяцьчидваприйшла
німецька адміністрація, як рівно ж rестапо. В той час я був учнем Коломийської
старшинської школи ОУН. Біля Студентського парку нас вишколювали старшини.

Моїм вишкільним старшиною був поручник Мирослав Харкевич. Ходили ми на
вправи на Воскресінецьку гору. Наступали розстрільною, копали шанці. Німці ще
про нас не знали, а коли довідалися, то чекали моменту нас виарештувати. Ми про

це довідалися, школу розв' язали і порозходилися додому або пішли в підпілля.
Я став учнем 7-ої rімназійної кляси. Нас учили ті самі професори, що й колись.
Німецька мова була конечною і П викладав і далі вимогливий та добрий професор

Левицький (Штравс). Він помер у біді й голоді за других совітів.
Ми організовувалися в ОУН. На жаль, ОУН була розбита на два табори. Один

очолював Степан Бандера. Другий- полковник Андрій Мельник. Я припадково, з
огляду на знайомство з о. Евгеном Юриком пристав до мельниківців, як і зробили
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всі мої колєrи-rімназисти. У Воскресінцях збедільшого вибрали Степана Бандеру,
що проявив себе більшим революціонером. А полковник Мельник був більше
поміркованим. Нічого дивного. Всі инші народи, що боролися за незалежність,

також ділилися у своїх поглядах на способи звільнення нації від окупантів. Між
обидвома таборами дійшло до непорозумінь, хоч братовбивства не було. Правда,

була ревалізація

-

боротьба

Я присягнув на вірність Україні й ОУН (м), поставивши руку на наган і отримав
псевдо Журба. Присягу провів згодом розстріляний німцями маrістер Микола

Ясінський на псевдо Йойко. Я віддався частково навчанню, частково політиці, а
частково Ганьці, з якою і далі вів романс. Вдома трохи допомагав родичам. Моя

мама тяжко працювала і в полі, і в хаті. Я аж тепер розумію, що треба було більше
допомагати своїм родичам. Розум приходить з часом.

Минала зима 1943-го. В маю я здав матуру. Літо провів у таборі молоді

виховником. Цей табір був зорrанізований Допомоговим Комітетом у Коломиї, а
розташувався в Косові. У серпні мене покликали до Дивізії «Галичина». Я довго
вагався, що зробити. Німці жорстоко поводилися з нашим народом. Українці

голодували. Що робити? Йти в УПА або до війська. Приблизно 80% абсольвентів
Коломийської rімназії зголосилося до Дивізії. Мусимо творити свою армію, щоб

бути готовими до чітко непередбаченого майбутнього, без огляду на перемогу чи
поразку німців. Перемогла теорія «Червоної калини», за якою в Першій світовій
війні Українські Січові Стрільці дали початок Українській Галицькій Армії.
З моїх шкільних колєr зголосився Михайло Лудчак, Василь Шепетюк та
Михайло Кривоносюк. По дефіляді у Львові нас повезли в Чехію до міста Брно.
Річ ясна, я розпрощався зі своєю Ганькою, просидівши над берегом Пруrу до
другої години ранку.

У Бр ні ми перебули яких

1О

днів. Нас обмундирували, вимуштрували та

повезли до Гайдляrру, тепер місто Дембіца в Польщі. Там ми відбули 4-місячний
рекрутський вишкіл, який дався мені доволі важко. Я зрозумів, що не так

загартований, як думав. Алярми-тривоги ночами, довгі марші, педосоані ночі,
капральська пруська муштра та знущання з рекрутів муштровиками ... Я зціпив
зуби. Одного разу брутальний унтер-офіцер наказав мені почистити чоботи. Я не
виконав наказу, за що він покарав мене сотенним довгим маршем з наплечником та
иншими карами. Чобіт, одначе, я таки не почистив. Не знаю, як я з того виплутався.
По двох місяцях я готовий був дезертирувати з війська.

На щастя, мене відвідав батько. Я все йому розказав і признався про готовність
тікати з Дивізії, але він мене відрадив. Дезертирувати? Куди? Як злапають

-

розстріляють. Я послухав батька, колишнього підстаршину Австрійської армії.
«Сину,

-

радив тато,

-

потерпи до скінчення рекрутського вишколу. Тоді буде

краще». Батькові слова справдилися. Нічні алярми стали рідшими, в rазмасках
ми більше не співали. У неділі мали вільні дні. До мене ще раз приїхав батько

з повною торбою харчів. Ми побули цілу неділю разом. Я віджив. Тоді я був в
11-ій сотні, де служили самі абсольвенти українських rімназій в Галичині. Хлопці
гарні, розумні та національно-свідомі.
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По рекрутському вишколі нас післали до підстаршинських шкіл. Я попав до

Бресляв-Лісса, тепер місто Вроцлав у Польщі, на вишкіл підстаршин піхотинських
гармат

7,5

см і

15 см.

Командантом школи був молодий поручник Дорман, здібний

вишкільник та добра людина. Одного разу в полі на вишколі з гарматами цілої
школи, він покликав мене до себе, знаючи, що я вмію свистати, як соловейко. Казав
мені трохи віддалитися від сотні та непомітно для всіх свистати, як соловейко.
Потім він зібрав сотню і наказав лапати соловейка. Всі кинулися шукати соловейка.
Не знайшовши ту співучу пташку, поручник Дорман знову вишикував сотню і
оголосив, що він злапав соловейка та наказав мені свистати перед сотнею. Аж тут
сотня збагнула, що іТ надурили, але всі сміялися донестями. Відтоді «соловейко»

-

це я- став приятелем командира.

У січні

1944

року большевики підійшли до річки Збруча. Я одинокий дістав

відпустку додому, буцімто в мене захворів батько. Так у повнім виряді я поїхав до
Коломиї, де вже простягалася прифронтова зона. Прийшов до хати несподівано.
Мати розплакалася з радости. Батькови привіз з Коломиї бочку пива. Перший
візит я, ясна річ, зробив до Ганьки, своєї коханої, до котрої тепер ходив щовечора.
Відвідав родину та священика. В селі в той час було багато упістів. Я їм дав трохи
набоїв

(50

куль). Одного разу, вертаючись від Ганьки пізно ввечері через центр

села, на мості коло читальні здибав трьох своїх колишніх одношкільників. Я
привітався з ними. Розмова, однак, нам не в' язалася. На мене мої шкільні товариші
дивилися вовком. Один з них промовив:

-

Миколо, ти маєш гарну пістолю, парабелум.
Маю,

-

відповів я.

Може, б ти віддав нам їі?

Не можу,

-

відповів я.

-

Здобудьте в rестапо, що стріляють наших людей

в сел1.

-

Тоді ми самі в тебе відберемо,

сказав він.

-

-Не пробуй! -рішуче відповів я.
Правда, мій шкільний товариш руки не простягав. А ще два мої товариші
дивилися на нас, як цапи на аптику.

Я пішов від них, не прощаючись. Хіба ж я був ворогом свого народу? Мої

шкільні товариші за мною стежили, однак, не спіймали, бо я ходив різними
стежками. Досі маю жаль на них. Вони не переживали, що я мусив повернутися
до Дивізії зі зброєю. Без неї грозив розстріл.
Зима 1944-го була тяжка. По восьмиденному побуті вдома, тато запряг коня
і саньми відвіз мене до Коломиї на вокзал, а за один день я вже був у Бреслау,

тепер Вроцлав у Польщі. Я не забув привезти ШІЯшку доброго «шнапсу» для свого
ко манданта.

По чотирьох місяцях ми скінчили школу і виїхали до Нойгамеру, як підстар шини.
Там дислокувалася наша дивізія, що готувалася і вишколювалася до виїзду на

фронт. Я був збройовим 13-ої сотні ЗО-го полку. Робив замовлення на зброю та
ровери, що були потрібні для сотні. Зброя прийшла новенька. Швидко минав
час. По службі я їхав ровером яких

8

кілометрів поза полігон, де зустрічався з
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нашими дівчатами. У неділю ми брали коней нашої сотні, аби вони пробігалися,
і їздили знову до дівчат. Коней прив' язували, а самі романсували. Я пізнав Галю,
молоденьку дівчину з Галичини ...

Дивізія дошколювалася. Несподівано для мене нас двох із сотні вислали до
старшинської школи в Прошечніце коло Праги на Чехії. Скінчивши половину
навчання, ми з товаришем дістали ранги підхорунжих. Дивізія в той час була вже

коло Бродів на Львівщині. Ми перервали навчання, бо мали наказ ескортувати
потяг з гусеничниими возами до Дивізії під Броди. Так ми доїхали до Перемишля,
звідки мусили вертатися до Німеччини, довідавшись про оточення Дивізії. За
п'ять днів ми повернулися до Нойгамеру на полігон збірки старої і орrанізацію
нової Дивізії.

Це було літо

1944 року. Я далі служив у

13-ій сотні. Тут зустрів свого односельця

майора Побіrущоrо. Ми нагадали собі наші Воскресінці.

2005 рік.

КОЛОМИЙКИ
3 КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ
Жартівливі

...

За Івана я ни піду, бо іван маленький,
За Юрчика мине дайти, бо то мій миленький .

•••
Я в Данила ни робила, лиш волики пасла,

Та й сиr'іла в холодочку, аби-м була красна.

Ой гуцули пилихатий, в горбі твоя хата,
Штири корчі мандибурки, борода кудлата .

...

.....................................

Казала Юстина,

Шо в Питрівку добри спати, бо вилика днина.

Ой пішов я до Параски, та й до Парасічки,
А вна мине заставила нарізати січки.

А Олена - ни золена, Параска - ни прана,
А Марічка - файна чічька, любка май кохана.
А Олену- позолити, Параску- піпрати,

А з Марічков, файнов чічьков, каглу затикати.

А Настуні пикла стульні- коржики тоненькі,
До Настуні приходили хлопці молоденькі.
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коломийські шкіци з

1941 - 1942 Років

Роман-Євген СТАВНИЧИЙ

(1898- 1959)
оби читач вірніше уявив собі події по
приході нових володарів, то слід би зга
дати останні тижні большевицької влади

в Коломиї у травні

-

червні

1941

року ...

Червоні москалі намагались пропаrан
дою прикрити перед населенням справжні політичні обста
вини, та коломийці відчували воєнну завірюху

-

ось-ось

війна. Цього ніхто не говорив, а москалі вперто нахва
лялись, що де раз ступив большевицький чобіт, звідтам не
виходить. В повітрі вчувалося, що rрядуть якісь невідомі,

може й страшні події. До Коломиї потаємно все хтось приходив з піднімецького «Губернаторства». Це були наші хлопці, які горами перехо
дили з Кракова і приносили свіжі вістки.
Між ними був Мельничук, колишній учень коломийської гімназії. Десь місяць
перед війною він також був в Коломиї. Непомітно з' являвся, непомітно він зникав.

Москалі ніяк не здогадувались у чому справа. З тим Мельничуком мала зв' язок
п. Дзюна Пр. (очевидно Володимира Приrродська- прим. упорядника).

Нові та нові вістки діставались проф. Княжинському, а від нього- мені. Десь
місяць перед війною, у твердому секреті, Дзюна сказала мені, що на випадок війни
німців з москалями, треба б сейчас створити український уряд і перебрати владу

в місті та повіті; мені запропоновано головетво українського уряду. Я здавав собі
справу з того, що до такого завдання слабкі нерви ледве чи витримають надмірний
вантаж відповідальности. Очевидно відказавшись, я запропонував організації
ОУН звернутися до Кияживського бо, на мою думку, він талановитий кандидат на

такий пост. і справді, по кількох днях наспіла вістка, що Княжинський погодився
головувати, якщо я буду його співробітником. Я теж погодився. Нам було відомо
про те, що рішення надходять від ОУН, хоч ніхто з нас не знав про можливий

розлад в цій організації. В нас, під московським чоботом, наша національна
спаяність була така цупка, що всяка гадка нікому й не майнула про розлам передової

сили нації. Нам уявлялось, що лине слушний час кровної розплати зі страшним
терором московсько-большевицької влади на нашій паневоленій землі. Ми гадали:

наші низи

-

крицевий моноліт; чи інакша могла бути наша провідна «гора», за

кордоном? Ще кілька тижнів до нацистсько-ленінської війни було намічено наш
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повітовий уряд; всі нетерпляче чекали зудару, бо ж москалі могли розкрити наші
пляни.

із сусіднього секретного приймача 21 червня 1941 р. ми заслухали промову
Гітлера і Молотова. Гей! Та це ж війна! Хоч в нас П ще не було. Жи'ІТЯ пливло,
як давніше. В Коломийському суді робота тривала. Давненько намічений ремонт
міської бібліотеки наказав розпочати Калашніков, начальник відділу народньої
освіти, якраз останнього дня перед втечею большевиків. Такий наказ був ще

однією червоною ганчіркою пропаrанди, мовляв, «червоний сапоr» неторкнутий.
В Коломийському суді на понеділок був призначений судовий розгляд. На

залю ввели заарештованих селян із Воскресінець. Під час розгляду з трудом мені
пощастило випросити, щоби суддя звільнив арештованих із слідчого арешту, бо

ж розгляд відстрочений. Десь коло полудня прийшов з НКВД наказ телефоном,
щоби суд зладив список поточних судових розглядів про арештованих. Десь коло
третьої години НКВД поновив наказ, щоби документи розгляданих справ передати
до НКВД. Такий наказ підказував евакуацію суду.
Ще такий цікавий епізод. Під час промови Гітлера, якраз в дні вибуху війни,

одного нашого чоловіка прикликали до совєтського військового штабу, перед

rенерала і старшин. В кімнаті лунав голос Гітлера з радіомовця.

rенерал запитав:

«Розумієш німецьку мову?» Відповідь: «Так!»- «Отже, слухай радіомолення!»

-

наказав rенерал. Коли Гітлер закінчив промову, він запитав: «Ну що Гітлер

сказав про Україну?». Після того, як наш чоловік відповів, що про Україну не було
жодної згадки, генерал звернувся до старшин і буркнув: «да, товаріщі, уєдєм».
Хоч не було чути гарматміх стрілів, не бачилось руху війська, хоч життя ніби

прооливало большеницьким руслом, всі наші українці вичували, що зближається
хвиля, коли московський пузир трісне. Цікаво, що в останній день перед утечею,
енкаведисти в Коломиї не проводили арешти (декотрі були арештовані дещо

скоріше, а дехто, що сподівався арешту, заховався від хижого ока НКВД).
У вівторок рано я вийшов із дому до бюра. По дорозі я бачив, що місто
порожне. Опинившись у судовому будинку, я побачив, що документи, які вчора
не відправлено до НКВД, суддя вночі спалив; друкарки, меблі, тощо ненарушені;
в судовому будинку ні душі. Адвокати-жиди мабуть краще були поінформовані
про втечу москалів, бо ні один жид не прийшов до праці. По большевиках наче

слід застиг. Послідний большеницький поїзд від'їхав з Коломиї у вівторок, рано
ранесенько. Разом з большевиками дали драла коломийські комуністи, які були
активні в комуністичній роботі. НКВД вивіз всіх в' язнів, між ними отця Вонсуля і

його сестер Марійку та Марту, і ще деяких наших людей. Поїзд, якими їх вивозили,
становив два вагони з енкаведистами і кілька вагонів з в'язнями, замкнуті
штанrами. Всі їхали в жахливих обставинах голоду, спраги. Десь за Жмеринкою
поїзд попав під німецькі авіябомби; вагони з енкаведнстами були розбиті, а в'язні
якось проломились із вагонів, а инші загинули. Вонсулим пощастило врятуватись
і вернути до Коломиї.
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У вівторок рано,

24

червня

1941

р., від'їхав останній большеницький поїзд.

Коломия не мала жодного зв' язку з иншими містами. У Львові большевицька

радіостанція замовкла. Мої сусіди мали зручний радіоприймач і ми обережно
слідкували за вістками. У вівторок перед полуднем тихцем повідомив сусід про
те, що відзивається Львів. Я зразу ж прийшов до Пр. (Пригродських?

-

прим.

упорядника), де застав професора Жарського, який втік зі Львова і переховувався
у сусідів. На хвилях Львівської радіовисильні пролунало кілька слів німецькою
мовою (гадаю, що там говорили поміж собою німці, які монтували висильню). По
кількох хвилинах ми почули українське радіомовлення: «Тут перша українська

радіовисильня імени полковника Евгена Коновальця». Услід за цим проголошено
самостійність України й український уряд з прем'єром Стецьком. Опісля линув

славень «Ще не вмерла ... ». Значить, усі вістки, що передше надходили секретно із
Губернаторства до нас, були правдиві: себто, «Німці йдуть і на злобу комуністам
творять національну Українську державу». Бо чи можливо було тоді нам знати

про те, що діється у Львові, було без згоди з Берліна? Отже, секретні інструкції
із Губернаторства про організування на місцях української влади теж не були
погоджені з Берліном.

Втеча большевиків була для нас маrічною подією. Нігде не пролунав і посчJіл;
зникли загони НКВД і міліції. По дикунському терорі настав благословенний
спокій з прихованим острахом: ануж повернуть червоні звірюки! Большевики
втекли, а із заходу ніхто не надходив. В Коломиї благословенна порожнеча. Нема

влади. Всюди тихо і спокійно з прецизним ладом. Люди, мов п'яні враженнями
подій. Крім кількох довірочмо засекречених, ніхто не знає що й де діється.
Друга година дня була врочиста: замайорів великий жовто-блакитний прапор!

З сіл, по правій стороні Пруту, до Коломиї прибули цілі відціли молодих хлопців,
озброєні, в мазепинках. Це була перша «поліція». Всюди діяв порядок. Всі крамниці,
державні магазини були закриті, і- диво!- ніде не було жодного розбою, чи
грабунку. Очевидно, стихійний елемент майже весь чмихнув з большевиками, а
деякі залишки не наважились на грабунки між сильним тиском стійкої настанови
коломийців.
ОУН вийІІШа з підпілля і подбала про формування першої поліції. Шляхи, що

вели до міста, обставлено стежами; їхній обов' язок був слідкувати за гірськими
військовими загонами большевиків і загородити їм доступ до міста. Справді, до

міста не дістався ні один большеницький загін. Большевицька команда, мабуть,
міняла тактику. Відомий такий випадок: надто озброєний большеницький загін
на маршруті через Коломию навернув свій напрям убік, обійшов Коломию. на

Заболотів, бо побоявся встрявати в бій з нашою стежею. В Турецькім лісі, біля
Турки, стояла ціла батарея большеницької артилерії, яка могла нищити Коломию

гарматним вогнем. Та батарея відступила без одного стрілу. Перший день безвластя
минув спокійно. Німецьке військо не надходило. Мабуть, в середу або четвер
перед полуднем д-р Княжинський скликав збори і у великій залі музею Народного
Дому проголосив повітовий уряд Української Самостійної Держави, призначивши
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референтів окремих адміністраційних ділянок. Тоді уконститувалася влада на ціле

Покутrя з назвою «Окружної Управи» з д-ром Княжниським на чолі. Пригадую,
пост юриспруденції прийняв радник Вінтоняк, пост безпеки прийняв інж. Макс
Микитюк, адвокатуру очолив мrр. М. Печерський, загальну адміністрацію прийняв
староста Левицький, завідування комунікацією прийняв начальник Мельник, а
мrр. Стамецький прийняв завідування фінансами.

Приміщення Окружній Управі влаштовано на другому nоверсі в Народнім Домі.
Всі референти зразу мали ділові наради й намічено плян праці. Особистим писарем
д-ра Кияжниського покликано мrра. М. Печерського, який перебрав обов'язок

писаря на всіх засіданнях. В Коломиї знали, що большевики перепочивають у
Снятині й Городенці, а німців ніяк не видно і ніхто не знає, де вони затримались.
Слід би відмітити, що в Коломиї порядок був, скажімо, взірцевий.
У че:rвер під вечір майнула вістка, що йдуть німці в напрямі Шепарівець,
значить від Делятина.

Нарешті

стало легше.

Значить,

большевики вже не

вернуться. Коло нашої церкви зібралася сила народу. Д-р Княжинський, на чолі
свого уряду має привітати коменданта хлібом і сіллю. Довший час чекав народ, аж

наспіла вістка: на шляху від Дятковець наша стежа мала сутичку і навіть є вбиті.
А сталось це так: наша застава, побачивши в розгоні військових мотоциклістів,
взяла їх за большевиків і посіяла на них град куль. Один мотоцикліст впав

убитий мертвим, а инші мотоциклісти зіскочили і щойно аж тоді виявилося, що
це мадяри. У перестрілці загинув один наш хлопець і один мадярський капрал.

Вбитих привезли до шпитаmо в Коломиї і зразу ж над'їхали два вантажні авта з
мадярськими військовими. Поява мадярів була для нас великою несподіванкою,
бо ж пам'ять зберегла трагедію Карпатської України.
Мадярські авта під 'їздили, а сила народу, з квітами, гукала «Слава!». Авта затри
мались і з одного висів мадярський майор. До нього підійшов д-р Княжинський,
витаючи його хлібом і сіллю; німецькою мовою виправдував нашу заставу тим,
що вона взяла мадярську передову стежу за большевицьку і тому ж трапилось

нещастя. Ми всі тремтіли, не знаючи який крок намітить майор на виправдання
Княжинського. Але мадярський майор спокійно звернувся до Кияжниського чис:...
тою німецькою мовою і відповів: «А що ж ви хотіли, щоби моя стежа на фронті
їхала з прапором, щоб ворог знав хто це їде?» В той момент попри нас якраз пере
возили вбитого капрала і майор сказав: «Гляньте, цей хлопець ще не бачив боль
шевика-руса, а вже не живе».

Це була одинока реакція мадярів на надто неприємну справу. Пізніше, пізнавши
дикунські методи німців, ми все згадували: якби перестрілка була притрапилася з
німцями, вони були б всіх наших хлопців там перестріляли. Опісля обом убитим
мадяри і наша влада влаштували спільний парадний похорон, з військовою асистою
мадярів і нашої поліції; отець Кабаронський над могилою виголосив по-мадярськи;

промову і відмітив, що спільна могила убитих буде дружбою обох народів,
українського і мадярського. Мадяри захоплювались надмогильною мадярською
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промовою о. Кабаровського, який під час Першої світової війни служив офіцером
при гонведах, де й вивчив мадярську мову.

Наші відносини з мадярами скоро наладналися. Вони уважали нашу владу

авторитетною, до адміністрації не втручалися і їхня поведенція була доказом
того, що вони дійсно в Українській державі. В Коломиї була Мадярська військова
стаціонарна команда, а комендантом був полковник ще старої австрійської ранrової
служби, колишній комендант Кракова, ще під час Першої війни. Мадярські
старшини були елеrантні, чемні, ввічливі, всі їх приємно згадували.

Зразу по втечі большевиків з Коломиї допитливі учні добулись до облише
ного будинку большеницької військової команди, де помітили одну замкнуту
шафу. Відкривum шафу, хлопці попали на низку книг з секретними матеріялами
большеницької військової розвідки. Кожна книга становила десь
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сторі

нок дрібного друку. В тих книгах були підrасовані інформації про кожне
воєводство довоєнної Польщі, включно з воєводствами

-

Станиславівським,

Тернопільським, Львівським та Волинським. В кожній книзі були точні інформації
щодо національних, політичних, господарських даних у воєводстві. Про наше

Станиславівське воєводство

-

Список політичних контрреволюційних діячів,

їхній характер, житлові адреси, партійна належність, включно з найдокладнішими

даними про сенаторку Кисілевську, д-ра Ганкевича, Гриця

[?]

зі Снятина, який

був послом до сойму. У списку сіл відмічено кількість селянських та двірських
rрунтів з прізвищами власників дворів, заготівлю збіжжя, живий і мертвий

інвентар, тощо. В населенні воєводства вирізнено: національність, кількість
жидів, поляків і українців; політичні партії жидівські, польські, українські. Отже,

в Польщі, до війни, большевицька розвідка діяла блискуче. Захопивши Західню
Україну большевики вже мали готові інформації про окремих жителів, якими
НКВД було зацікавлене. Книги, про які мова, були довірочиї лише для військового
та енкаведистського користування, причому, книги охоплювали воєводства всієї
Польщі. Захопивши Західню Україну, москалі плянували дещо пізніше громити
Польщу, а опісля Німеччину.
До такого завдання большевики готовилися і то заповзятливо.

1941

р. вчасною

весною большевики почали розбудовувати гігантський летунський майдан біля
Корнича, на найкращих орних полях. Зі всіх сіл примусово зганяли тисячі фір
для будови стратегічного майдану. Очевидно наші селяни з кволими конятами
відробляли тяженьку панщипу під оком чортячого НКВД. В Галичині таких
летунських майданів большевики споруджували кільканадцять. Ті майдани були
майбутніми ударними базами. Проти кого? Проти розгромленої Польщі? Авжеж,

що проти Гітлера.

·

Вже зимою 1940-41-го большевики підготовили низку курсів німецької мови
для своїх старшин, підстаршин і енкаведистів. Лекції тієї мови проходили з

небувалим поспіхом. Навіщо ж їм придалася німецька мова? Очевидно, до втечі
вона нікудишня, але до наступу й окупації Німеччини мова конче потрібна.
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З достовірних джерел доходили вістки про те, що, між собою, москалі говорили:

«Війна мусить бути бо Німеччина не дотримує слова та й готовиться до війни». і
справді від зими

1940-41

рр. жипя просувалося під знаком війни. Я переконував

нашого совєтського суддю, «що війни не буде, бо ж Німеччина посилає совєтам
цілі поїзди зброї, танки, гармати, а совєти посилають німцям повні поїзди збіжжя».
Суддя тільки підсміхався.

Кажуть, нема села без болота. Можна б сказати, нема армії без спекулянтів чи
злодійкуватих. От, наприклад, така подія: коло Вербіжа був значно великий склад
державного опалового шухового дерева. Цей склад обняла волость і поставила

там свою сторожу. Одного дня мадярський військовий загін увірвався на склад,
розігнав сторожу і на команду поручинка мадяри захопили склад та наставили
свою сторожу. Опісля до складу заїздили фірн, набирали дерева, везли на ринок

у Коломию і продавали. А ось ще така справа: на залізничній станції в Коломиї
один мадярський старШина вкрав помпу від збірника і та помпа попрямувала в
Мадярщkну, до маєтку того ж офіцера.
Але з мадярами можна було ще говорити. Приходить вістка з Ворохти, що
мадяри заарештували священика і ще кількох гуцулів, яким грозить військовий суд

за опір військовій владі. Подія була така: один мадярський старшина хотів забрати
з Борохти вузькорейковий паротяг, що тягнув вагончики з деревом з гір. Мадяри

намітили той паротяг як свою воєнну добичу. Гуцули заперечили, збунтувалися,
а їхню сторожу підтримав священик. Мадяри всіх заарештували і привезли
до Коломиї. Про це довідався Княжинський, покликав о. Кабаровського й оба
пішли до мадярського коменданта. Він ввічливо прийняв делегатів і дивувався

і милувався мадярською мовою о. Кабаровського. Комендант довідався, що
о. Кабаронський служив при гонведах з ранrою поручника. Завдяки такій приязні

комендант зразу дав наказ відпустити заарештованих і вся халепа обійшлася без
суду. От коли б таке притрапилося з німцями, то вони перестріляли б усіх таки у

Ворохті.

Ще така подія. із сіл донеслось, що мадяри наказали звозити все збіжжя з
поля на одне місце, скласти в стирту і почати молотити. По молотьбі мадяри мали
забрати собі контиrент, а решту зерна залишити селянам. Селяни заперечили

наказ, адже снопи ще не сухі і не годяться складати в стирту, бо збіжжя ще не
сухе, скоро зігріється, причому, снопи окремих господарств вимішаються, багато
зерна марно пропаде та й пайкувати зерно буде незручно, не знаючи справжньої
пайки господарів. Буде краще, якщо селяни поокремішньо заготовлять своє зерно
на контиrент.

І<няжинський пішов до стаційного коменданта, пояснив йому становище і

замір селян. Комендант подумав, застановивсь, викликав телефоном Будапешт і,
діставши відповідь, сказав Княжинському: «Добре, справу поладнано; зараз піде

наказ припинити цілу акцію контиrенту». Отже, селяни упорались з молотьбою і
здали контиrент. З німцями така справа була б закінчилась трагічно.
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Ще такий епізод: до Коломиї приїхав мадярський головнокомандувач, замісник

Гортого, маршал Сомбателлі. Княжинський

-

нащадок самбірської шляхти

-

з приходом мадярів запорядив собі візитну карточку з гербом та приставкою
«фон». Елеrантний, у візитному rарнітурі, репрезентативний Княжинський по

передив свою візиту в Сомбателлі візитною карточкою. Візита була «рівного з
рІВНИМ».

На другий день до моєї канцелярії загостив мадярський сотник. Він, адьютант
Сомбателлього, сказав, що маршал Сомбателлі бажає ревізитувати Княжинськоrо.

Я погодив з сотником точний час візити. і дійсно, о годині 12-ій Сомбателлі
прибув зі своїм адьютантом. В часі візити торкнуто тему українсько-мадярських
взаємин в історії; очевидно, проблему Карпатської України не зачеплено, але

відмічено дружні взаємини двох «великих сусідніх народів», мадярів і українців.

В гостинному сальоні д-ра Княжинського пишалась велика картина івасюка «В'їзд
Богдана Хмельницького до Києва». Сомбателлі розпитав Кияжниського про зміст
картини, на якій один з полковників своєю киреєю привернув увагу Сомбателлі,

бо кирея була крою мадярської шляхти; значить, за козацьких часів у війську був
теж одяr мадярського фасону.

Одного разу

до

моєї канцелярії

поступив

мадярський

фенріх:

молодий

військовий дисципліновано поздоровив привітом «Слава Україні!» Ми позна

йомилися. Його прізвище Фенцик, карпаторус, з мадярського відділу пропаrанди.
Йому доручено цензуру нашого часопису, який редаrував проф. Николишин.
Згодом Фенцик відвідав Кияжниського і запропонував підготовити список під

писів населення для такої справи, щоби ціле Покутrя зі смугою по Дністер
передати мадярам під їхню адміністрацію, або навіть приєднати до Мадярщини.

Княжинський заявив, що таку справу вирішує лише політика на «вершинах>>. і
цим завершилось посланництво карпаторуса Фенцика.

По втечі москалів ОУН вийпша з підпілля і влаштувала своє бюро в Народному
Домі. Провідником ОУН був інженер Сельський; в його бюро допильновував

r

справ Степан Сатурський з помічиицями Оробцівною і старшою оянюківною. З
проводом ОУН підтримував співробітництво сам Княжинський. Під патронатом
ОУН влаштовано Свято Зброї. На площі «Сокола» було урочисте святкування,
по якому слідував величавий похід. Дефіляду на ринку приймав Княжинський з
Окружною Управою та представник мадярської армії. По дефіляді похід вирушив
на цвинтар, а там в асисті свого почету Княжинський поклав вінець на могилі

невідомого воїна, причому, мадярський старшина зі своїм почетом поклав вінець
від армії.

Всюди по селах, спонтанно, без спонуки, ентузіястично люди сипали високі
могили на пам'ятку вигнання большевиків. Княжинський і я часто виступали на
посвяченнях таких могил.

В перших днях по втечі москалів всі крамниці були закриті. З приходом
мадярської армії були випадки, що мадяри розбивали магазини, забирали товар,
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опісля давали нагоду черні грабувати залишки; мадяри фотоrрафували чернь на
доказ, мовляв, «Ось мадяри мають клопіт з грабіжницьким населенням».

До нашої канцелярії заходили мадярські військові- наші українці-закарпатці.

Свідомі і з досвідом вони перші остерігали нас в тому, що «поки нема в вас німців,
маєте спокій. Бо як прийдуть німці

-

пізнаєте, хто і які вони». Таку осторогу ми

нехтували, бо замість мадярів, усі гадали, що прийдуть німці.

Однієї днини несподівано під'їхало німецьке авто під Народний Дім і до нашого

бюра поступив sищої ранrи німецький старшина. Височенний, середнього віку
чоловік, типовий: прусак. Він ввічливо розмовляв з нами, випитувався про поточні
справи, а на прощання зауважив, «коли б ми мали які скарги на мадярів, то їх слід

би направляти на таку адресу до Львова», яку залишив на записці. Пізніше, маючи
знайомство з уніформами німецьких старшин, ми знали що наш німецький гість
був rештаповець.

Одинадцятого липня

1941

р., пізним ранком повідомили нас, що два німецькі

старшини, в дім~<у сотрудників біля церкви чекають на побачення з представником
українського ур.sщу. Нам дивно було, чому вони якраз там заїхали, а не прийшли

до бюр управи. Та як-не-як ми пішли на відвідини: Княжинський, Левицький, д-р
Коссак, інж. МаІ<с Микитюк, ще декілька осіб і я.
З тими старІІІинами ми познайомились: один з них інж. Байrерт колись був
сотником нашої Української Галицької Армії; (пізніше він завідував маєтками

Митрополита Шептицького в Калуші). З УГА Байrерт пішов на фронт проти
поляків, а в Україні

-

проти большевиків. Він плавно говорив українською

мовою. Другий старшина, д-р Баєр був професором високої школи в Берліні.

Байrерт згадав ч:аси Галицької Армії, і цим підтримав приязний настрій. Опісля
Баєр мав промоnу, яку можна б передати одним реченням: «Ви, українці, навіть
не знаєте, що Німеччина плянуєстворити велику, могутню Українську державу

на території від Сяну по Волгу і Кавказ». Справді, промова Баєра викликала
небувале враження. Вона була, наче відзвуком колишніх секретних вісток

оунівців із Губернаторства до нас, під большевиками. (Опісля ми дізналися,
що Байrерт і Баєр, оба високої ранги rештаповці зі Львова, зіграли гарнесеньку
політичну фарсу в Коломиї та й

... від'їхали.) Щодо «нарад» з цими rештаповцями

слід би згадати ще ось що: під час нашої розмови на вікарівці з Байrертом і
Баєром, до кім~tати увійшов Мельничук, (що навіть був провідником ОУН на

цілу Станиславівщину). Його поведінка була загадкова. Він по-гітлерівськи
поздоровив німQів, перекинувся кількома словами з Баєром, ніби по-діловому, а

далі відношенн.Jt було зовсім запанібратське. Баєр щось ще шепнув і Мельничук,
попрощавшись, вийшов. Під час большлеників Мельничук був засекречений,

а тісне його зцайомство з високої ранrи rештаповцями було ще сильнішим
засекреченням.

Одного дня, до нашого бюра зайшов німець, віденець, і подав своє прізвище

-

доктор ЛореІіц, настановлений начальником фінансового уряду в Коломиї. Я,
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застуканий зненацька, зауважив: «Та ж ми маємо начальника скарбового уряду,

фахівця, юриста Станецького!». Німець ніби виправдовувався: «На час війни німці
мусять мати німця на становищі фінансового уряду, а Станецький залишиться

замісником німця». Лоренц, користаючи з нашої зустрічі, показав банкноти
польських грошей і відмітив, що такі гроші будуть курсувати в Західній Україні. Я
зауважив: «Якже ж так, на українській території польські злоті?! Це ж Україна, а не
Польща!». Німець викручувався і пояснив, мовляв, справа випуску инших грошей

надто комплікована, треба би окремого емісійного банку, а в Губернаторстві вже
все готове. На тому наша розмова увірвалася.
Одного дня в моє бюро зайшов нежданно, що повернув із Губернаторства,

юрист Йойко. Він мені прямо сказав: «Ви бавитеся в уряд!? Німці жодної України
не визнають, ані не визнають жодного українського уряду!». Йойко належав до
ОУН і я подумав: <<Як це так, одні оунівці за німцями, а другі оунівці проти німців?»
Очевидно, про бунт Бандери ніхто в нас і не чував. Пригадалась розповідна фарса
rештаповця Баєра про «Україну від Сяну по Кавказ».
Нашим санітарним референтом був лікар д-р Матіяшек. Він мав якийсь зв' язок

з жидами. Одного разу він поїхав власним автом до Львова і звідти привіз доньку
одного коломийського жида-лікаря. Вже за мадярів була настановлена заборона

жидам переїздити. Пізніше, як прийшли німці, rештаповці розстріляли д-ра
Матіяшека за його послугу жидові лікареві.

За мадярів Коломия не мала жодного зв' язку ані зі Станиславовом, ані зі
Львовом. Мадяри та німці зумисне дбали, щоби всякий зв' язок не заіснував,
причому, жиди не сміли залишати свого місця проживання. Для нежидів не
було засобів комунікації, а залізниці були лише для війська. По важких зусиллях
Княжинський зорrанізував тендітне авто і поїхав до Львова. По кількох днях

вернувся і з обширнітими вістками був стриманий. Він згадав, що був в «обох
центрах» ОУН, але про розлам ОУН Княжинський і не згадував. Цікаво, вернувши
зі Львова Княжинський чомусь запропонував мені керівну посаду в майбутньому
українському міністерстві в Києві. Передше таку пропозицію Княжинський мені
не ставив і аж, чомусь, по приїзді зі Львова. Значить, у Львові Княжинський
договорився з такими полІтиками, що плянували настановляти в Києві свої

«міністерства». Очевидно, пропозицію Кияжниського я відкинув.
У Губернаторстві німці гостро заборонили всяку комунікацію з Галичиною.
Мимо

заборони

«Галичина».

загони

Різні

молодих тодей

пришельці

приносили

переходили
різні

кордон

вістки:

«За

Губернаторства
згодою

німців

твориться Українська держава»; другі казали: «Неправда, німці жодної України не

визнають!». Такі вістки впливали надто гнітюче на роботу Окружної Управи. На

нарадах Окружної Управи виринула така думка: було б вийнятково догідно, як би
ніхто не приходив із Губернаторства ширити ба..ТJамутство.
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В Окружній Управі ми відвертали «велику політику». В побольшевицькому часі

нашим завданням було перемінити руїну на гідну країну українського народу.
Як лиш червоні кивнули закаблуками, то в Коломиї становилась наша
міліція. Очевидно, вирипула проблема їхнього прохарчування. Нашій управі

послужили з допомогою наші села і наше жертвенне жіноцтво. У просторій
каварні влаштовано їдальню для міліції. Безплатні харчові припаси звозили
селяни з довколишніх сіл. Провідне й рядове жертвенне жіноцтво безпере
бійно варило й видавало сотні сніданків, обідів і вечер. Міліоціопери діставали
безплатний харч. Ту їдальню пізніше перемінили на ресторан Окружної Управи
для урядовців. Там теж видавали даровий чай і перекуску тим полоненим, які
повтікали з німецького полону і вертали додому. Це були молоді покутяни, яких

большевики мобілізували, а опісля вони попали в німецький полон. Ці полонені
були зголоджені, нужденні, кістяки, благали їжі. Декотрі полонені були до тієї
міри зголоджені, що випивши склянку чаю з куском хліба, розпрощалися з
життям.

Для зв' язку з населенням стамовлено редакцію rазети, якою піклувався

проф. Дмитро Николишин. Підготовлено список учителів, школи почали свою
роботу. Большевицькі державні крамниці зникали, а приваmі відкривались,
включно з українською харчівнею. В Коломиї і на всему Покутті заготовлено
перепис населення. Метою цього було те, щоб мати докладний облік населеІПІЯ
взагалі, з обліком поокремішньо українців та инших націй. В Коломиї такий

облік заготовлено в одному дні. Згідно з обліком сама Коломия нараховувала
всіх мешканців около

32

тисячі (отже значно менше, як до війни). Населення

Коломиї становило: жидів

16 тисяч, поляків приблизно 8 тисяч, а українців понад

7 тисяч.
Фінанси наладнана так справно, що весь адміністраційний персонал вже по
кількох тижнях урядовапня діставав сяку-таку платню. Залізницю із нашого
завідування перебрало мадярське військо.

Суспільне життя ладналося, але у повітрі висіло непевне «завтра». Дісталася
потайна вістка

-

у Львові німці заарештували уряд Стецька. Та про цю подію

радіоповідомлення мовчало.

В наших селах життя пливло своїм руслом. Сільські війти та солтиси мали
нашу назву

-

начальники. Очевидно на посаду начальників покликано чесних і

заслужених селян. В селах настановлено поліційні станиці для порядку і безпеки
життя та майна.

Одного дня радіо повідомило, що німецьким розпорядженням Галичину

названо «Дистрикт

( аліцієн»

і приєднано до Краківського Губернаторства.

Отже, для німців Західня Україна перестала існувати. Услід за цим одного дня

до бюра Княжинського зайшов молодий німець і заявив, що він буде в Коломиї
крайсгавптманом,

себто

окружним

старостою.

Він

доручив

Княжинському

вести адміністрацію аж до того часу, коли почне діяти німецький уряд. Німецьке
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урядування почало свою роботу в будинку колишнього польського старости.

Новий адміністраційний німецький орган

Крайсrемайндефербанд очолив наш

-

Левицький. Владу Кияжниського перебрав крайсгавптман, німець Фолькман.
У бюрах нашої Окружної Управи примістився Український допомоговий
комітет з пралатом о. Русином на чолі.

До новостамовленого Крайсrемайндефербанду зайшли два німці-військові

-

rештаповці із летючої бригади, що мала призначення виарештовувати, катувати,
розстршювати.

Опісля ці два душогуби застукали домівку ОУН (в Народному Домі). Члени,

мабуть, мались на осторозі: в домівці не знайпши ніяких документів та й не
застали нікого за роботою.

Як лиш почала діяти німецька влада, то Окружна Управа квапливо скорочу
вала свою діяльність. Я на працю не являвся. Функції Кияжниського цілковито
повузилися. Я залишив адміністраційну посаду в уряді Княжинського, пере

становившись на адвока·=- ::-ький фах. інженер Макс Микитюк покинув становище
начальника поліції. Княжинський прийняв посаду директора гімназії.
Незабаром

по

втечі

большевиків

в

Коломиї

зорrанізовано

військову

старшинську школу, а командування перебрав інженер Макс Микитюк. У школі
навчалось

140 молодців. Макс Микитюк, хороший старшина ще з Першої світової

війни, був теж комендантом нашої поліції. Перебравши владу крайсгавптмана,
Фолькман цю поліцію розв' язав і почав творити нову «українську» поліцію за
зразком німецької, а їі комендантом настановив Бойчука, поручинка УГА, бо

Макс Микитюк відмовився від командування новою поліцією. Німецька влада
припинила діяльність старшинської школи.

Німецька влада нанесла Коломийщині більш пекельного переляку з поповненим
загоном rештапо, кріпо [кримінальна поліція], шупо [охоронна поліція] та СД

[Зондердінст

-

спеціяльна служба безпеки]. Ці всі душогуби почали діяти.

По Коломиї рознеслася чутка, що rештаповці заарештували Макса Микитюка.

Очевидно, вони й поширили вістку, мовляв, «Микитюк засуджував німецьку
політику проти жидів». По короткому перебуванні в тюрмі, Микитюка rештаповці

розстріляли під Шепаровецьким лісом.

В тому ж часі розстріляли нашого

колишнього санітарного референта лікаря д-ра Матіяшека, молодого жителя, про
якого линули вістки, мовляв, «він видавав жидам лікарські посвідки, перевіз зі

r

Львова доньку жида отфріда», ТОЩО.
Окружна Управа, військова школа, власна українська поліція становились під
пильним оком ОУН. Оrже, Микитюк перший наклав головою за співробітництво
з ОУН.

За короткий

час на посаді директора гімназії rештаповці

заарештували

Княжинського. Директорові Покутського Банку Яхнові і мені доручено рятувати
Княжинського. У Львові на високому становищі правив німець, полковник Бізанц.
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У часі Першої світової війни з Бізанцом я зустрічався в Україні під час походу проти
большевиків. Приїхавши до Львова, пішов я з Яхном на побачення з Бізанцом,
котрий, доречно, був галицьким німцем. По довшій пояснювальній розмові він

рішив нам допомогти й на другий день у Коломиї Княжинського відпустили з
тюрми rеІІПапо, а я з Яхном від'їхали зі Львова додому. Княжинський вже був

компромітований і з родиною залишив Коломию та поселився у Станиславові, а
директорство гімназії перебрав Лесь Кавбуз.

1942

рік, жахливий, голодний рік. Німці видали наказ, що невільно їздити,

торгувати, перевозити борошно, зерно, инші харчові продукти: все лише для

німців і їхньої армії. В горах і на поблизькому підгір'ї настав голод. Гуцули везли
на доли дрова й міняли за зерно, картоплю, тощо. Голод був сильніший за німця і
його наказ. Біднуваті бойки мандрували далеченько в північно-східні смуги, щоб
якось випросити рукавчик чи кілька пригорщ зерна, бо ж вдома дітоньки пухли
з голоду. Роздобувши дещо припасу, гуцули, бойки вертали додому, промокпі

.

.

.

ХОЛОДНОЮ СНІЖНИЦеЮ, ПІДБИВШИ НОГИ ЧИ дрантИВІ ПОСТОЛИ онучами.

На шляхах, на перехрестях, на доріжках, на стежках німецька й <<Другого
випуску» українська поліція переймала мандрівників з Карпат і Бойківщини,
немилосердно термосили, били й відбирали вузлички зерна, які мандрівники
придбали сльозами, молінням, по клонами, плачем, риданням ... Нещасні матері
гуцулки, бойкині клякали, молили, ридали перед німцями, щоб залишили хоч
жмінку зерна, а німці били, ІІПовхали чобітьми, волочили за волосся, жбурляли
їх ... Такий безсердечний грабунок не одного мандрівника доводив до безкрайньої

розпуки, бо вдома жінка й діти

-

голодні чекали на той вузличок, який відібрали

бузувіри.
У далекій Городенці у бідного гуцула поліція вирвала вузличок зерна. Нещасний

пограбований пішов на цвинтар і ... повісився.
На шляху із Гвіздця, далеченько від рідного Яремча, молоденький батько-гуцул

пристанув ... Голод вовтузив кишки, в очах блимали дивні маячливі картинки ... В
мозку увижався танець смерти ... Подумав останнім зусиллям: «Вже третій день не
мав я ні краплинки, ні кришечки в роті ... Мій вузлик- моє золоте щастя відібрали
у Гвіздці.. Ех, німці, ех гидка поліція, щоб ви поздихали! ... ». Не помилився
нещасний гуцул: кількадесять місяців пізніше німці здихали, та гуцул німецького
горя не бачив.

1950 р.

\
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З КНИГИ МОГО ЖИТТЯ. Том

1.

(Уривки)

Роман МАЛАЩУК

(1913- 1991)

у

чні вищих кляс вчилися в історії про взаємини
обидвох народів,

зокрема в роках недавніх

Визвольних Змагань, про відновлення україн
ської самостійної держави в

1918

році, і про

тодішню окупацію західньо-українських земель Польщею.

Ми вже знали й відчували нашу ситуацію, а наше поло
ження

переможеного

народу

вщчувалося

на

кожному

кроці щоденного життя. Наприклад, над вхідною брамою
нашої гімназії висів напис: «Паньствове гімназіюм з рус
кім єнзикєм научаию>

-

«Державна гімназія з руською

мовою навчання». Не було, отже (для поляків) української мови, хоча всі ми вживали назви українці, український. (Згадав я вже, як то я в

1934 році

у Львові під час «асентерунку» до польського війська

-

боронив і обо

ронив свою українську національність у моїй військовій книжечці.).
Також і в нашій гімназії відчувалася приявність невловимої ОУН.
Наші «станції»

Ми з Олесем і Марусиком замешкали на станції в українця, поштового

урядовця Базалі, яких
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метрів за гімназією, побіч польської бурси з одної

сторони, а з другої була хата родини учитсльки-польки в нашому селі- Марії
Врублувної. Ще дальше на цій самій вулиці (Міцкевича), «за потічком і мостом»
приміщувалася українська гімназійна бурса.

На цій станції ми пробули лише півроку, до кінця січня, а на другий піврік ми
перейІІШи на станцію, де вже були Євген і Марта Вахняки -до вдови Горницької.
Вона мала своїх двоє дітей, сина й дочку, що були нашими ровесниками і ходили

-

син до української державної, а дочка

-

до української приватної гімназії

«Рідної Школю>.
В половині червня до нас долучився ще наш наймолодший (тоді) брат Євген,
від нього вимагали двотижневого курсу й іспиту, щоб міг вступити до першої
гімназійної кляси. Отже всіх нас на цій станції, що складалася лише з двох кімнат

(в одній була кухня), було восьмеро. Але, як я вже згадував, на тісноту ніхто з нас
не нарікав і «всім було добре». За хатою, що не була положена при самій вулиці,
простягався великий яринний город, а перед хатою досить велике подвір' я з
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виходом на вулицю Ю. Словацького, здається- спільне з власником невеликої

кам'яниці, що прилягала до цієї вулиці.
На цьому подвір'ю ми «билися шаблямИ)) (з патиків), наслідуючи тодішніх

героїв з різних фільмів або грали якісь инші гри, а «студент з кам'яниці», з ним ми
не були знайомі,

-

«кував» право, приготовляючись до котрогось річного іспиту.

В тому часі студенти права не були обов' язані ходити на виклади в університеті,
а лише на т. зв. «цьвіченя» (вправи) раз у тиждень, але й тут міг неприявного

«заступати» якийсь місцевий студент за дуже малою заплатою. Він же теж і на
початку академічного року збирав «номіна)> (підписи) професорів на «індекс»
(спис викладів і прізвища професорів-викладачів- така книжечка) веприявного
студента. В такий спосіб веприявний фігурував, як приявний і на викладах і на
вправах, а на річних іспитах професори не пізнавали студентів (так багато їх було,

головно на правинчому факультеті) і давали їм оцінки на основі того, як вони
вив'язалися на цьому іспиті.

У

1928/29 шкільному році пішли ми до гімназії вже всі три, Олесь і Роман- до

шостої, а Євген- до першої кляси. Жили ми тоді на станції у вдови по священику

-

Олесницької при вул. Баньковського, далеко від гімназії ( ок. пів години ходу),

майже «на другому кінці міста». На цій станції були також обоє Бахияки (Марта й

Євген) ідомашні-двоє старших дітей Олесницької, дочка була теж уже вдовою,
а син ходив до восьмої кляси, та три шкільні товариші сина, отже коли додати ще
нас трьох, то разом жили в цій хаті

11

осіб.

Ця хата мала чотири кімнати (в цьому кухня, в якій варила й спала власниця

вдова), одну неопалюнану веранду (від вулиці) і rанок (від подвір'я) та великий
яринний город. Прилягала з однієї сторони до касарень польського війська,

а кількадесять кроків, майже напроти був великий пустий вигін, серед якого
стирчала зруйнована (і тоді не чинна) цегольня- місце наших хлоп'ячих розваг

.

. .

у ВІЛЬНІ ВІД науки ГОДИНИ.

Пам'ятаю, як я вчився їздити на ровері на цьому саме вигоні, як падав з ровера
і вставав, а ра.з упав у таку болотняну калюжу, що ледви дотягнув до хати. Через
цей цегольняний вигін ми не раз скорочували собі дорогу до школи, ідучи дальше
бічною вулицею (мабуть Камінського), при якій була міська тюрма, в якій пізніше

відснджував свій дворічний вирок наш товариш М. Митлюк за фізичну зневагу

гімназіЙНОГО професора ПОЛЯКа rібЧИНСЬКОГО (що дуже «ПіПЧИВ» НаС, українців).
Українська сила

Незважаючи на те, що Коломию (як і всі инші галицькі міста і містечка)
f

замешкували в переважаючій більшості поляки й жиди,

-

українці становили

тут велику й на кожному кроці видну силу. Не лише в українських хатах, товарист

вах, установах, підприємствах панувала виключно українська мова (що було
самозрозумілим), але також у не-українських підприємствах, крамницях, на ринку

на ярмарках, на вулицях, скрізь, навіть у польських державних установах українці
говорили лише по-українськи.
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Очевидно, такий стан треба було завдячувати не кшькости, але головно
активности і патріотизмові коломийської української громади на всіх відтинках
національного життя
торговельному

-

культурному, мистецькому, суспільному, спортовому,

1 ин.

Великуролю відігравала в цьому українська молодь- студенти, що приїжджали

додому на вакації, гімназисти, що перебували в Коломиї цілий шкільний рік, ОУН,
молоді робітники і спортовці і ин., що їх було «всюди повно», і які ставили собі як

«пункт амбіції» не сказати ані одного слова по-польськи за жодних умов (навіть
на поліції чи в суді) до поляка, а тим більше до жида.
Старші тримали таку саму лінію, так, що вся українська громада- від дитини
до пенсіонера

-

була сильно спаяна і солідарна. А ще мали ми глибоке, стійке,

велике «запілля», бо аж понад І ОО українських сіл (стільки сіл мав коломийський
повіт), що як на ярмарок з'їхалися довколишні селяни і трохи дальші кольористі
гуцули, то «заливали» собою й українською мовою всю Коломию.

Пам'ятаю

наші

славні

Зеленосвяточні

походи

на

цвинтар

при

вулиці

Карпатській, де була висипана могила і поставлений високий хрест з написом:
«Борцям за волю України». В цих паходах брала участь також і молодь з

поблизьких сіл, десятки вінків, серед них вінок з колючого дроrу, перед вели
члени ОУН (очевидно, не унаявнюючи своєї приналежности до цієї організації,

але всі їм підпорядковувалися, немов відчуваючи, хто вони). Походи були такі
многолюдні, що перші лави були вже на цвинтарі, а останні щойно вирушали

з-під церкви (а це було ок.

2

км.). Могилу обступали студенти, як почесна варта,

а кругом непроглядні маси народу. Патріотичну проповідь говорив священик, і
як сьогодні пригадую останні слова однієї проповіді о. прелата Русина, пароха
коломийської церкви: «Де полягла, там воскресне воля України!».

А недалеко, на вулиці Карпатській стояв у повному поготівлі відділ польської
поліції. Поміж людьми увихалися польські тайні «шпіцлі», що приглядалися й
прислухавувалися до всього, вони побоювалися демонстрації, на випадок якої
стояв на вулиці озброєний відділ поліції.
Один з таких тайних поліцнстів підійшов упритул до мене (я стояв біля могили)
і: «Пан пуйдзє з намі»- «підете з нами». Я кинув поглядом на право й на ліво
самі поліційські пики, а на вулиці мундирова озброєна поліція. Повне акруження
-

1Я

П1ІІlОВ.

Оце вдруге я був арештований, перший раз під час коляди в селі Сороках у

році. Мене запровадили тим разом до місцевої поліційної в'язниці

(автамн

1932
тоді

не возили, їх не мали), де єдиним «умеблюванням» були голі дошки на спільній
великій «причі».

Двері за мною закрилися, я розглянувся по келії і запримітив одного «товариша
недолі»- був ним якийсь «посполитий» (так ми називали неполітичних в'язнів у
всіх польських тюрмах, а вони нас- фраєрами). Переночував я на цих дошках, а
рано зі мною списали протокол: хто я, що й де я вчинив і т. д., і відпустили домів
з погрозою, що якщо я ще раз попадуся в їхні руки, то «вони мені покажуть ... ».
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Знов я забіг трохи вперед- це діялося тоді, як я вже був студентом (1933-ті

роки), гімназійних учнів за такі «пригоди» зразу виключали зі школи. Знаючи це,
я тоді відсунув був мого молодшого брата Євгена, гімназійного учня, з почесної

варти біля могили на цвинтарі.
Згадаю ще, що в Коломиї було декілька вулиць з українськими назвами:

Т. Шевченка, і. Котляревського, Українська. У Львові була, мабуть, лише одна
така вулиця

-

М. Лисенка, ну й площа Юра біля катедри св. Юра, а всі ин111і, як

тоді казали, «Польскє уліце, жидовскє кам'єніце»- «Польські вулиці, жидівські

кам'яниці», як у всіх тодішніх галицьких містах.
Гімназійні дні

У сьомій і восьмій клясах у шкільних роках

1929/30

і

1930/31

(Євген був

тоді, в тих роках, у другій і третій клясах) ми всі три брати мешкали на станції
у вдови українки Тимочко при вул. Боднарській. Звідси було близько до гімназії,
до середмістя (ратуш, ринок, лінія АБ), до Народного Дому (вулицею Шевченка),
а найближче до церкви (вулицею Собєского), куди ми поступали кожного дня,

йдучи до школи попри ратуш і польський костел.

Ця наша станція була «найпоємніша», бо складалася аж з 5-тьох кімнат, але

й тут було людно. Мешкали тут ми три брати, два брати іваницькі - старший
іван, пізніше д-р театрального мистецтва, режисер, актор і рецитатор, був нашим
ровесником і ходив з нами до одної кляси, а молодший Василь, пізніше д-р економії
і торгівлі, був ровесником нашого Євгена, Кавацюк і молодший син господині дому,
отже разом (з ії старшим сином)

9

осіб. Власниця хати була другий раз вдовою,

з першого супружжя мала старшого сина з прізвищем Фріц (певне німецького

походження), що вважав себе поляком, працював урядовцем на залізниці.
Ця станція була під кожним оглядом для нас найкращою, тому ми й пробули
тут два роки.

Гімназійним лікарем був усі ці роки д-р В. Білозор, колишній головний лікар
УСС-ів, що урядував у визначених днях і годинах у гімназійному приміщенні,
і до нього можна було тоді прийти кожночасно кожному з нас, що потребував

лікарської допомоги, зголосивши про це професорові, що провадив лекцію.
Пам'ятаю, як одного ранку (я був тоді, мабуть, в шостій клясі, було далеко до
школи) до лікаря зголосилося «nів гімназії» (між ними також і я) з обмороженими,

великими й обвислими вухами («ослячими», як з нас насміхалися наші шкільні
товариші, що самі вийшли тоді якось «на сухо» з цієї зимової пригоди), а доктор
рятував нас, смаруючи якоюсь мастю.

Про д-ра Білозора розказували, що він не брав від бідних пацієнтів грошей
(а тоді там здоровельні обезлечення не існували), а ще й давав для них свої

лікарства, відвідуючи їх у їхніх домах. Таким був також і д-р В. Ганьківський, зять
відомої жіночої діячки, сенаторки (за польських часів) Олени Кисілевської, що з
Лемківщини переселився був до Коломиї.

Д-р Білозор, як наш шкільний лікар, зібрав був нас
восьмої кляс (разом ок.

150)

-

всіх учнів сьомої і

у гімнастичній залі і дав нам обширний виклад на
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тему взаємин між чоловіком і жінкою. Ця його лекція про дуже важливі, складні і

делікатні жmтєві справи (з якими 1)'Т у наших часах не можуть дати собі ради ані

батьки, ані школа, ані суспільність, ані сама молодь) запам'яталась нам (тоді

16-

20-літнім молодцям) і стала вказівкою на все наше житrя. Тільки один виклад, на
якому були JШше ми з нашим лікарем (і ані одного професора, як це завжди бувало

нпр. на недільних екзортах або з инших нагод, коли зібралася вся або лише якась
частина гімназії), і залишилася наука на все.
Цей виклад був для нас також показником, що ми вже «доростаємо», що

переходимо в дозрілий вік. Так,

-

ми почали <<Доростати», не лише фізично, але

також, і духово й розумово. Ми почали вже свідомо й розумово (а не лише чутгєво)

цікавитись і нашою школою. Чому над вхідною гімназійною брамою висів напис,
що наша гімназія є з «руською мовою навчання», а не- з українською, чому

вчимось польської мови і вчить професор поляк (fібчиньскі), чому вчать нас
історії Польщі, а не вчать історії України (історія України була влучена в загальну
історію), чому наша гімназія мусить брати участь у польських імпрезах на пошану

польських історичних річниць чи осіб (нпр. свято 11-го листопада- річниця
польської державної незалежности), а не може вшановувати українські історичні

річниці й постаті? (з єдиним виїмком-Тараса Шевченка).
Таких «чому» ми ставили більше, а відповіді не було. Серед учнів (головно
вищих

кляс),

скріплювався

український

патріотичний

дух,

поведінка,

дія.

Відчувалося) що перед у цьому веде ОУН, хоча ніхто не міг встановити, хто з
учнів до неі належить (очевидно). ОУНівці, зрозуміло, діЯJШ конспіративно,
з найбільшою увагою, спостерігали і включували в свої ряди таких, що своїм
характером відповідали революційній організації. З часом включили і мене.
Наш спротив

Одного разу всі коломийські школи, отже і наша гімназія, мали взяти участь у
вшануванні польського маршалка Юзефа Пілсудського, біля його пам' ятника, що

був збудований у середмісті напроти ратуші.

і прийшов наказ ОУН -

не допустити нашої гімназії до участи в цьому

польському святкуванні. Але 1)'Т йшлося про ок.

600

учнів (у тому більше, як

половина- учні нижчих кляс, майже. діти). Ми робили, що лише було в наших
силах, щоб не допустити української гімназії до польського святкування: частина
учнів не прийшла взагалі цього дня до школи, а як гімназія під проводом своїх
професорів рушила в напрямі пам' ятника, нагло з' явилися з грубими палицями

невідомі нам молоді люди і почали розганяти учнів. Але з' явилась також і

польська поліція, і частина під їхньою ескортою таки мусїла піти під пам'ятник,
решта розбіглася. Ті, що таки мусіли прийти під пам'ятник, приведені туди силою
польської поліції, стояли там зі «спущеними головами» й «піднятими ковніра
МИ>>, а до того всього дощ лляв і лляв ... Польське свято не вдалося.
Як наслідок

-

прийшло слідство, покищо в гімназійному засягу: всіх учнів

вищих кляс допитував директор і професори. Наші «оправдання» були: не був

того дНJІ в школі (хворий), похід розганяли невідомі нам люди і «били» палицями,
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падав зливний дощ і ин. Вислід: кількох учнів виключили з гімназії, инші дістали

упімнення й попередження (виключення), але гімназії тоді поляки не розв'язали,
що було дуже правдоподібним і що вони робили з таких і подібних причин з
иншими українськими гімназіями. Розв'язали нпр. українську державну гімназію
в Тернополі, відібрали право державної гімназії в Золочеві, розв' язали Пласт у
Станиславові і у всіх українських гімназіях у

в

1927 році,

1930 році;

в Коломиї, куди я прибув

Пласту вже не було.
Перші юнацькі кроки в жипя

Ми що раз більше почали спостерігати наше ширше окруження (не лише

професорів у гімназії)

-

українське і неукраїнське, аналізувати його та шукали

нашого власного місця серед світа, в якому ми жили.
Ми почали що раз більше зближатися до нашого народу, зокрема на селах, куди
ми виїжджали на вакації,- пізнавали положення й потреби власного народу.

Написав я вже дещо про наші вакаційні часи в селі Сороках, про наше вакаційне
товариство, про те, як ми проводили вільний від шкільних зайнять час. Спочатку

ми обмежувалися лише до нашого молодого товариства. Спільними силами ми
влаштовували нпр. дитячі театральні вистави, переважно в шкільній кімнаті,
глядачами яких були лише батьки й родина «акторів».
Пригадую собі одну таку виставу (здається це була «Царівна»), в якій мені
-акторові у сні з'являється (на сцені) закована в кайдани царівна (Україна), що

промовляє до мене, а кінцеві їі слова були:

« ... а

як виростеш великим, не забудь

про мене, прийди і визволи мене з тяжкої неволі ... ». Царівна відходить (цю ролю

грала Марта Вахняк), я пробуджуюся і говорю: «Прийду, прийду, ні, не забуду»! і
ці мої слова зобов'язання-присяги дзвенять мені по сьогоднішній день.

і чи не ця моя тодішня присяга хлопчини (мав я тоді 13-14 років життя)
вирішила всю мою життєву дорогу на службі українського народу (закутої в

кайдани Царівної)?! і як ці слова перекликаються з висловленими багато пізніше
словами Василя Симоненка: «Виростеш, ти сину, вирушиш в дорогу... >>.

Ми давали й инші дитячі театральні вистави, а далі перейшли на такі, як «Наталка
Полтавка» й инші, до яких ми вже ангажували сільських хлопців і дівчат. Після моєї

матури в

1931

році я зорганізував читальню «Просвіти» і при ній чоловічий хор, що

колядував у всьому ~елі на Різдвяні Свята

1932 року.

Деяким, вибраним хлопцям, я

давав уже ОУНівську літературу («Сурму»), а найкращих намічував у члени ОУН.
Не зважаючи на те, що мій батько був у тому часі директором народної

(державної) школи, я допоміr селянам зорганізувати кружок «Рідної Школи» і
(приватну)народнюшколутаспровадитизКоломиїдвоєучителів(Добровольського
й Євгенію Якимович), які в селянських хатах провадили регулярну науку. Поляки

дозволяJПІ на приватну науку дітей, але не більше, як

9

в одному гуртку. Так ми й

робили, і творили багато таких гуртків. Треба додати, що державне чи приватне,

але навчання в народній школі було обов'язкове для всіх дітей.
У сьомій і восьмій ЮІЯсах ми вже поЧШІали «кавалєрувати>>, тобто звертати
увагу на дівчат, а вони задивлялися також і на нас. Вишукували різні нагоди, щоб
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взаємно познайомитись, поговорити, відпровадити додому. Звичайно це були перші

захоплюючі невинні флірти, хоча декому від цього «закручувалося в голові», що не
раз зле відбивалося на науці в школі. А нагод для таких фліртів було багато, як ось

нпр. спільні забави, спільні імпрези (концерти на пошану Тараса Шевченка, О1Же і
спільні проби мішаного хору), пополудневі спортові гри (кошівка, відбиванка і ин.)

на подвір'ю Народного Дому, «маївки» (вечірні Богослуження в честь Матері Божої
в місяці травні в місцевій церкві), на які ми радо й численно ходили, і инші нагоди.
Написав уже я, що в Народному Домі приміщувалася українська дівоча гімназія

й українська дівоча семінарія «Рідної Школи», отже дівчат- наших товаришок
було в Коломиї багато. Про деяких, моїх ближче знайомих (і «симпатії») я

напишу в дальших розділах, згадаю тут Марію Люхнич, заміжню за Богдана
Дейчаківського (тепер на Фльориді, ЗСА) і Марію Бурачинську, заміжню за інж.
Дмитром Неrричем, активістку ОЖ ЛВУ в Торонті, Нусю Шефель-Богун, Ваську

Козаченко (з Серафинець), обітеж у Торонті.
До учительської семінарії ходила в тому часі також і моя майбутня, незабутня
дружина Марійка ЛевинJ..ка, що походила з села Серафинець,

5

км від повітового

міста Городенки. Її брат Микола (Мікадо), шеф Штабу В.О. УПА-Північ, згинув
у

1944 році.

Серафинці

-

це було одне з найбільших сіл у Галичині, національно

високо свідоме, мало дві церкви, дві читальні «Просвіти», дві кооперативи, багато
учнів й учениць середніх шкіл (в Городенці, де була українська гімназія «Рідної
Школи», і головно в Коломиї) і студентів університетів, що приїжджаючи додому
на вакації, надавали тону й змісту житrю всього цього великого села.
До Серафинець приїжджав кожний мандрівний український театр, коли давав

свої вистави в Городенці (звичайно по селах ці театри не їздили), і завжди мав повні
залі глядачів. З цього села походив також мій шкільний товариш у сьомій і восьмій

клясі Василь Кнігиницький, з яким і з іваном іваницьким ми творили трійку
приятелів. Обидва проживають під цю пору в Каліфорнії, Кнігиницький, що жив
раніше у Кіченер, у Канаді, тепер вдовець- живе у своєї заміжньої доньки (обоє

лікарі), а іваниць кий, родом з села Де миче біля Заболотова, що перебував по війні
в Арrентіні, займаючись режисурою і продукцією довгометражних арrентінських
фільмів, «вічний кавалєр», і далі займається фільмовим мистецтвом.

іван іваницький ще за гімназійних часів залюбився був у театральне мистецтво і
вже тоді виступав на коломийській сцені, в комедії М. Гоголя <<Ревізор з Петербурrу»
.-він грав головну ролю Хлестакова, режисерував О. Скалозуб, мистець слова з

Надцніпрянщини, що після Першої світової війни поселився був у Коломиї.

Деякі наші професори, що знали про театральне замилування й успіхи іваниць
кого, жартували собі з нього: «Ех, ти, комедіянте»,- кпив собі один з них, коли наш

іван, не приготований з його предмету (а це трЗІШЯлося кожному з нас), намагався
різними штучками якось «вимотатися» від двійки (тобто оцінки педостаточно в
нотесі цього професора).

Але іваницький таки пішов по своїй вибраній дорозі театрального, а пізніше й
фільмового мистецтва і рецитаторства, і- як ніхто инший з українців у той час
вийшов на цих полях на справжні вершини не лише серед своїх, але й серед чужих.

309

В

1934/35

році він студіював у Високій театральній школі у Варшаві, заробляючи

на прожиток тим, що продавав полякам гуцульські косівські килими, доставляючи
їх до їхніх помешкань на власних плечах. В тому самому році у Варшаві студіював

і мій брат Олесь на однорічному радіотехнічному курсі, і Василь Кніrиницький
на однорічному косметичному курсі.

А іван пішов далеко дальше: студіював театрознавство в (передвоєнній)
Німеччині й згодом працював актором і режисером (чужинець!) в німецьких

державних театрах. іваницький добрий показник і приклад того, що якщо хтось
має талант і докладе великої праці, впертости і послідовности,

-

може досягнути

надзвичайних успіхів, навіть серед зовсім несприятливих жипєвих умов. «Пер

асоера ад астра»

-

«По терню до зір»,

-

казали старинні, розумні римляни ...

Це був також час, коли, як я вже згадав, хлопці шукали й знаходили свої

«симпатії», залюблювались у дівчатах, «закручували собі голови» (взаємно) і
як наслідок

-

занедбували ся в науці, мріяли про рожеве майбутнє ... Щоправда

(на щастя) не всі «хворіли» на цю молодечу «недугу». Нпр. я «залюбився» був у

римських поетів, залюбки зачитувався їхніми прекрасними віршами й перекладав
їх на українську мову та читав моїм товаришам. Ці переклади, очевидно, пропали

в моїй нелегкій житrєвій мандрівці, але ще й сьогодні пригадую собі початок
одного з віршів Овідія (до речі- засланого римськимцезарому наші (пізніше)

чорноморські степи), що в моєму перекладі звучав: «Я пам'ятник здвигнув собі,
що твердший як криця, і вищий від припалих плісню пірамід (єгипетських), його
ні зуб часу, ні Зефіра (бог вітру) десниця не знищать ... Ні! я весь таки не вмру,

мій дух безсмертний певно смерти уникне ... я в пам'яті нащадків житиму... ». Так

писав про себе поет на далекому засланні, присуджений вмерти там. і справді він живе й сьогодні у віршах своїх ...
Так писали також і українські письменники і поети далеко від рідної України, в

московських концтаборах і засланнях ... Писав Тарас Шевченко: «Караюсь, мучуся,
але не каюсь ... », написав замучений Василь Стус: «Як добре те, що смерти не

боюся і не питаю, чи важкий мій хрест... ». і вони живуть і житимуть повік!
Все ж таки, окрім латинських поезій

-

мав і я тоді (в сьомій клясі) свою

«симпатію», що називалася Наталка Лясковська, родом з Городенки, а до неї

«копався» теж і мій старший товариш (з восьмої кляси) Роман Мигаль. Наша любов

полягала на тому~ що я відпроваджував Наталку додому, на станцію при вулиці
Новий Світ, вдалині за нашою церквою, де в хаті (ще) однієї вдови проживало
більше дівчат, а з ними і Марійка Левицька (тоді я не був з нею знайомий). При
прощанні я тримав трохи довше руку Наталки, під час вакацій ми писали до себе
листи, але ні одного поцілунку

-

таке було залицяння в наш час.

А Роман Мигаль став відомим в

1934 році

з судового процесу Степана Бандери

за атентат у Варшаві на польського міністра Броніслава Пєрацкого, відповідального
за пацифікацію Галичини в 1930-их рр. Атентат виконав, як відомо, на наказ ОУН
бойовик Григорій Мацейко, якого полякам не вдалося спіймати, він перейшов
через Карпати за границю, а потім переїхав до Арrентіни. Там проживав довгі
роки й помер у Буенос Айресі в

1966 році.
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В

1972

році тлінні останки Мацейка перенесли до збудованої старанням

Товариства «Просвіта» гробниці. В цій церемонії брав участь делегат Світового

Українського Визвольного Фронту (СУВФ) інж. Василь Безхлібник з Торонта.
Рік перед тим (в грудні

1971

року) в приязности української громади й зокрема

СУМ і представників Організацій Українського Визвольного Фронту, місцевих, з
Бразилії, Канади, ЗСА й Европи- була відправлена ще на його могилі на цвинтарі
панахида, під час якої я промовляв від ОУН і СУВФ.

В цьому самому році й місяці українська громада Арrентіни відкрила в Буенос
Айресі пам'ятник Тарасови Шевченкови при великому здвизі людей, і тут я

промовляв під пам'ятником від ОУН і СУВФ. Від ОУН мельникінців і іСНО (ідеоло
гічно споріднених націоналістичних організацій) промовляв Ярослав Гайвас, від

СКВУ (Світового Конrресу Вільних Українців) - Йосиф Лисогір. ініціятором і
вершителем цього історичного діла був д-р Василь іваницький, тодішній голова
УЦР (Українська Центральна Репрезентація

надбудова

-

всіх українських

суспільно-громадських організацій, rовариств і установ в Арrентіні) при видатній
співпраці голови Централі Товариства «Просвіта», передового діяча УВФронту,
будівельника Василя Косюка, помер у Буенос Айресі 8-го липня
Це була невелика дегресія

-

1984 року.

в майбутнє. Але повертаємося до гімназії в

Коломиї. Мигалів у нашій гімназії було більше- один з них, молодший д-р Богдан
довгі роки Пl)ацює лікарем у Тандер Бей у Канаді, один лишився в Україні і писав

протинаціоналістичні памфлети (на вимогу Москви), там і помер, один проживає
в Оттаві, бу:Іи теж і сестри Мигалівні, що ходили до української дівочої гімназії
чи учительської семінарії «Рідної Школи», що приміщувалися в Народному Домі.
Була тоді ще одна така численна родина, що їі хлопці й дівчата ходили до середніх
шкіл у Коломиї- родина о. Лугового, пароха паблизького села, що вибудував при
вул. Боднарській, недалеко від нашої станції- кількаповерхову кам'яницю. Один

із його синів був нашим гімназійним товаришем у сьомій і восьмій клясах.
Романа Мигаля добре пам'ятаю також і з львівських часів (1930-ті рр), коли він

був референтом Служби Безпеки КЕ ОУН. На їі наказ він виконав один атентат
на Вулецьких горбах у Львові в

1933

році. В цьому я був товаришем і охороною

Марійки Кос, що негайно після атентату перебрала револьвери ·(Мигаль не
стріляв сам), я підпровадив їі до трамваю на вулиці Пелчинській, вона поїхала, а
я повернувся до Академічного Дому при недалекій вулиці Супінського ч.

21,

де

я тоді мешкав. Польська поліція не знайшла виконавців цього атентату ані їхньої
охорони, так, зрешrою, як і виконавців инших атентатів ОУН, з атентатом на
польського поліційного комісаря Чеховського у Львові чи на міністра Пєрацького
в самій столиці -у Варшаві.
Моя матура в

1931

році

А час у гімназії проходив і зближалася найважливіша подія- моя матура в

1931

році. Не всі осьмаки приступили тоді до матури, з різних причин не почувалися

належно підготованими, а між ними були і мій брат Олесь та інаницький
Кнігиницький. Вони здали матуру піврОІ"J' пізніше
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-

в лютому

1932 року.

Матура відбувалася в двох частинах: письмовій і усній. Від вислідів письмової
частини, тобто від оцінки нами написаних задач, залежало скільки й які предмети
треба було кому здавати. Теми письмових задач присилала ШкільнаКураторіязі
Львова, і навіть наші професори довідувалися про ці теми аж тоді, коли відкривали
урядові конверти Кураторії в нашій (зібраних у клясі абітурієнтів, які мали ці

задачі писати) приявности.
З гуманістики (це: українське, польське, німецьке, латина, грека) було по три
теми до нашого вибору; ще перед тим був вибір поміж українським і польським,
латиною й грекою, математикою і фізикою, а остаточна кількість і які предмети

треба було здавати

-

залежало і від кінцевих оцінок на свідоцтві у восьмій клясі

і від оцінки написаних задач. Я писав дві задачі: з українського і з математики, з
українського вибрав тему: «Україна- забороло християнства на сході Европи»,

і так був почав: «Зажурилась Україна, що ніде прожити, гей, витоптала орда
кіньми маленькії діти ... », а далі розгорнув образи завзятої боротьби українського
народу й зокрема безстрашного лицарства запорозького з ордами, що нападали на

Україну з усіх боків: «За що ми билися з ляхами, за що ми різались з ордами, за
що скородили списами московські ребра». Оцінка цієї моєї задачі була: визначно.
Я приступив був до матури в приписаному реченці, здавав лише три предмети

(польське, латина і математика), з инших предметів був звільнений, і здав матуру
в суботу,

20-ro

червня

1931

року.

Здавали ми групами по трьох перед п'ятичленною іспитовою комісією і
директором та приеланим Кураторією головою комісії (поляком), що сиділи за
довгим столом, застеленим зеленою скатертю (за «зеленим столом»- ми казали).

Після іспиту директор і члени іспитової комісії ератулювали нам, і зразу перейшли
на «ВИ>>, в гімназії- від першої до восьмої кляси

-

всі професори зверталися до

нас на «ТИ» (лише в дівочій гімназії чи семінарії- до дівчат говорили «ВИ»).

Я отримав оцінку моєї матури: дуже добре. Так переступив я великий поріг у
инше, нове для мене житгя. Мені було тоді всього

17

і пів років.

Ще перед матурою ми. зробили т. зв. табльо зі знімками всіх абітурієнтів,
директора і тих професорів, що вчили нас у восьмій клясі (так робили тоді
абітурієнти всіх гімназій). Наше табльо було виставлене за вітриною «Народної
Торгівлі» на корзі АБ.
Наш товариш Курп'як запросив нас (яких

10-12

найближчих) до одного з

коломийських ресторанів на поматуральний обід (очевидно, на кошт свого батька,
що був суддею в коломийському суді). На цьому обіді були лише ми самі

-

новоспечені абсольвенти гімназії, здається, що до обіду дали нам також вино, в

окремій кімнаті, мабуть всі ми, а я напевне, обідали перший раз у ресторані.
Була тоді така мода, що абсольве~пи отримували від своїх батьків капелюхи і

палиці, отримали і ми. Мій батько купив мені ще й ровер за

360 злотих

(очевидно

-на рати, яких не вспів сплатити до своєї смерти). Ми стали дозрілими, повно
правними молодими членами української спільноти.

Перед нами молодими

відкрилася нова, для нас невідома, довга життєва дорога. Що жде нас на цій
дорозі? Кого й що ми зустрінемо? Як будемо йти цією дорогою? Чи і як дамо
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собі раду з холодними й суворими вітрами, що будуть снігами засипати не лише

нашу дорогу, але й всі наші житrєві стежки? «Їм північні вітри гудуть, їм сніги
засипають путь, а вони йдуть ... все вперед ідуть ... ». Але молоді ми й дужі ми,
багато нас ... і «світ одкритий нам як двері»

-

думалося нам.

-

Не знали ми ще тоді, як жорстоко б' є життя і як ламає й найсильніші дуби. Не
знали, що багато з нас не пройде, не дійде, що впадуть серед шляху і на своїй, і на
чужій землі. Не знали ми ...
Були сповнені сили, надії і віри ... : «Ми сприсяглися долю переперти ... ».
Дещо про ОУН у Коломиї

Очевидно, і я вже згадував, що ОУН була також і в Коломиї. Я теж написав уже
про дію ОУН в нашій гімназії. Була теж ОУН і в українській дівочій гімназії, і в

учительській семінарії. Але як відомо, ОУН була організацією підпільною, кон
спіративною, кожен Гі член знав лише те, що йому треба було знати і мав контакт

лише до того, до кого треба було йому такий контакт мати. ОУН не провадила
жодних записок чи нотаток, бо це грозило всипою, судами, довгорічними вирока

ми і смертю. Всі знають, які тяжкі наслідки приніс т. зв. архів Сеника, який був
захований за границею в Чехословаччині, мовляв, там безпечно.
Судовий процес Степана Бандери і товаришів у Варшаві і пізніше у Львові,

смертні присуди

-

все це добре відоме, хоча виконавець замаху на Пєрацкого

Мацейко, завдяки справности дії Крайової ОУН (під Польщею) не попався в руки

польської поліції і вирвався неспостережно за границю.
З тих то причин і про ОУН у Коломиї є можливим написати лише дещо, небагато.
Структуральне Коломия була Округою, якапідлягала КЕ (Крайовій Екзекутиві) ОУН,
тобто найвшцому Проводові ОУН на ЗУЗ (Західньо-Українські Землі), популярно
ми говорили

-

Край, що в цілій структурі всієї ОУН, становив одну організаційну

одиницю, найважливішу поміж ШІШИМИ такими організаційними оДИІІІЩЯМИ. Край
підлягав ПУН-ові (Проводові Українських Націоналістів) як найвищому Проводові

всього Українського Націоналістичного Руху в Україні і в усьому світі. Головою
ПУН був тоді основоположник УВО і ОУН полк. Євген Коновалець.

Край (ЗУЗ) був поділений на десять Округ: Бережанська, Коломийська, Луцька,
Львівська, Перемиська, Рівенська, Сокальська, Станиславівська, Стрийська і
Тернопільська. Кожна округа ділилась на повіти, повіт на райони з районовим на
чолі. Округою керувала Окружна Екзекутива ОУН, повітом- Повітова Екзекутива
ОУН, ПЕ підлягала ОЕ, а всі ОЕ- КЕ ОУН.

Округою ОУН Коломия керувала Окружна Екзекутива ОУН, якій підлягали
чотири повіти: Коломия, Городенка, Косів і Снятин з Повітовими Екзекутивами
на чолі. Якщо йдеться про мене, то напочатку я належав до Юнацтва ОУН у
гімназії, як член ОУН я діяв після матури в

1931

році в селі Сороки, а з переїздом

на постійне до Коломиї я був поКШІканий до Окружної Екзекутиви ОУН, згодом

став провідником цієї Екзекутиви. Членами екзекутиви були: М. М., С.

0.,

Ц. Є., і

К. М. Я мав організаційний контакт вгору до одного члена КЕ ОУН у Львові і вниз
до кожного провідника Повітових Екзекутив.
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Провідником Повітової Екзекутиви Городенка були:

Ярослав Хомів

(1937),

Б. Рибчук (1935-37),
1942 році на СУЗ у Похідній групі ОУН, провід
Никорак (1934-38), прізвища провідникаПЕСнятин не

згинув у

никомПЕКосів був Ю.

пам'ятаю. Якщо йдеться про прізвища, то (так роблю і винших випадках), не всі
подаю, з різних причин, деколи подаю лише ініціяли.
Треба тут сказати, що після матури я не пішов відразу студіювати на університет
з причин, що «мав ще час» (мені було всього

17

з половиною років) і фінансових.

Батько пішов на емеритуру і його платня була багато менша від тої, яку мав як
був директором школи в Сороках. Нас усіх було шестеро: наймолодший брат, що
народився 1929-го року був ще дуже маленьким, Євген ходив до 4-ої кляси гімназії,

Роман- абсольвент гімназії і Олесь, що здав матуру на півроці в лютому

1932

року і також ще не міг піти студіювати (ще й із здоровельних причин, лікувався
постійно).
Отже, на початках мого побуrу в Коломиї я мав багато часу для організаційної
праці в ОУН. Ровером (під прикритrям, що це моя краєзнавча прогулька) я

відвідав підлеглі мені повіти ( повітові міста, а теж і деякі містечка і села), познайо
мився з їхніми провідниками, орг. станом (кількісним і якісним, хто, де і до чого),
місцевими потребами, побажаннями і ин. За короткий час я мав повний образ
стану, сили, людей і їхніх спроможностей у всій Коломийській окрузі. Очевидно,
все це не було ніде записане, а лише закарбоване в моїй пам' яті і такий образ я

передав, звітуючи тому, до кого я мав орг. контакт у КЕ ОУН у Львові. У важливих,
але не дуже спішних справах (бо в спішних треба було відразу особисто являтись)

ми послуговувалися відповідно закодованими листами,- вгору і вниз. Зрозуміло,
що орг. контакти були не лише знизу вгору, але також і згори вниз.
На инших відтинках

Окрім організаційної праці я займався тоді також і иншими справами, які мали,
або й не мали прямого відношення до ОУН. Передовсім, і це треба підкреслити,
я жив і обертався в довкіллю так, як кожен инший, щоб нічим не звернути нічиєї
уваги, що я маю щось з ОУН. Така була, і цілком правильно, вимога до всіх членів
ОУН.

Отже я працював (був на безплатній практиці) двоманаворотами по пів року
і по пів дня в Окружному Союзі Кооператив (ОСК), теж з розрахунком

-

може

приймуть мене згодом на постійну працю, що однак не сталося. ОСК затруднював
кільканадцять працівників, це була велика гуртівня споживчих товарів, що

обслуговувала всі споживчі кооперативи головно в Коломийському повіті, бо инші
мали свої Повітові Союзи Кооператив (можливо, що не всі повіти).

Тут я мав теж добру нагоду спостерігати, розмовляти й оцінювати людей з усіх
сіл (а це були передові в селах люди) Коломийського повіту, а також втримувати
неспостережливо орг. зв'язок з деякими, що приїздили як кооператори. Належав

я, як уже згадував, до читальні «Просвіти» ім. Григорія Сковороди, був в управі

містоголовою, хоча не раз пропонували мені головство, але я «відпрошувався» (з
відомих лише мені причин), видавав стінну газету <<На верхів'я». Співорганізував
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імпрези, нпр. академія в пошану героїв поляглих в бою з москалями під Кругами
29-го січня

1918

року, і инші, на деяких виголошував головну промову, їздив з

доповідями на села як делегат філії «Просвіти» (що була централею для всіх
читалень «Просвіти», яких було в повіті ок.

1ОО),

філії «Рідної Школи» чи філії

«Сільського Господаря».

Треба також відмітити, що жодна українська публічна імпреза не могла
відбугнея без позволення повітового старости, якому треба було дати на письмі
всю програму цієї імпрези, і на кожній імпрезі була приявна польська поліція, яка

слідкувала за виконуваною на сцені програмою. Для ілюстрації дійсности скажу,
що повітовий староста відмовив був дозволу на нашу імпрезу «Свято стрілецької

пісні». Ми виждали якийсь час (місяць-два) і внесли подання на імпрезу «Свято
пісні» з дещо лише зміненою програмою, і позволення отримали. Я вже згадував,
що польські поліціяити приявні на академії в пошану Тараса Шевченка в часі
співу «Заповіту» коли всі встали, то встали (хоча з деяким малим опізненням і з
неохотою) і вони. А звичайно перед самим закінченням, коли вже мали співати

«Ще не вмерла Україна», то польські поліцаї в поспіху покидали залю.
Був я також членом спортового Товариства «Сокіл» і виконував там обов' язки,

про які я вже згадував, співав у хорі «Боян», грав ролі в аматорському гуртку
міщанської читальні «Просвіта» під режисурою проф. Д. Николишина, грав
також разом з братом Олесем на rітарі (в малій оркестрі) для цього гуртка, що

виїздив також і до Космача, звичайно на два дні, грав ролі в нашому власному
аматорському гуртку під режисурою згаданого вже Олекси Скалозуба: «Заколот»,
«Казка старого млина» і ин., разом з иншими вправляв руханку о 6-тій годині
ранку на площі Народного Дому кожного дня.

В Коломиї мав свій початок націоналістичний тижневик «Рідний fрунт» (чим
я тоді займався) у часі, коли у Львові польська влада зліквідувала деякі нашІ
друковані видання. («Наш Клич», «Голос Нації»).
У цьому ж будинку приміщувався також «Союз Українок» (будинок з великим
городом був, мабугь, їхньою власністю); це було на бічній вулиці, але недалеко
від відомої головної (вже туr згадуваної) траси

-

лінії АБ, що йшла від ратуша і

кінчалася на вулиці Крашевських. На цю трасу виходила на проходи вся Коломия,
(а головно молодь), як теж на закупи (на цій лінії й поруч, на право і на ліво від
ратуша, приміщувалося найбільше і найкращих крамниць, також і українських) і

на щотижневі ярмарки, що відбувалися поруч,

-

на великому ринку.

По середині на лінії АБ стояв імпозантний Народний Дім, може й найбільший
(поруч гімназійного будинку), солідної будови, з фронту гарно викінчений, ще
передвоєнний двоповерховий будинок, що був центром коломийського україн
ського життя. Я вже згадував, що в Народному Домі приміщувалася українська

дівоча гімназія «Рідної Школи» і така ж учительська семінарія, де на подвір'ї
молоді дівчата і хлопці вправляли руханку і різні спортові гри.

Туг приміщувалося теж Товариство старших «Родина»

-

читальня, в якій

були всі українські часописи і журнали, оплачувані членами, а ми
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-

студенти

також приходили туди читати (і були звільнені від вкладок, мовляв, щоби лише

приходили, і ми приходили і читали). Приміщувалася тут велика українська
бібліотека, з JІКОЇ всі, а зокремами-молоді користали і багато книжок прочитали.

Відбував туr свої проби мішаний хор «Боян», в якому деякі з нас співали, разом із
старшими, диригував Р. Ставничий.

Був туr музей «Гуцульщина>>, який заініціював і ним керував В. Кобринський.
Влаштовувала тут для ширшої громади деякі доповіді читальня «Просвіти» ім.
Гр. Сковороди (між доповідачами виступав теж і я), яка вважалася в структурі

українського С'І)'дентства в Польщі- Союз Українських Студентських Організацій
під Польщею (СУСОП), його організаційною одиницею тому, що туr гуртувалися

головно студенти. Провід СУСОП- Студентська Репрезентація був обираний
делегатами всіх С'І)'дентських товариств і організацій на Студентських Конгресах
у Львові і там мав своє місце осідку.
На партері Народного Дому приміщувався український банк «Покутський
Союз», книгарня Учительської Спілки, ресторан «Гіrієна» і українська фризієрня

-

всі у фронтовій частині, що виходила на головну вулицю ..Увесь цей великий

будинок мав бути вибудований у формі чотирокутника, але на той час мав лише

фронт і розпочаті бічні частини. З цієї причини мав лише відносно невелику залю,
в якій відбувалися менші імпрези, деякі театральні вистави, забави тощо. Великі
імпрези і театральні вистави відбувалися в просторій й винаймленій польській
залі Каси Ощадности, що була в будинку зараз біля Народного Дому.
Майже напроти Народного Дому, трохи ближче в напрямі до центру міста
працювала філія «Просвіти», яку провадив Велиrорський, і яка обслуговувала

1ОО

читалень «Просвіти» в Коломийському повіті. Були теж філії «Рідної Школи»,
«Сільського Господаря», «Союзу Україною>, що мали свої кружки, відділи чи
инші організаційні одиниці майже по всіх селах повіту.

Ми

-

студенти

-

радо допомагали в корисній праці цих усіх установ,

виїжджаючи на села з доповідями чи на загальні збори. Звичайно приїздили по
нас господарі з відповідно вистеленим і зі зробленим сидженням возом і з парою
добрих коней, а після цього відвозили нас назад до Коломиї. Залежно від віддалі
цього села такі наші поїздки тривали довго, не раз цілу неділю до лізної ночі.

Був у Коломиї також Музичний інститут ім. Миколи Лисенка, директором
якого був проф. Р. Рубінrер (українець).
Як відомо поляки обмежували організованість і вияви українського суспільно
громадського жипя в Галичині (а ще більше на Волині, Поліссі, Лемківщині), і
так було і в Коломиї. Але українська громада вміла вимниати польські приписи
(один яскравий приклад цього я показав, як то було з концертом «Свято Пісні», але
таких прикладів було скрізь багато), і українське національне житrя процвітало. А

там, де вже не було можливим, то діяла ОУН, для якої все було можливим.
Деякими потрібними, але дискретними справами займалася молодь, як нпр.

збірками на українських політичних в' язнів, у чому не відмовлявся ніхто, якщо

до нього прийшов відомий йомузиншої діяльности молодий збірщик (зокрема,
коли цим збірщиком була знана всім дівчина), або доставою обідів для політичних
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в'язнів, що сидІли в коломийській тюрмІ, що їх охотно

радо приготовлили

пані-українки.
Після майже двох років мого побуrу (по матурі), моєї активности і праці на
різних відтинках і місцях, і зокрема в ОУН, в Коломиї, прийшов час продовжу

вати мої студії, які я міг і повинен був почати ще осінню 1931 року. і так у вересні

1933 року я

вирушив поїздом до Львова, віддаль від Коломиї

195

км- їзда п'ять

ГОДИН.

Не маючи ще

20

років життя я прибув до найбільшого західньо-українського й

до одного з найстарших історичних українських міст, яке так славно записалося в
аннали історії України.

Моє місце оостою

У червні

1935

року я знов прибув до місця мого «постою»

-

до Коломиї. Ще

вспів взяти участь у великому маніфестаційному Зеленосвяточному поході на
міський цвинтар, де на могилі височів великий дубовий хрест з написом «Борцям
за волю України», став до почесної варти довкруги могили (цю варту сповняли
студенти,

-

гімназистам цього невільно було робити під загрозою виключення

з гімназії). Ще в останній хвилині завважив мого молодшого брата гімназиста
Євгена, що став біля могили, не зважаючи на заборону і наслідки, то я його дуже

делікатно відсунув і став на його місце. На цвинтарі я був удруге арештований
(про що я вже написав попередньо).

В Коломиї я знов «поринув» у знайому мені працю, в знайомій мені обстановці,
серед знайомих людей. Дотримуючись конспірації, я не висувався на передові
місця (як ось нпр. не давав своєї згоди вибрати мене головою читальні «Просвіта»

ім. Гр. Сковороди), і був рядовим членом у різних товариствах. У спортовомуТ-ві
«Сокіл» я, разом з иншими, вправляв руханку о год. 6-ій ранку на площі Народного

Дому, грав там відбиванку чи кошівку, на спортових змаганнях був суддею, так як
і перед тим. Зимовою порою ми їздили на лижвах і лещатах, грали шахи або пінr
понr, влаштовували доповіді, як теж і студентські забави.

Співав я (про що вже згадував) в хорі «Боян» під дириrентурою Р. Ставничого, а

потім Р. Рубінrера, який був теж директором Музичного інституту ім. М. Лисенка.
До цієї Музичної школи я пізніше вписався на студії, щоб мати можливість
одержувати

40

злотих місячно з пенсійного фонду після смерти мого батька

емерита, хоча ніколи в цій школі не вчився.
Українське життя в Коломиї і зокрема життя молоді було в тих часах активне

і рухливе, багате різними виявами, про що я вже згадував, а доповню тепер, щоб
дати повніший образ тих років і тих людей, як і чим вони жили, чим і як займалися,
як у цих умовах і обставинах польської окупації змагалися й жили щоденним
життям.

Можна б сказати, що в часі польської окупації західньо-українських земель

(ЗУЗ) діяли два українські покоління

-
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наші батьки і ми

-

наше покоління

українських націоналістів, покоління ОУН, що страждало від програної наших

батьків, і яке поставило своїм завданням і обов'язком визволити всю Україну від

всіх окупантів і загарбників. і ми діяли в тому напрямі, не зважаючи на нікого і на
ніщо:

« ... ви

вперед все наступайте, ні на кого не зважайте ... », або як писав Василь

Стефаник: «... взад не йдіть, за мене пам'ятайте ... ». і ми ЙІІШИ, о, як ми йшли! Не

.

.

.

.

зважали на жоднІ перешкоди, НІ на жоднІ власнІ втрати крови

.

1 життя.

Але в парі з цим ми також жили й працювали звичайним життям

-

ходили

до шкіл, займалися спортом, співали, танцювали на забавах, знаходили свої

«симпатії», фліртували, женилися і закладали свої власні родини (хоча таких і
не було багато, хіба що по селах, де життя плило своїм звичайним руслом, але й
цілий цей міжвоєнний промежуток не тривав довго,

всього

-

20

років). Так було

скрізь і так було в Коломиї.
Вже зараз після того, як мого батька післали передчасно на емеритуру, і вся
наша родина перенеслася до Коломиї, я познайомився тут (про дещо я вже згадав) з

багатьма, головно з молодими людьми. Вже й перед тим мав я тут багато знайомих

-

шкільних товаришів і товаришок, бо ж я ходив тут

4

роки до гімназії і тут здав

матуру. Тепер знайомства поширились, і з-посеред багатьох згадаю лише декількох
ближчих- Михайла Матковського, Євгена Цибика, Костя Сєльського, Осипа
Сливинського, Ксеню Світликівну, Марійку Грабавенську і їі сестру (замордовані

большевиками в

1941

р.), Богдана Войткова, що пізніше оженився (вже в часі

війни) з Мартою Кузьмівною,- розстріляний мадярами, Богдана Тичниеького

(замордований москалями), Любу Жолкевич, Марійку Кузьмівну, іваику Кочій,
заміжню Кононів, в наших часах відому артистку-співачку і рецитаторку на наших

сценах в Нью-арку, Нью-Йорку й околиці, (також у дуеті з Валею Калин). Ці три,
згадані останньо, панни були в різних часах моїми молодечими симпатіями,
зокрема Марійка Кузьмівна, яка прибула була у вересні

1941 року до Станиславо ва,

напередодні мого арешту. Була заслана москалями в Сибір, а повернувшися до
Коломиї

-

тут померла, батьки їі загинули на засланні.

Коли я повернувся зі Львова до Коломиї літом

1935

року, то моєю симпатією

тоді була Люся (Святослава) Витвицька. Пізніше вийшла вона заміж за Данила
Березовського, мого гімназійного товариша, по війні переїхали вони до ЗСА і
тут вона померла, їі сестра Маруся, дуже добра п 'яністка і акомпаньяторка хору
«Боян», була симпатією иншого мого товариша

-

Осипа Сливинського, і не раз

ми обидва відпроваджували сестри додому та й бували в їхній родинній хаті.
Вони жили тоді в Коломиї при вул. Українській. Обидвоє вони одружилися, також
виїхали до ЗСА, і в Дітройті Маруся померла.
Я вже згадував попередньо про наші щорічні прогульки в Карпати, то варто
ще додати, що в одній такій прогульці взяли участь Люся Витвицька, Марійка

Кузьмівна й ірина Рекшинська, з якими ми ходили підгірськими дорогами та
чудовими гірськими масивами аж на Говерлю. Мандрували ми на Делятин, або

на Яблонів -

Космач і иншими дорогами. і взагалі сходили ми наші Карпати

«вздовж і впоперек», як у нас казали.

«. .. Карпати, Карпати, високі Карпати- лети
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моя пісне, лети ... », «рідним вітрам навздогін ... », що прошуміли, прогремїли пів

столітrя тому« ... лети, моя журлива пісне, через море у даль ... лети, лети ... ».
Але й під час вакацій першою і найважливішою була для мене організаційна
праця. Тому, що тодішній провідник Окружної Екзекутиви ОУН перейшов на
инший пост і виїхав з Коломиї, а в мене заносилось на те, що залишуся тут довше,
мене призначено провідником Коломийської ОЕ.

Для пригадки додам, що це був час після вдалого атентату бойовика ОУН на

польського міністра Пєрацкого у Варшаві й в ситуації після великих процесів ОУН,
Варшавського і Львівського, що розбили тоді КЕ ОУН з провідником Степаном
Бандерою на чолі.
З Коломийської округи, з повіту Косів, з села Смодне була арештована в цьому

селі, в липні

1934 року,

Дарка Гнатківська, яка за участь в атентаті на Пєрацкого

(виконувала функції інвіrілятора загиблого в атентаті польського міністра) була

суджена у Варшавському процесі ОУН і засуджена на
тоді в тюрмі заміж за Миколу Лебедя, пізніше в

15 років тюрми. Вийшла
1941-43 рр. виконуючого обов' язки

провідника ОУН після арешту Степана Бандери. Живуть обидвоє тепер в ЗСА.

Згадав я вже про ситуацію навколо КЕ ОУН у тому часі і, як наслідок, про
стан сітки ОУН на ЗУЗ. Моїм головним завданням на пості провідника ОЕ в
Коломиї було втримати незахитаною сітку ОУН в окрузі і виконувати те все, що
в тому часі було потрібним. Отже я відбував відправи з членами ОЕ, втримував
контакти з ПЕ, їздив до них на зв' язок, або викликав провідників ПЕ до себе

-

для відповідного інструктажу та інформацій і вказівок в актуальних тоді справах
і акціях, достави організаційної літератури тощо. Все це проходило нормально й
без жодних перебоїв.
Найважчий удар у моїй родині

Залишився я в Коломиї на довmий час з двох головних причин: тяжко захворів
тоді мій батько, у Львові я втратив місця своєї праці у фабриці пасти «Рекорд» і у
видавництві «Червона Калина», отже не мав фінансових засобів на дальші студії і

прожиток. То ж рад не рад

-

мусів я залишитись в Коломиї.

Щоб не втрачати років, я записався на студії, господарства й економії з

наголосом на кооперацію, в Українському Технічно-Господарському інституті
(УТГі) в Подєбрадах (Чехословаччина); це були т. зв. позаочні студії, проваджені
кореспонденційною методою.

Я отримував з УТГі студійний матеріял (т. зв. скрипти), засвоював собі прочитане
і що якийсь, докладно визначений, час давав професорам відповіді на поставлені
питання, (віддані на пошту в точно визначений день). Опісля отримував я, в
належний час, оцінки професорів на мої відповіді, отримував дальший матеріял і

питання та так ішов уперед у моїх студіях.
Почав я розглядатися в ситуації, перевів потрібні розмови з референтами Обл.
Проводу ОУН, намічував пляни дальшої нашої дії. Станиславівська область була

велика простором і мені треба було ознайомитись з П поодинокими частинами
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-

районами. Перед тим я ще відвідав табір юнацтва ОУН, який в околиці міста

провадив Василь Кушмелин, та деякі установи і їхніх провідних людей в самому
MlCТl.

(Торонто, Канада: Гомін України,

КОЛОМИЙКИ
З КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ
Весільні

...

Чи-с ходила, Оксаночко, у чорні сорочці,

Та й шо тибе ни хокіли в твоУм силі хлопці?
А я чорна ни ходила, я сорочку прала,

А я собі сторонеького хлопці сподобала .

...

Ой кувала зазулечка з соснини, з соснини,
Подивисі, Оксаночко, шо ти' мамка кини.

Жини мине, моя мамко, най сі жінков кішу,
Ой най жи я вулицьими болото ни мішу.

...

Зачьилосі вісілічко в господарські хакі,
А музикі заплачені заграют нам такі .

•••
Зачьилосі вісілічко, зачьило, зачьило,

А ви, старі, на молоді ни дивіцці криво.

Ой пішла я на вісільи та й сі висилила,
А то моя каравочка ні 1ла, ні пила.

Каравочка та й ни Ула, тильитко ни пило,
Поросьитко-нибожьитко зубки закусило.
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1987).

СПОГАДИ СТРіЛЬЦЯ З СОТНі «НЕДОБИТОГО»
(Уривок)

Микола УЖИТЧАК

«МИ молодії, хлопці лісовії»
ішов 1944 рік. Ключівських евакуювали у Нижній
Вербіж і в Спас. Ми опинилися в Спасі, де заприятелювали
з місцевими людьми. Там часто збиралися парубки. Як
зараз бачу їх, здорових, сміливих, гарних на вроду і дуже
сшвучих.

У Великому Ключеві стояли совіти, а вище в горах

-

мадяри. Між ними точилися бої.

.

вщступили

.

1

Нарешті мадяри

ми у жнива повернулися додому, де застали

розграбоване совітами село.
Пригадую, як одного дня в село зайшла сотня УПА

під командуванням «Нечая». Вони співали пісню «Чи то буря, чи то грім», а я
був тоді у вуйни Бойчучки, де моя мама народилася. Туди зайшли повстанці і
привіталися «Слава Україні!». Вони були одягнуті в різне вбрання. Розпитували
мене, з котрого я року, чи я чув про УПА, чи не пішов би з ними. Так вони Либиною

.

.

помарширували з пІснями далІ в гори

...

Нас, хлопців з 1927-го, 1926-го, 1925-го років народження совіти забрали на
військкомат у Нижній Вербіж як призовників. Нас там навчали поводитися зі
зброєю, ми охороняли військкомат (чергували по добі). Так ми там відбули якийсь
час, а тоді отримали повістки до армії. Зібралися, набрали харчів у наплечники і
наступного дня готуємося іти служити у Совіцьку армію. А тут увечері приходять

.

..

нашІ хлопцІ

1 запитують,

куди ми.

-Та в армію.

-

Та ви такі молоді хлопці і йдете служити совітам?

станці.

-

А тато твій де?

-

-

здивувалися пов-

запитують мене.

-Та в армії.

-

Та й ти йдеш?

-іду.
-А в нашу армію, в УПА підете? Ми вас не силуємо, але гадаємо, ви згодитеся ...

Завтра, аби ви були під Верьхом, коло Павла Орининого.
На завтра в умовленому місці нас, охотників, зійшлося дуже багато, майже
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хлопців. Були одягнуті хто як. Я, наприклад, мав добрі черевики, які мені
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зробив Федір Станіславський, штани, білизну, куртку, пілотку, наплечник, і мав

ще добрий мадярський коц, який згодом обміняв на кілограм масла і печений на

листі хліб на по стою в Березовах. і ми з одним другом ті харчі смачно з 'їли.
Це були новобранці переважно з межівних сіл Мишина й Ковалівки.

З

печеніжинського куща (Печеніжин, Рунrури, Слобода, Марківка, Молодятин,

Малий Ключів) набирали в инші сотні. З Великого Ключева зголосилися Василь

rушуленко

(Поянюк), Микола Коцорак, Василь Прокопчук, Микола Микитюк

(Стружів), Степан Кушмелюк (Кісилитчуків) і я. Тоді командири УПА повідомили,

хто не хоче чи не може, то має право повернутися додому з місця, бо відтак буде

пізно. і тоді з наших пішов назад Василь Прокопчук (Кіт), який відтак працював
заступником голови колгоспу і колгоспним бригадиром.
Знаю, що в инших сотнях були инші хлопці з нашого села: Микола Кушляк,

по-вуличному Губатишин,

1927 р.

н.

-

стрілець «Штоля» сотні «Цигана» куреня

«Гайдамаки»; Микола Дронюк, по-вуличному Крицький

(1924- 1945

рр.)

-

стрілець «Юнак» куреня «Гайдамаки»; Василь Ужитчак, по-вуличному Юришин,

1927 р.

н.

-

стрілець «Тичина» сотні «Цигана» куреня «Гайдамаки», згодом член

боїв ки ОУН на псевдо «Бандура»; Микола Микитюк, по-вуличному Стружі в

( 192 7
1949 рр.)- стрілець сотні «Цигана» куреня «Гайдамаки», якого у Космацько му
бою (1945) поранили в обидві руки, згодом він був член боївкп ОУН на псевдо
«Байда»; Федір Карпенюк, по-вуличному Сенчьинчин (1927 1949 рр.) -

-

стрілець сотні «Цигана» куреня «Гайдамаки», згодом член боївкп ОУН на псевдо
«Хвильовий»; Степан Кушмелюк, по-вуличному Кісилитчуків

(1927- 1945

рр.)

-стрілець «Ящур» сотні «Маніва» куреня «Гайдамаки», загинув у Космацькому
бою

(1945);

Катерина Дронюк, по-вуличному Крицька,

1927

р. н.

-

кур'єр УПА

«Калина» та инші. Ще перед цим в УНС, у сотні «Липея» воювали мої односельці
Василь Дронюк, по-вуличному Крицький, на псевдо «Дзвін», Танасій Стефурак,

по-вуличному Ейзиків

-

стрілець «Підкова», господарчий референт, головний

кухар сотні, який був паранений у бою з ковпаківцями в Космачі

(1943),

тепер

він живе в США. Переказували, що в тій сотні були ще три стрільці з Великого
Ключ ева.
Уже падав лист, був жовтень

1944 року,

фронт давно пішов уперед. Десь там на

полях Другої світової воював і мій тато, якого забрали до Совіцької армії навесні
того самого року. Вдома залишалася мама, яка радила мені йти в УПА. Вона казала,

що Америка певно допоможе українським повстанцям, а з фронту приходять
похоронні картки і там можна теж загинути. Краще вже гинути за Вкраїну.
Ведуть нас з Ключева через Березовп

-

Космач

-

Брустури на гуцульське

село Шипіт, тепер Косівського району івано-Франківської области, де ми стали на
постій. Розташувалися попід оборогами й стайнями, а хто й по хатах. Старшини
жили в селі Брустурах.

Уранці

-

«ранна зоря»

-

руханка, треба вставати, іти митися далеко в потічок.

Звідти назад також далеко, але вже вгору, і заки вийдеш, то зігрієшся. Молоді це
витримували, а старші кашляли. Після цього ми, стрільці, одягалися, молилися і
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сідали до занять: вивчали зброю і стріляли, вчилися швидко ходити й ставати у

стрій. історію нам викладав політвиховник «денис».
Водночас нас перевіряли. Мене, наприклад, у той спосіб, що одного разу
викликав до себе чотовий «Мирон» і наказав перепровадити заарештованого
«стрибка» на куток Завоєли, що в Космачі, до Кривульчака, де містився пункт
нашого зв' язку. Веду «стрибка» лісом, а надворі вже стемніло. Він став просити,

аби я його відпустив. Але я непохитний:

-

Не пробуй наближатися на три кроки, бо відразу стрілю!
Та ти будь чоловіком, та я такий, як і ти! Я не винен, мене помилково взяли,

відпусти мене, -торочить «стрибок».
-Я не маю права!

-

Я буду тікати.

-Будеш тікати- я буду стріляти!

-

Ти стріляй, але не в мене.

-Ні, я буду цілитися в тебе. Хіба будеш мати щастя і лишишся живий. і не
балакай! Будеш там, де треба говорити! Моя справа

-

тебе перепровадити.

Я був у напрузі, міцно стискав зброю в руках- готовий знищити арештанта за

спробу втечі. Так я привів свого полоненого до Кривульчака, повернувся в курінь
і зголосив: «Друже чотовий, приказ виконано!». Аж згодом я зрозумів, що вів не
«стрибка», а свого ж, і що мене в такий спосіб перевіряли.

Зразу ж ми всі отримали підпільні псевда, переважно придумані нами самими.
Був реєстр, в який уписували наші прізвища і псевда. Моє псевдо «Свид», є таке
дуже тверде дерево.

В УПА панувала сувора дисципліна. Бувало, чотовий дивиться на годинник і

командує: «Трета чота! Збірка! Раз! Два! Два й пів! Два й три чверти! Три!». і всі
повинні вже стояти. Ті, що не встигли, діставали карну муштру, наприклад, пару
хвилин поскакати. Була ще карна стійка за провину, якщо хтось ішов по хатах за
чимось. Командири забороняли ходили по хатах за будь-чим. За це давали буки
або карну стійку: наплечник заповнювали камінням і треба було з ним вистояти
певний час, наприклад, годину. Так перевіряли витривалість стрільців.
Командири одразу ж нас суворо попередили: «За зраду

-

смерть!», «За

дезертирство- смерть!», «Якщо заснув на стійці- смерть!». Пригадую собі,

що серед нас був стрілець «Зозуля», який задрімав біля кулемета. Його застали
в такому стані і заарештували. Тоді вивели сотню на пляц і сказали, що відбувся

революційний суд над стрільцем «Зозулею», якого за те, що заснув на стійці,

засуджено на кару смерти. Йому наказали вийти, обернутися плечима до стрільців.
Ройовий викликав трьох стрільців і скомандував: «Приціл у плечі! Вогонь!>>. З
крісів залунало <<Трас» і приречений покотився на землю. Це на нас справило
велике враження. Після цього особисто я добре пам'ятав покарання «Зозулі». Не

раз стою на стійці і гину спати, а тому кидаю собі в пазуху сніг. і не боюся, що
простуджуся. Головне- не заснути. інакше наражаєш на смерть і себе, і своїх
побратимів.
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Сумне враження справило на нас і самогубство чотового «Бандури». Він

був лисий, старший чоловік, носився відповідно. Чому він застрілився

-

це

залишалося загадкою для всtх нас.

Озброєні ми були довгими гвинтівками- «манліхерами», в яких ішло по п'ять
патронів. Патрони до них чекали в карпатських криївках ще з стрілецьких часів.

Мали кожен по дві rранати, чимало магазинів, а також чеські й мадярські кулемети
«сурі» і совіцькі «дехтярі». Важкими кулеметами «максимами» була озброєна
сотня «Гамалії», яка мала й коней. При нашій сотні була мінометна ланка з двох

легких мінометів малого калібру. Нею керували брати Шмендрики. Був великий
курінний міномет, якого тягли коні. Він пропав у одному з боїв у с. Кривобродах,

коли його кинули в криницю, аби не залишати москалям. Були амуніційні. існував
суворий облік боєприпасів.
Я був у першому рою (ройовий «Карий») третьої чоти

(чотовий

«Мирон»}

другої сотні (сотенний «Недобитий») куреня «Скуби». Тут також воювали хлопці
з Косівщипи й з Коломийщини.

Принагідно хочу за порядком назвати наших командирів і моїх бойових
побратимів:
Курінь ((Скуби~~

«Скуба»

«денис» «Щигош> -

спочатку сотенний, а згодом

-

курінний УПА.

політвиховник куреня УПА.

курінний лікар УПА.

«Бурлака»- санітар.
«Скуба» -сотенний першої сотні, згодом сотню перебрав «Білий».
«Циган»- сотенний третьої сотні куреня «Скуби».
Сотня ((Недо6итого"

1. «Недобитий», сотенний третьої сотні куреня «Скуби» - Юліян Матвіїв.
2. «Блакитний», наказний бунчужний; перед ним був инший наказний бунчужний,
але його ім' я, на жаль, тепер не пригадую.
З. «Ліля»

-

зв'язкова сотника.

4. «Паливода»- санітар сотні.
5. «Здоровий» - кухар сотні.
6-7. Шмендрики брати - керівники мінометної ланки сотні.
8. «Вихор» - командир першої чоти - Харук, родом зі Снятинщини; згодом 9. «Скоба», який відтак став чотовим.
1О. «Бандура» - командир другої чоти, згодом застрілився і командиром став
11. «Вітер».
12. «Мирон» - командир третьої чоти, в якій я служив.
13. «Карий»- ройовий першого рою третьої чоти.
14. «Гордан» - ройовий другого рою третьої чоти.
15. «іскра»- ройовий третього рою третьої чоти.
16. «Байда»- ройовий- В. Герасименюк, 1913 р. н., с. Яворів Косівського р-ну,
заарештований 1945 р.
17. Андрецуляк П. П. -«Град», 1926 р. н., м. Косів, заарештований 1944 р.
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Атаманюк В. Ю.- «Запорожець»,

18.

р-ну, заарештований

Бодруr В. П.

19.

-

заарештований

1920

р. н., с. Ковалівка, Коломийського

1946 р.

«Яструб»,

1922

р. н., с. Середній Березів Косівського р-ну,

25 років, живе в м. Коломиї.
20. Бойчук М. - «Сумний», 1923 р. н., с. Стопчатів Косівського р-ну.
21. Буряк О. і.- «Квітка», 1922 р. н., заарештований 1945 р.
22. Васильків Д. М. - «Берізка», 1917 р. н., кулеметник, заарештований 1946 р.
23. Волошенюк В. П. - «Славко», 1927 р. н., с. Залуч Коломийського р-ну,
заарештований 1946 р.
24. Герцюк М. і.- «Гордий», с. Старі Кути Косівського р-ну, у 1947 р. з'явився з
повиною, а в 1948 р. його засудили.
25. Гринчук і. П.- «Хома», 1921 р. н., м. Косів, заарештований 1945 р.
26. Гулій і. Д.- «Трава», 1925 р. н., с. Старі Кути Косівського р-ну, заарештований
1946 р.
27. (ушуленко В. П.- «Скала», 1927 р. н., с. Великий Ключів Коломийського
р-ну, 1945 р. з' явився з повиною.
28. Долішняк В. В. - «Журавель», 1923 р. н., с. Ковалівка Косівського р-ну,
заарештований 1945 р.
29. Катеринчук В. В. - «Сосна», 1924 р. н., с. Старі Кути Косівського р-ну,
заарештований 1945 р.
30. Коцорак М. і. -«Олень», 1926 р. н., с. Великий Ключів Коломийського р-ну,
убитий сонітами 1945 р.
31. Кравчук з с. Ковалівки, здався.
32. Кузьменюк С. Х. - «Дуб», 1924 р. н., с. Старі Кути Косівського р-ну,
заарештований 1945 р.
33. Лесюк Д. і., 1921 р. н., с. Ковалівка Коломийського р-ну, 1949 р. з'явився з
1951

р. і засуджений на

повиною.

34.
35.

Мельник

-

«Половик», с. Ковалівка Коломийського р-ну.

Остап'юк В. М.

заарештований

- «Малий», 1927
1945 р.

р. н., с. Старі Кути Косівського р-ну,

36. Пасіч П. В. - «Мовчан», заарештований 1946 р.
37. Рибенчук В. М.- «Орел», «Голуб», 1912 р. н., заарештований 1945 р.
38. Савчук М. Д.- «Чуга», 1922 р. н., с. Розтоки Косівського р-ну, заарештований
1944 р. і засуджений до розстрілу.
39. Савчук П. Н. - «Зелений», 1923 р. н., с. Старі Кути Косівського р-ну,
заарештований 1945 р.
40. Семчук Ю. Д. - «Смішний», 1925 р. н., с. Старі Кути Косівського р-ну,
заарештований 1946 р.
41. Сулятицький С., с. Березів Косівського р-ну, убитий 1945 р.
42. Сумарук і. О. - «Смерека», 1915 р. н., с. Яворів Косівського р-ну,
заарештований 1945 р.
43. Тимчук В. С. - «Чорний», 1914 р. н., с. Старі Кути Косівського р-ну,
заарештований 1945 р.
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44.

Ужитчак М. М.- «Свид»,

ну, заарештований
травня

1951

1927

р. н., с. Великий Ключів Коломийського р

р., скерований до спецтабору МВС, реабілітований ЗО

1952 р.

45. Хариняк В. і. - «Голуб», 1925 р. н., с. Старі Кути Косівського р-ну,
заарештований 1946 р.
46. Цикаляк Д. М. - «Людовик», 1924 р. н., с. Старі Кути Косівського р-ну,
заарештований 1945 р.
47. Ясінський Д. М., 1924 р. н., с. Ковалівка Коломийського р-ну, загинув у бою
1945 р.
48. «Буйний» з с. Лючі Косівського р-ну.
49. «Бурлака».
50. «Забойщик» з с. Ковалівкп Коломийського р-ну.
51. «Запорожець».
52. «Збуй».
53. «Калина»- с. Березова Косівського р-ну, загинув у бою.
54. «Маузер» з с. Космача Косівського р-ну.
55. «Підкова» з с. Мишина Коломийського р-ну, загинув 1945 р. ум. Яремчі.
56. «Плистка».
57. «Степовий» з с. Лючі Косівського р-ну, був обморозив ноги.
59. «Червоний» з смт. Кутів Косівського р-ну.
60. «Чорноморець» з с. Старі Кути Косівського р-ну.
61. «Шахтар» з с. Ковалівкп Коломийського р-ну.
62. <<Явір».
Це ті прізвища й псевда, які вдалося відшукати в книжках і в своїй пам'яті.
Буду радий, якщо хтось уточнить чи доповнить цей список.

Майже через

50 років, уже в незалежній Україні я довідався хто ж був насправді

мій сотенний «Недобитий» і тому хочу кількома словами розповісти про цю
героїчну постать.

«Недобитий»

-

це син українських учителів Миколи Матвіїва та Станіслави

Токарської- Юліан. Народився він

1912 року у м.

Бродах на Львівщині. Оскільки

батьків перевели на педагогічну працю вс. Білявці, то там опинився й малий Юліан.

Після сільської школи навчався у Бродівській чоловічій гімназії, яку закінчив
року, а відтак

-

який закінчив

1932

на правнпчому факультеті Люблінського університету в Польщі,

193 7

року. Отже, це була rрунтовно освічена людина. Десь у ті

студентські літа Юліан Матвіїв вступив до ОУН, аби боротися за волю України.
Перед війною він одружився з Любою Якубів з Роздолу, яка пережила з ним
всі його подальші життєві випробування. Війна застала молоде подружжя на

Грубешівщині. Вони мали сина Зеновія і дочку Оксану. За перших совітів Юліан
перебував у підпіллі, за німців

-

працював за завданням ОУН у допомоговій

поліції в Коломиї та в Кутах. При добрій нагоді він з однодумцями роззброїли

німців і з трофеями влилися до лав УПА. Спочатку Юліан Матвіїв був чотовим,
згодом сотенним на псевдо «Недобитий». Під його рукою стрільці провели
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низку блискучих військових операцій проти німецьких і мадярських, а згодом і

совіцьких окупантів. <<Недобитий» став курінним куреня «Перемога>> відділу
«Гуцульщина». Особливо прославився його курінь у бою з більшовиками під

селами Гринявою і Яворовом. Його ім'я знали по всій Гуцульщині. А в 1950
році «Недобитого» призначили Окружним провідником ОУН Буковини. Через

два роки сумнозвісний зрадник «Кіров» видав уславленого командира органам

мrБ. Зазнавши нелюдських катувань у Лук' янівській тюрмі в Києві, «Недобитий»
в січні 1953-го отримав вирок

розстріл. Де його вбили і де поховали

-

-

досі

невідомо. Та добре ім' я одного з відомих командирів УПА повернулося до свого
народу

...

Наш чотовий «Мирон» на вигляд був дуже гарним, рухливим, трохи старший і

трохи вищий за мене. А ще -

дисциплінар. іноді він, наприклад, кидав тобі кріс

і ти мусив зловити, а якщо не зловив, то мусив зубами підіймати з землі і чистити
той кріс. Пильно дивився, чи зброя кожного стрільця вичищена. Любив співати
таку пісню:
Боролись козаки,
За Украіну,
Боротись будем ми
За землю рідну.

Вишкіл тривав шість тижнів. На Різдво цілий курінь «Скуби» УПА в центрі
Космача при великому здвизі й великій урочистости коло церкви приймав присягу.
Тут стрільці перед Богом і рідним народом клялися боротися до загину за вільну
Україну. У цій величній акції брали участь командир бригади «Козак», окружний
провідник

ОУН

«Роберт»,

провідники

«Еней»,

«Сталь»,

греко-католицький

священик. Командир читав текст присяги, а ми всі за ним повторювали.

«В ГОРАХ ГРіМ ГУДЕ»
Перший наш бойовий рейд був на початку

1945

року на нинішнє гуцульське

селище Яблунів, що в Косівському районі івано-Франківської области. ідемо й
ідемо, ніде нічого, аж там, де міст, трохи зупинилися. Це ще було в Лючі. По нас

стали парити з кулеметів, а ми причаїлися і чекаємо команди. Але команди до
наступу не надходило, навпаки треба було відступати. Ми потихо відступили й

розташувалися в Текучі й Лючі, зайнявши вигідні позиції і готові зустріти ворога
в будь-якому напрямку. Але совіти чомусь не рухалися вперед ...

По Різдвяних святах 1945-го ми ішли брати муку до

r ольдберrового

млина.

У Великому Ключеві зорганізували фірманів. Тихо доїхали й дійшли до млина

та зайняли оборону від міста. А тоді стали в темпі завантажувати мукою фірн
і повезли їх через Воскресінці

-

Спас

-

Пістинь

-

Прокураву

-

Космач.

Мельником був Сомик, колишній ковпаківець, який працював на УПА. Згодом
його совіти засудили за муку, але коли він написав прохання до Сидора Ковпака,
той утрутився у справу і Сомика звільнили з тюрми. Згодом з станіславської тюрми
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завдяки Ковпаковп звільнили Зеленевича з Чорного Потоку, з яким я сидів і який

переводив ковпаківців через гори, а відтак допомагав нашим.
Коли ми привезли муку в Космач, то на кожен рій дали по кухарці, аби нам

зварила вечерю. Напекли нам хліба, ми смачно попоїли і колядували аж ішла
луна.

Їсти нам давали, як на воєнний період не зле, хоча молодим після муштри
хотілося їсти більше. Припадало на кожного по шість картоплин, коли стояли на
постою, то неодмінно їли й м'ясо. З нами була й кухня. Старший кухар мав псевдо
«Здоровий», бо справді був дуже здоровим. Заборонялося ходити по людях та
випрошувати харчі. За це суворо карали.

Сотня наша ішла в рейд з Печеніжина на Княждвір і через ріку Прут аж за
Коломию, де наробили вархоли, а звідти повернулися через Спас і в гори. Наша

бойова сотня нараховувала

150 вояків.

Були ми одного вечора в селі Сороках Городенківського району. Люди нас
зустрічали, приносили в решетах яблука і ми кожен мав право взяти по два яблука.
Удень ми сиділи в цьому чи сусідньому селі по стайнях і стодолах та відпочивали,
відсиплялися. Стріляти не довелося, хоч ми були готові до бою.

Важко стало тоді, коли за нами стали гнатися добре вишколені московські

головорізи з спеціяльних військових підрозділів, що мали назви «Красна мітла» і
«Чорна рубаха». Бій за боєм, перехід за переходом, ні секунди спочинку ...
Пригадую перший бій за Космач

кінці лютого

1945

-

бандерівську столицю. Це було десь при

року, стояли страшні холоди, морози. Наша сотня на чолі з

«Недобитим» зайняла позицію в урочищі Під Рунком. Удосвіта лунає команда
ройового: «Остре поготівля!» Всі схоплюються, хапають свої кріси, наплечники
і надвір. Мені в тому темпі випав з піхви гуцульський ножик, який я носив з
собою.

Вибігаючи з хати через вікно, я бачив, як б'ють наші кулемети і крешуть іскри
з куль. Ми наступаємо. Більшовики стріляють. Ми вже навчені, трохи обстріляні,
вміємо маскуватися, перебігати, лазити по-пластунськи, не виставлятися під
кулі, тримати зв'язок, за який особливо наказував «Мирон». Згідно з військовою
тактикою, ми повинні стояти один від одного за

20 -

25

метрів і чути накази, які

подають командири відповідно до ситуації.

У бою вловлюю команду чотового «Мирона», який наказує мені й стрільцеві
«Дубкові» підвестися та винести з поля бою пораненого ройового «Карого». Я
подумав: це смерть. Але наказ треба виконувати. Ми встали. Однак чотовий пильно

подивився на мене, худого, малого і відкликав свій наказ. Якщо він живе, то дай

йому, Боже, здоров' я, інакше я був би загинув і не відомо, чи зміг би зарадити
пораненому ройовому. А ті два стрільці побігли виконувати наказ і більше я не
бачив ані їх, ані ройового. Про їхню долю також нічого не знаю.
Ми відступали. Сотня «Цигана» пропустила ворога з боку Прокурави. Ми

бачили, як більшовики палили космацькі хати. Вечоріло. Я зустрів пораненого в
обидві руки свого односельця Миколу Микитюка- «Байду» з сотні «Цигана».
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Відтак він був стрільцем боївки СБ ОУН і загинув

3

жовтня

1949 року

в рідному

селі у бою з совітами.
Знову зав'язався бій, і нас чотири стрільці заблукали в лісі. Ми ходили
навмання сніговими заметами, прогортали сніг і шукали гіркі rоrодзи, аби хоч
якось угамувати голод. Через добу чи й більше ми виблудили аж у Ворохті. Там
зайшли до однієї гуцульської хати, де нам дали їсти овечого студенцю в череп'яних

мисках, а жінка налупила нам велику миску мандибурки. Там ми довідалися, що
сотня «Недобитого» маневрує в районі Білих і Чорних Ослав на Надвірнянщині.
Ми подалися на Березови, де після важких боїв знову збиралися наші сотні.
Тим, у кого було погане ВЗ)'lТЯ й одяг, міняли їх на ліпше. Дали знову по дві

rранати, набої.

ідемо на Космач виганяти більшовиків. Нам поспішає допомагати курінь
«іскри» з Чорного лісу. Сотні УПА взяли в перстень це славне гуцульське село,
у якому отаборилися червоні окупанти. Мене призначИJПІ до мінометної ланки, і
крім мого озброєння, ще дали форшляг з трьома патронами.
Перед Космачем уночі зупинилися на перепочинок. Можна було палити, але
щоб не видко жодної іскринки. Я сів на форшляг і ... заснув. Скільки спав- не

знаю, але коли прокинувся, то нікого не побачив. Навколо ніч, шумлять смереки.
Мене охопив страх. Я побачив стежку, але звідки й куди вона йде
пригадати. Це

-

-

не міг

кінець, мене повважають дезертиром!

Я згинаюся над сніговою стежкою і придивляюся, чи не видко носиків черевиків
і чобіт наших вояків. Здається, я їх розгледів і вибрав напрямок. Не йду, а лечу і
нарешті

-

наздогнав своїх. Переказав хлопцям, що я є, але був трохи відстав.

Через Кляузу переходимо лісом і раптом по нас «ба-ба-ба-ба-бах!». Кулі
зцівкали, я довго не думаючи, стрілив туди, звідки били вороги. Тут підбіг хтось
з командирів і гостро запитав: «Хто стріляв?» Признаюся, що я. Командир мене
суворо попередив. Відтак передали, що сталося непорозуміння і стріляли з куреня

«іскри». Вони переплутали відгук. В УПА існував «клич» і «відгук»-пароль.
Наприклад, якщо встановили цифру

1О

і тобі кажуть: «Стій! Сім!», ти повинен

відповісти: «Три!». Разом повинно вийти

10.

Тоді помилилися.

Ми з мінометниками опинилися на куrку Завоєли в Космачі. Надворі ще темно.
Ми розклали міномет. Раптом зав'язався страшний бій, у небі чуємо гул совіцьких
«кукурудзяників», лунають рясні черги. На допомогу чвалали нові совітські
частини з кількох напрямків: з Верховини, з Яблунова. з Прокурави, з Ворохти.
Ми бачимо аж з Буківця, що московські зайди пруть великим числом і швидким
темпом. Вороги у довгих теплих кожухах, у теплих шапках. Ми пустили пару

снарядів з мінометів і готуємося до ближчого бою. Але тут дають знати, що сотня

«Цигана» не втримала оборону і треба негайно відступати. і ми залишили позиції.
Організовано відступаємо.

Під час того бою в Космачі московські rоловорізи сховалися у церкві, чим нас
спантеличили. Думки поділилися: одні вважали, що треба стріляти по церкві з

мінометів, инші були рішуче проти. Я чув, що курінний не дозволив, і москалі
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виховалися в храмі Божому. А недавно довідався від космацьких людей, що наші
повстанці там москалів таки перебили ...
На другу ніч над ранком ми опинилися в Яремчі, де визволяли українських
патріотів з енкаведистської тюрми. Перебили їхню сторожу, бо відомо, той, хто

нападає- має силу. ідіть на волю, а хто хоче- з нами. Всі хочуть іти з нами,
боротися за Україну, нищити до лаби наших одвічних північних ворогів.
Тоді, в Яремчі етавася трагічний випадок з одним нашим повстанцем. То

був стрілець «Підкова»

-

Миронюк з с. Мишина, чудовий хлопець. Він забрав

кілька годинників з убитих енкаведистів і пішов шукати ще. Зігнувся над убитим
енкаведистом, а той курвий син був притаєний і вбив «Підкову».

Ми далі рейдуємо. Чимраз стає важче. Був бій у Стиріх між с. Слободою, тепер
Коломийського району і Березовами, тепер Косівського району. Відтак ідемо
лісами, карпатськими верхамн і опиняємося у моєму рідному Великому Ключеві,

на обійсті у rаздів Семенишиних. Там розклали вогні і в кітлах варимо їсти, бо
сотня дуже голодна та й втомлена.

Я пішов до тети Насті, до Кобилянського, і попросив, аби вона пішла до мами
і хай мама мені дасть чисту сорочку, солонини, хліба. Мій односелець Василь

f ушуленко -

стрілець «Скала» відпросився додому. Відтак він не повернувся

назад. Згодом Василь розповідав, що тато й мама, як його побачили, то заголосили,

забрали в нього карабін і віднесли у якусь вербу. Його ж батьки відправили у
межівне село Мишин, де він переховувався. Фактично це було дезертирство
і якось члени боївкп приходили та шукали за ним, аби покарати. Проте йому
пощастило, бо його оборонив один псевдобоївкар високого чину

-

сексот, через

якого у Мишині знищили дівчину-зв'язкову, по-вуличному Лопатіникову, яка не
була винна, але задарма іІ по карали свої ж. Згодом це все з' ясувалося, але було
ПІЗНО ...

Мене не відпустили додому, хоч я теж просився. Третього нашого односельця,
мого найліпшого товариша Миколу Коцорака на псевдо «Олень» уже в сотні не

було. Його перед тим відпустили через хворобу (назбирувалася вода в колінах).
З сотні «Цигана» з нами тепер був ще один мій односелець, Микола Петрович
Кушляк, на псевдо «Штоля». Він ще розповідав, що йому під черевиком розірвалася
розривна куля і продірявила взуття та нозі нічого не заподіяла. Микола Кушляк

народився 1927 року. Його батьки сиділи на кутку Готарь. Це були славні ключівські
господарі, яких називали Губатишиними. Тато його воював на Першій світовій

війні, а відтак був стрільцем УГА. Брат його іван був членом ОУН і за німців
виконував обовязки зв' язково го, а відтак пішов на Другу світову війну. Микола
пішов в УПА, був у першому рої, третьої чоти, третьої сотні під командуванням
«Цигана» в курені «Скуби». Після Космацького бою і розпорошення сотні, він
повернувся в село, де переховувався. У

1945

році його заарештували енкаведисти

і понад місяць катували, але він ні до чого не признався ...
У якійсь сотні УПА, чи не в «Нечая», був ще Петро Варчук, по-вуличному
Шинтярчин, і ми з ним здибалися якось у лісі. Пригадую його добре одягнутого,
молодого, гарного. Що з ним було, яка була його повстанська доля
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-

не знаю,

а в повоєнні роки ми цю бесіду боялися зачіпати. Згодом він був у ~стрибках»,
працював секретарем Великоключівської сільської ради, але свою таємницю ми
ніколи й нікому не виказали. Так він і помер.
Ще був в УПА з Верхнього Вербіжа Тріщук, з яким ми теж бачилися в
карпатських лісах, але нікому не виказали таємниці. Він працював сільським

ковалем, ми з ним навіть якось пили по сто грамів, але наші повстанські дороги не
згадували. Цей чоловік теж уже помер ...
Мама летіла до мене зі своїми скромними пожитками. Це була зворушлива
зустріч мами й сина, які давно не бачилися. Та не встигли ми набутися,

наговоритися, як підійшов котрийсь з моїх побратимів і гукнув, що збірка, і ми
негайно відходимо. Мама каже: «Та й я йду з тобою>. Я кажу: «Ходіт». Мама пішла
і побачила, як повстанці шикуються і готуються до подальших походів рідними

горами й селами, а серед нихііІ малий, вутлий син. Ми повпсипали з кітлів усе
вариво, спіІІІНо зібралися, бо надійшов сигнал, що за нами далі женуться окупанти.
Люди нам дали сухарів у дорогу і це трохи втішило.
Мама йде за мною, а ми прямуємо від Семенитиних в урочище Руrова, а звідти

на

r рунь.

Мама каже, що може ми востаннє бачимося. Вона чула, як стогнуть

поранені повстанці. Я розраджую маму, а мені такий жаль ... Я так хотів залиІШПИся
з нею ... Але я дав клятву! Мені перед тим снилося, що я поранений у плечі. Я у сні

порухався, а то лише сон. Я подумав, що може законно полишу сотню і повернуся
додому... Виглядало, що ми довго не протримаємося перед страшним ворогом ...

Я говорив з мамою, але десь в урочищі Поrір, що від Стопчатова, мама
несподівано загубилася. Мені стало дуже сумно, але Богу дякувати, хоч коротко,
та побачився з мамою.
Ми вийшли на Мишинське, там, як Лазова Катерина, а звідти на Ковалівку,

на Спас і далі. Приходимо в село Кривоброди. ішли цілу ніч. В Кривобродах
нас розмістили по хатах. Вкладаємоси на підлогах, попід лави й печі, хто де. Я
побачив застільну лаву і туди шусть, аби мене там не бачили, бо я гину спати. Це

над світанком. Лиш я провалився в сон, як чую страшні стріли, десь поруч рвуться
rранати. Надворі страшний бій, а я в хаті сам один. Хапаю зброю, наплечник і на

поріг. По-пластунськи повзу доріжкою до лісу, перекочуюся, кулі цівкають. Але я
таки наздогнав своїх, що відступали. Нас захопили зненацька, сплячих і якби не

стійкові

-

могли сонних вирізати. У тому бою був поранений у руку курінний

«Скуба», тому «Недобитий» виконував його обов'язки. Там пропав також наш
мшомет.

Ми знову йдемо і йдемо, вже не чути більшовиків. Залишаємо залоги з кількох

стрільців. Нарешті підвечір дійшли до Пістниеького лісу, а звідти на Косів. Косів
перейшли спокійно, а звідти повернули у с. Бабино, де стали на постій. Люди нас
гостинно прийняли, дали їсти, ми відпочили. Наступного дня рушаємо знову в

дорогу. Курінний «Скуба» поранений, команду перебрав на себе «rрац». Здоровий,
гарний, добрий мужчина, в німецькому мундирі.
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Ми вже у присілку Волова, недалеко від румунського кордону. Під час цих

напружених переходів, боїв, небезпек я занедужав. Прищами обкидало всю спину
і вона виглядала, мов кора. Зранило плечі й крижі і з них текла кров. Жодні мазі
не допомагали. Мені дали якусь чорненьку кобилу і я їхав, бо не міг іти. Викликає

мене у штаб курінний «(рац» і запитує санітара, чи неможливо мене вилікувати.
Той відповів, що в таких умовах- ні. Курінний спитав, чи моя родина не на
Сибірі і я відповів, що ще наразі ні. Він сказав, що відправляє мене в повстанський

шпиталь до Космача до відклику, тобто після одужання на команду я повинен був
ставитися в сотню. Написав від руки документ, ударив печатку і побажав щасливої
дороги.

Крім rого, я тривалий час ходив у румунській пілотці та й обморозив вуха.
Мені їх лікували. Вуха почорніли, лупилися. А пілотку я подарував друзям, які

лишалися воювати. Мене ж ведуrь аж у Космач. Там СБ ОУН робить переслух.

Начальник космацької Служби Безпеки <<дик» суворо запитує мене, з якої я
сотні.

-

З сотні «Недобитого»,

-

відповідаю.

-Маєш якийсь документ?

-

Маю,

-

і подаю документ. Він прочитав і незадоволено сказав:

Що rой «(рац» розпускає людей?! і куди цього пускати? Я би казав розстріляти його. інакше він буде водити більшовиків за нами. Він знає що й до
чого.

Але два инші есбісти, молоді за віком, кажуть, що не варто цього робити:

-

Цей хлопець ще нам знадобиться.

-Ага, знадобиться. Я знаю таких, як він,- невдоволено промовив «дню>.

і мене таки відпустили. Приводять у лісничівку на Кляузі в Космачі. Там велика
охорона. Шпиталь переповнений пораненими, чимало хворих на тиф. Стрільці

стогнуть, йойкають, марять

-

страшна картина. Лікар мене оглянув і сказав, що

нині не має часу та наказав відвести мене переночувати, а завтра ставитися до
нього.

Уранці космацькі люди привели мене до упівськоrо шпиталю, де лікар мене
уважно оглянув і спитав, чи в селі в мене є рідні. Я відповів, що були. Тоді лікар
сказав, що мені треба на цю недугу хатнього догляду і відпускає мене додому «до
ВІДКJІИку».

-

Спочатку хай мама тебе добре помиє,

півлітровий слоїк з якоюсь сумішшю,

-

-

пояснив лікар, даючи мені

а тоді цією маззю хай змастить тебе.

і з цим походи два дні. Відтак помийся знову і знову хай тебе змастять. і так
повrорюй кілька разів, аж доки не загоїться.
Я пішов по зв'язках на Великий Ключів ...
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МОЯ ПРИЧЕТНіСТЬ ДО ОУН
(Уривок з книжки)

о. Микола САРМА-СОКОЛОВСЬКИЙ
Розділ

37

В Коломиї від вокзалу до Театральної вулиці досить
далеко, а ми ще були з речами та малою Лесею. Одначе

подолали цю відстань і натрапили на парадні двері, над
котрими красувалося число

числом, ми не знали,

..

20.

А що чекало нас за цим

тому хвилювалися. Спокійною

була лише наша Леся. По коридорних сходах важко підня
лися на другий поверх. Я посrукав у двері. Відчинив брат
Льоня. Дуже здивувався, що бачить нас, і радий був нам
надзвичайно. Про це свідчило його гарне обличчя. А мене

здивувало трохи, що він мав офіцерські погони. Разом із
ним, перейшовши невеличку кухню, ми опинилися у великій кімнаті, обставленій
без якогось певного порядку меблями. Стояло і велике ліжко. В кімнаті нас зуст
ріла досить вродлива молода жінка в широкому пістрявому халаті.

-

Знайомтеся, це моя дружина,

-

відрекомендував Льоня. Пояснив їй, хто

ми.

-

Дозя,

-

мовила вона трохи ніяково. Відразу ж обняла Варю, а тоді мене і

присіла біля Лесі. Напевне, брат дуже скучив за своїми дітьми, бо відсторонивши
від Лесі дружину, став пестити пухнасrу білу голівку нашої дитини, справді схожу
на кульбабку. А Дозя тимчасом накрила стіл і запросила всіх сісти. По тому, що
було на столі, видно, що вони жили в достатках, як кожна родина автоінспектора.
Льоня розпитував нас, як ми дізналися про нього. Все йому розказали. А що

мама, Наталочка і всі живуть в Станіславі, так він про це знав давно. Ми були
голодні і їли як за себе кидали. Одначе мене непокоїла думка: де ж будемо жити?
Як до нас поставиться Льонина дружина? Коли в розмові вона мене назвала

Миколою, я зауважив, що я вже не Микола, а Григорій, братова зробила великі
очі. Але це було лише хвилеве здивування. Після доВГІJlС. вагань та балачки я у
брата спитав:

-

А де ж ми будемо жити?

Зразу поживете в нас, а потім я для вас знайду квартиру. Після столу Варя й

Дозя пішли на базар, а Льоня у мене спитав:

-

Брате, ти бував у Полтаві?
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Бував,

-

кажу.

-

А до моєї сім'ї заходив?

-

питає.

Не тільки заходив, а кілька разів ночував.
То як живе Ніна з дітьми?
Дуже злиденно. Хата й досі недобудована. А твоя теща зовсім осліпла.

Почувши таке, брат гірко заплакав, а по хвилевому нападу жалю із зажурою
сказав:

Я все розумію. Але повернутися в Полтаву боюсь. Мене негайно арешту

ють.

По цій розмові брат уже уникав говорити про свою сім'ю. Я розумів його: він

тепер мав молоду дружину, яку любив. Наше хвилювання уляглось, брат запросив

до себе трохи пожити і пообіцяв для нас знайти квартиру. і ми жили в них. Разом
зустріли Новий рік та Різдвяні Свята. Зовні наче все було добре. Брат завше до
мене і до моєї сім'ї був однаково ласкавий. Терпіла нас і братова. Але, особливо
Барі, хотілося свого кутка. Вже весною, по Великодню, Льоня вибив дві квартири:
нам

-

невеликий будиночок на вулиці Калініна, і собі

-

великий гарний будинок

по вулиці Бетховена, куди невдовзі Льоня переїхав, залишивши квартиру на
Театральній своєму полтавському приятелю, шоферу Жорі Бузині. А ми з Варею,
радісні та веселі, оселилися на Калініна. Будиночок був затишний, мав двір, що
поріс шпоришем та Петровим батогом. Крім квартири, Льоня ще подбав про нас:
улаштував у відділі шосейних доріг мене і Варю на роботу, де я став працювати як
художник, фігуруючи не як брат автоінспектора, а як шваrер. Начальником відділу

був старший лейтенант Зеленчук, котрий не раз із Льонею у нас випивав, а тому
ставився до мене й до Барі дуже добре. Варя секретарювала, а я вдома йому щось

малював. У відділі шосейних доріг працювали місцеві люди. Зокрема комірник
Михайло Боєчко із села Стопчатова, технік Василь Обрізків з села Мишина та

сторож Михайло Бабійчук з села Вербіжа Нижнього .. Мені хотілося зв' язати ся
з оунівським підпіллям, а тому я з вищезгаданими людьми зайшов у дружні
стосунки.

У Львові мій рідний дядько Борис Андрійович вирішив розлучитись зі своєю
дружиною, бо знайшов молодшу. Дядині, тьоті Марфі, нічого не лишилося, як
тільки кудись поїхати. От вона і приїхала до нас, бо ми до неї добре ставились.
Коли розповіла свою біду, ми запропонували їй у нас жити. Вона погодилась.
Господарювала вдома, як мати, а ми з Варею працювали. Все збиралися з 'їздити
до Станіслава

-

відвідати моїх родичів і взяти до себе нашу Оксанку. Оскільки

ми були зв'язані роботою, то в гостині переночувавши ніч, ми повернулися
додому з Оксанкою, і я привіз свою бандуру, яку зберегла мама. Тепер у нашій
хаті, крім рокоту струн бандури, ще залунали пісні мого та Вариного голосу.

Оксанка до школи не піІІІЛа, бо канікули. Дядині Марфі у нас було незле, однак

вона нудьгувала без своєї сім'ї. і раптом радість: до нас зі Львова приїхала Шура,
дочка дядини Марфи. Погостивши з тиждень, хотіла повернутись до Львова, але

з Вариної ласки залишилась у нас із тим, щоб навчатися в педтехнікумі. Другого
дня я пішов з нею до педтехнікуму, де вона здала свої документи. Ми жили разом

334

у злагоді, навіть розважались, гуртом відвідуючи кіно. Не забували й про церкву,

де я познайомився з П настоятелем отцем Степаном, дуже милим чоловіком. Я
йому признався, що я теж священик.

Одного разу Василь Обрізків запросив мене і Варю на весілля у Вербіж Вижній
до свою тестя, заможного rазди Макійчука, котрий віддавав за когось свою

молодшу дочку, а старша його дочка Катерина була за Василем. Василь знав, що я

бандурист, попросив, щоб я взяв із собою бандуру на весілля. і одного погожого
надвечір' я я і Варя в супроводі Василя пішли у Вербіж Вижній. Коли підходили
до двору, весілля вже вирувало. На подвір'ї грали музики, що складалися з
цимбалів, скрипки, баса та бубна. Навіть на честь нашої появи все обійстя загуло

від гучного маршу. Ми були дуже спантеличені такою зустріччю. На нас чекали
молода з молодим. У хаті, повіншувавши їх, сіли за стіл весільний. Я взяв бандуру

в руки, а весільні гості пасли очі на ній, бо, напевне, прийшлось уперше бачити
їм таке диво. Василь Обрізків звернувся до весільної громади і попрохав тиші. Я
пробіг пальцями по струнах і заспівав думу про Мазепу. Мене дуже здивувало,

як гуцули сприймали звуки полтавської бандури та мій спів. Вони з карпатським
темпераментом виявляли своє захоплення. Дякували мені гаряче. А далі все було

як на весіллі: тости, гамір, співи, жарти. А десь опівночі раптом усе урвалось, до
кімнати, де був весільний стіл, увійшли озброєні партизани, очолені горбанем, що
промовив

-

Слава Україні!
Героям Слава!

-

у відповідь почулося гучне й злагоджене. Очі горбаня не-

великі й допитливі відразу ж зупинились на мені. Спитав:
-Я перепрошую, хто ви за один?

Я запропонував йому вийти зі мною надвір. Надворі ясно світив місяць. Аж
захлиналась музика. Леrіні хвацько, в шаленстві танцювали аркан. Напевне, між
ними були й партизани. На землі химерно судамились тіні. Горбань запросив

мене вийти з подвір' я, щоб у тиші поговорити. Пішли за двір. і відразу ж до нас
підійшло кілька озброєних хлопців. За двором горбань сказав, що його ім' я Юрко,

а решта присутніх себе не назвали. А я в розмові сказав, що я брат начальника

автоінспекції міста Коломиї, але втікач з-під арешту, живу під чужим· прізвищем,
працюю художником. Член ОУН присяги

1941

року, і моє псевдо «Біда». Після

почутого мені потиспули руку всі, хто був з Юрком. На цьому наша зустріч

закінчилась. Йдучи назад до хати, я Юркові сказав, що про таку зустріч мріяв і,
дякувати Богові, вона відбулася. Я повернувся до хати, де на мене чекала дуже
стурбована Варя. Щоб їі заспокоїти, сказав їй, що все гаразд. На весіллі ми побули
аж до ранку. А вранці повернулися додому. На роботу ми не пішли, бо були
втомлені. А другого дня на роботі Михайло Бабійчук дав мені цидулку, в якій

було:
Шановний друже Бідо!
Дуже радий, що натрапив на Вас, бо такі люди, як Ви, дуже потрібні нашому
підпіллю, і Вами зацікавився окружний провідник О. Ви .мені сподобались тим, що

розповіли про себе. Але, даруйте, цього замало. Ще потрібен Ваш чин. Оскільки
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нам бракує зброї та набоїв, я прошу Вас щось дістати, бодай якогось пістоля.

Якщо потрібні гроші, у нас вони є.
Ваш Юрко.
Я дуже гризся думкою: «Де ж дістати пістоля для Юрка?». А йому відмовити

боявся. Про свою гризоту я Барі нічого не казав. Може, минуло з тиждень, коли
я на роботі в окремій кімнаті креслив схему шосейних доріг, до мене увійшов
Бабійчук і майже пошепки:

-Сьогодні по роботі підемо до мене додому. Увечері з вами зустрінеться Юрко.

Я погодився. і оскільки Варя була ще в канцелярії, .я зайшов до неї і сказав, що
піду в Вербіж разом з Бабійчуком. Вона занепокоєно глянула на мене, але нічого
не сказала. Потім вона пішла додому, а я з Бабійчуком- на зустріч. Ми йшли
мовчки, кожний думав про своє. Вже коло ратуші я спитав:

-А чого Юрко горбатий?

-Він тільки горбатим здається, а насправді у нього перебитий хребет. Перебили
мадяри в Закарпатrі. Він обіч Волошина виборював незалежність Карпатської
України.
Почувши таке, я враз пройнявся найбільшою симпатією до цього героя і

стражденника. ідучи далі, про щось розмовляли. В кінці міста, перейшовши міст,
ми чвалали гостинцем, аж поки не побачили праворуч два муровані стовпи. «Невже

тут була панська брама?» Ми повернули в отвір колишньої брами. Спочатку йшли
стежкою одичавілого садка, потім городами, левадами. Перейшли кладкою потічок
і побачили чепурну хату.
-Це моя,

-

сказав Михайло.

Не постукавІІІИ в двері, Михайло їх відчинив. Ми увійшли до хати. Біля столу
русява жінка невеликої статури щось робила. А при вікні дівча-підліток сиділо з
вишиванням.

-Це моя дружина і донька, -сказав Михайло.
Я поцілував руку жінці і кивнув білявому дівчиську, схожому на свою вродливу

матір.

rаздиня,

не питаючи нас, чи ми голодні, поставила на стіл полудень і

запропонувала ~ам трохи помитис.я з дороги. Ми з Михайлом вийшли надвір і,
ЗJDІваючи один одному з горнятка, помилис.я. У хаті добре пополуднували, навіть
з чаркою міцного самогону... Я ввесь час милувався вродою дружини Михайла, а
далі зауважив:

- Ви, rаздине, в своєму одязі типова гуцулка.
- Ні, я не гуцулка, - заперечила, - .я донська козачка.
- Чому це козачка? - здивувався я. ( аздиня пояснила:
- В 1914 році в нашому Вербіжі квартирували донські

козаки, а мої мама

молодою були файні, .як чічка, і один козак закохався в них. Відай, і мама в нього.
А в

1915 році

-

народилась я і назвали мене Меланкою.

Однак, ви козачка і гуцулка,

Ні, я тільки козачка!

-

-

висловив я свою думку.

провела тонкою бровою,

горах.
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-

.я живу в Вербіжі, а не в

Це переконання Меланки викликало в нас з Михайлом усмішку. Розмова
урвалася. Час для мене точився дуже поволі. Я чекав на появу Юрка. Михайло

запропонував мені трохи відпочити, та я відмовився. А тим часом в двері по стукали.
Михайло не встиг відчинити двері, як до хати увійшов Юрко з німецьким автоматом
на грудях. А з ним ще двоє, теж озброєні. Юрко мені відрекомендував чорнявого
високого юнака:

-

Це наш станичний, прізвище Веселий, а це друг його Полтавець,

жестом

-

показав на русявого невисокого хлопця.

Господиня зібралася і їх частувати, але Юрко відмовився:

-

Ми поспішаємо,

подякував. Звернувся до мене:

-

Друже Бідо, ми зараз підемо до нашого окружного провідника.

Звісно, я хвилювався, але в собі. Всі ми вийшли з хати, з нами вийшов і Михайло.

Зразу ішли вулицею, потім городами. і знову вийшли на вулицю. А за той час
зовсім смеркло. Зненацька нас зупинив стійковий, та, впізнавши Юрків голос,
осторонився. Затемнену тишу обійстя срібними свердликами рясно свердлували

цвіркуни. із шпар зачинених віконниць соталося скрадне світло. Юрко пішов
до хати і враз повернувся. Запросив мене зайти. Перейшовши темні сіни, ми

опинипись у хаті. Нас зустрів високий блондин, назвав себе Олесем і потиснув
мені руку. Запросив нас сісти і сам сів до столу, де лежав німецький авrомат і
планшет. Розглядаючи блондина у білій майці, я потерпав, чекаючи на запитання.

і ось вони почалися. По суті, це був допит досвідченого есбіста. На цьому допиті
не треба було щось вигадувати, чи про щось мовчати. Я говорив правду

-

і мені

легко було відповідати на його запитання. По офіційній «сповіді» есбіст заговорив
зі мною зовсім иншим голосом:

-Друже Бідо, я дуже радий вашій появі в нашому підпіллі. і одразу призначаю
вас, як недавнього радянського офіцера, постачальником зброї та набоїв, ми
маємо гроші на купівлю зброї. А ваші здібности до малярства ми використаємо у

.

.

.

пропагандІ за нашу нацюнальну щею.

По короткій мовчанці Олесь запитав:
-Друже Бідо, може ви ще щось скажете про себе?

-

Я ще пишу вірші, але поетом себе не визнаю,

-

признався.

-Хочу вас послухати. Прошу.

Я із певним хвилюванням:
Нехай Москва собі лютує,

нехай отрутою плює.
Вона свою загибель чує,

бо вже гниє ...
Я прочитав вірша до кінця. Вірш слабенький, а оскільки був спрямований проти

Москви, Олесеві сподобався. Розмову повели про поезію і про літературу взагалі.
Згадали радянську. На диво, Олесь був обізнаний з українською літературою
радянських часів. Згадав об'єднання «Плуг», «Вапліте» та инших.
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-

Друже Олесю, я знаю, що галичани зразу ж після Шевченка на друге місце

ставлять івана Франка А яких ви поетів поважаєте, що творили в пожовтневий
період?

-

Раннього Тичину та українських футуристів, Семенка та Гео Шкурупія,

-

каже мені Олесь.

-і я їх люблю.
На цьому розмова про літера'І)'Ру і скінчилась. Знову запала мовчанка. Позіхнув
Юрко. Наша розмова про поезію його не зацікавила. Та кожному своє, як кажуть
мудрі люди.

-

Оце і все,

-

мовив Олесь.

Підвівся з-за столу такий високий і стрункий в порівнянні з Юрком. Ми
попрощалися. Надворі на мене та Юрка терпляче ждали наші побратими Веселий,

Полтавець та Бабійчук.

-

Порядок,

-

сказав Юрко.

і ми мовчки поверталися до Бабійчука, де вже на нас чекала пізня вечеря,
звичайно, з чаркою. По вечері хлопці пішли собі, а я лишився ночувати в Бабійчука.
Був я під враженням зустрічі з Олесем. Не припускав думки, що така молода,

інтеліrентна людина може загинути в нерівній боротьбі з осатанілим ворогом.
Уранці я першим встав, щоб іти додому, бо на мене чекала стурбована Варя.
Тільки після того, як випили по горнятку теплого молока, ми вийшли з хати.

Неквалом поверталися до Коломиї, обидва на роботу.
Розділ
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Мені й Барі дуже подобалась Коломия, іІ історія. Ми вже побували в історич

ному музеї Кобринського. і знали від людей, що цей добрий старий вчений за
німецької окупації урятував кілька єврейських родин. Ми побували в славному

театрі Когутяка, де подивилися кілька п'єс української класию1. Хоч я сам чи з
Варею ходив по Коломиї, я завжди пам'ятав, що живу під чужим паспортом. А
тому уникав зустрічі з людьми, які мене пам'ятають як Соколовського. Однак
однієї неділі я на базарі зіткнувся з двоюрідним братом Остапа Вишні Федором

Гришком, який разом зі мною навчався в Полтаві на пастирських курсах і теж був
висвячений на священика. Але ні я йому, ні він мені не вельми зраділи. Гришко
запросив мене додому. Він жив у маленькому будиночку, приватному і пригостив

мене пісним чаєм. Я сказав, де живу, але він до мене не прийшов. Надалі ми не
спілкувалися, хоч при зустрічі віталися.
Оскільки я бандурист, то, хоч цього не хотів, у нас на Калініна збиралося

товариство, переважно з колег по роботі. А одного разу Василь Обрізків привів
до нас бухгалтера Яблунівського фінвідділу Миколу Павличка, що мав ліву руку
у вигляді кульші. Він виявився симпатичним, начитаним і розумним чоловіком.
Ми з ним враз порозумілися і стали друзями. Він був пов'язаний з оунівським

підпіллям. Я йому наважився сказати, хто я. Микола був дуже обережний і, як
правило, ніколи в хаті зі мною про щось таємне не говорив. Ми з ним ходили

вулицями Коломиї і щиро обмінювалися думками, що нас обох непокоїли. Одного
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разу непомітно забрели на єврейський цвинтар, що геть поріс бур' яном. В Коломиї

цей цвинтар називали окописьком. Сівши в бур' яні, уже як друзі, не розмовляли,
а наче сповідалися один одному Недалеко від нас, по дорозі, велосипедом їхав
хлопчина.

-Це мій брат Дмитро,- сказав Микола. Брати перегукнулися. Хлопчина

поїхав далі. Чи я міг подумати, що цей непомітний хлопець у майбутньому стане
відомим українським поетом, та ще й яким? Дмитра Павличка знає весь світ.

Ми з Варею частенько їздили до Станіслава. Там жили мої родичі. і вони, хоч
вряди-годи бували в нас. А одної неділі коли надворі була гаряч, Льоня вантажною
машиною всіх нас повіз до Прута, де ми пляжували майже до вечора. Прут був
такий чудовий, що я не витримав і намалював етюд, по ньому написав картину,

яку зберегла моя сестра Шура Санжаревська. Добре, що я взяв з собою тоді етюд
ник. От він і знадобився.
На вулиці Бетховена у брата Льоні теж збиралося товариство. Сюди приходив
начальник МВС міста Коломиї підполковник Павло Близнюк та инші значні
особи. Бував там і танкіст, старший лейтенант Віктор Єршов. Рідко бували і ми
з Варею. Варя фігурувала як сестра автоінспектора Соколовського, а я як шваrер

його, Григорій Боднар. Тут пісень не співали

-

балакали, пили, навіть п'яні

цілувалися. Я вирішив використати це товариство і приносив сюди горілку, яку я
мав від Бабійчука Михайла. Часом приносила горілку і Меланка Бабійчук. Вона в
той час виконувала обов' язки зв'язкової. Одного разу у п 'яній балачці «nризнався»
підполковнику Близнюку, що хочу організувати боївку по боротьбі з оунівським
підпіллям. Він мені повірив. Напевне, думав, що я це роблю з благословіння
МВС, котрого боялися й енкаведисти. Те, що я сказав Близнюкові, одного разу
повторив старшому лейтенанту Єршову, п'ючи з ним міцний самогон. Насправді

я тільки пригублював, говорячи компліменти п'яному офіцерові. і кінчилося
тим, що він розчулився і подарував мені пістолет ТТ. По суті, це стало початком,
у нього я вже дістав, крім згаданого пістоля, ще дещо: російський автомат та
два диски до нього з набоями. Одного вечора я з Бабійчуком всю зброю відніс

до Вербіжа. і тільки зараз я подарував Юркові пістолета. Та цього було мало. Я
завжди думав про те, де б дістати ще зброї. Одного разу, коли їхав до Станіслава
поїздом і в вагоні майже нікого не було, познайомився з старшиною-артилеристом
Бровченком. Розговорилися. Після довгої відповідної розмови вдалося купити в
нього наган. Я і йому казав, що організовую боївкупроти бандерівців. Оскільки

я добре заплатив за наган, він пообіцяв постійно діставати для мене зброю. і
записав мою адресу. Днів через кілька з' явився не він, а старший лейтенант
Адаменко. Сказав, що він від Бровченка. Ми вийшли надвір і домовились, що
він мені привезе щось із зброї. Я його наперед щедро авансував. Він пішов. Я
подумав, що цей симпатичний офіцер мене ошукав, але він дотримав слова і
привіз в солдатській торбі пістолет ТТ, невеличкий маузер, кілька наганів і п'ять
rранат (лимонок). Я добре йому заплатив. А як проводжав його, ми зіткнулися з

старшим лейтенантом Єршовим. Коли офіцери знайомились, Адаменку не слід

339

було називати своє прізвище. Помилився чоловік. Та коли я зустрівся з Єршовим

у Львові, він мене спитав:

-

і етат афіцер с крєстікамі на паrонах прадайот аружиє?

Я промовчав, але мене це запитання насторожило. Єршов у мене викликав
недовіру. Все те, що я купив із зброї, було передано до підпілля, де, напевно,

та зброя використовувалась. Я постійно вечорами йшов у Вербіж до Бабійчука,
де зустрічався з Юрком, Веселим, Полтавцем, Чумаком, Лисом та иншими.

У Бабійчука познайомився вже з літнім Довбушем та його джурою Гайовим,
котрому я подарував німецького пістоля

( штурмака ).

Наче зараз бачу Довбуша:

майже високого зросту, з поставою добре вишкаленого польського жовніра, що

був переодягнений у цивільне вбрання. Його невиразна зачіска, особливо на
скронях, вже була побита сивиною, а очі мав невеликі, допІПливі. Хоч він зовсім

не був схожий на мого побратима, чорного запорожця івана Клименка, та чимось
його нагадував. Може навіть шляхетною манерою триматись.

Одної дощової ночі я після зустрічі з Олесем змушений був заночувати в
Бабійчука. Поклавши під подушку пістоля, я ліг і вже почав дрімати, та почувся
стукіт у вікно. Михайло потемки вийшов у сіни, а я з-під подушки витяг зброю.

Михайло повернувся не сам. Я впізнав голос Довбуша. Господар і цьому лицареві

та його джурі дав притулок. і вранці періщив дощ, аж до полудня. Сидячи у
напівтемній хаті, але такій затишній, ми вели бесіду про наші змагання. По обіді
зблиснуло сонце

-

ми підвелися, подякували господарям. А коли вже пращався

з Довбушем, він назвав мене побратимам, пообіцяв колись взяти мене з собою в
гори, і ми попрощалися, та виявилося, що навіки. Більше я його не бачив і нічого

про нього не чув. Його давно нема, а щем по ньому не вщух в моєму серці.
Мій наймолодший брат, старший лейтенант Анатолій Соколовський, по
закінченню військової академії ім. Сталіна, п/с

20,

служив у місті Старо

костянтинові Хмельницької области, де стояла його танкова частина. Уже не
пам'ятаю, як довідався Анатолій, що брат Льоня живе і працює в Коломиї. А

в серпні
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року Анатолій приїхав в Коломию до Льоні, і коли почув, що я з

сім'єю також тут живу, без меж був радий. Зупинився він у Льоні, бо той мав
кращу квартиру. Приходив він частею,.ко і до нас на Калініна. В розмові я йому
сказав, що пов' язаний з українськими партизанами. Я гадав, що він це сприйме
негативно, а він:

-

Якщо у вас там щось робиться по-справжньому, то я би хотів зустрітися з

вашим проводом.

-

Коли трохи відпочинеш, ми з тобою сходимо туди, але не вдень. Там не

зовсім безпечно гуляти по горах,

-

кажу.

Брат погодився. По гожого надвечір' я ми пішли в Вербіж до Бабійчука, куди уже,

як смеркло, прийшов Юрко з кількома хлопцями. Анатолій зі всіма познайомився.

Йому особливо сподобався станичний Веселий, і брат зразу ж йому подарував
пістолет ТТ, а тоді Юрко запропонував Анатолію разом з ним сходити до Олеся.
Я непокоївся за брата, але промовчав. Вони пішли. Довго їх не було. Нарешті
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всі благополучно повернулися. Коли Меланка поставила на стіл пізню вечерю, а

Михайло- карафку, Полтавець зауважив Юркові:

-

Хоча проводом оголошено сухий закон, але ми маємо в гостині радянського

офіцера і, незважаючи на заборону, з ним трохи вип'ємо.
У розмові не зчулися, як минула ніч. А коли зовсім розвиднилось, попрощалися.
Михайло мене та брата, перевівши кладкою через потічок, супроводив аж до
гостинця, де я спитав брата:

-

Як тебе зустрів Олесь?

-Дав завдання,

-

відповів брат скупо.
Розділ
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Коли ми з Анатолієм повернулися до Коломиї, то він пішов до брата Льоні, а я

додому, сподіваючись, що Анатолій того ж дня прийде до мене, але йоrо ні вдень,
ні ввечері не було. Вранці другого дня я пішов до Льоні, але йоrо не застав дома,

бо був на роботі. Була тільки йоrо дружина. Запитую:

-

А де Анатолій?
Не знаю. Він же у вас ночував.

Ні,

-

знизав я ШJечима.

Ми з Варею rризлися думкою, що, можливо, щось недобре стряслося з братом.

Десь по обіді явився Анатолій.
-Де ти був?- накинувся на ньоrо.

-

У Вербіжі,

-

спокійним тоном відповідає.

А поrони твої де?

-

я помітив, що він був без поrон.

-Веселому подарував погони і портупею. Він хоче маскуватися під радянськоrо
офіцера,

-

ПОЯСІПОЄ брат.

По хвилевій мовчанці, питаю:

-Ночував у Бабійчука?

-

Та ні,

-

крутнув rоловою брат,

-

від Бабійчука я з Юрком та хлопцями

пішов до зв'язкової, що має псевдо Річка. Ми в неї трохи посиділи. Верrатис._
додому вже було пізно.

Я брата зрозумів. На цьому розмова урвалася, бо зайшла Варя з дітьми до
хати.

Оскільки в Леоніда збиралось неприйнятне для нас товариство, я не хотів, щоб

Анатолій часто бував з ними. і зрадів, коли він зібрався їхати в свою частину, що
стояла в місті Старокостянтинові. іронічно він це місто називав «Стара скотина».
Прощаючись з нами, Анатолій обіцяв приїхати десь в кінці осені або напочатку
зими. Вернулись ми з Варею з воюалу спустошеними.

Начальник відділу шосейних доріr Зеленчук теж часом бував у Леоніда на

rорілчаних забавах, але, як любитель пісні, частіше заходив до нас, де з нашим
товариством співав. Одноrо разу, вражений моєю думою про Мазепу, він попросив

мене наматовати йому РепінсЬІсих «Запорожців». Я почав малювати картину
на досить великому полоmі. Зеленчук навідувався до нас, спостерігаючи, як
посувається робота. А коли на мольберrі стояла викінчена картина, на неї прийшов
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подивитися ще й підполковник Близнюк. Картина прийшлась йому до душі

-

і

він зажадав і собі таку ж. Другого дня я з бухгалтерії виписав полотно для картини
Близнюкові і пішов до комори по нього. В коморі, крім Михайла Боєчка, нікого не

було. Я знав, що він зі Стопчатова, то і запитав:

-

Пане Михайле, напочатку війни я в Полтаві познайомився з юнаком у

німецькому мундирі Петром Ключевським. Він мені сказав, що він зі Стопчатова.
Може, ви його знаєте?

-

Не тільки знаю. Це мій небіж. У нього померла мама, тато одружився з

полькою і виїхав до Польщі, а з ним поїхав і старший син Юрко. В Стопчатові
залишилась тільки дочка Марія. Якщо хочете П побачити, приїжджайте до мене в
Стопчатів і я вас поведу до неї.

Я, не зволікаючи, якоїсь неділі побував у Боєчка та його дружини, що теж має
ім' я Марія, і вони мене повели до Марії Ключевської. Дуже радо мене привітала,
плакала та все розпитувала мене за свого брата. Вона нічого не знала, де він
подівся. Надіється, що, може, десь живий. Наше прощання було сумним.
Розділ
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Літо минуло. Першого вересня Варя повела Оксанку в школу, а я провів
двоюрідну сестру Шуру в Коломийський педтехнікум. Артилеристи, старший

лейтенант Адаменко і старшина Бровченко, нечасто бували в Коломиї, але кожного
разу, коли були, привозили мені набої та щось із зброї. Я їм добре платив.

У нашому сумприому будиночку в його затишній спальні стояло ліжко, на якому
ми з Варею спали. Під крайньою подушкою завжди, крім мого пістолета, лежала
rраната. Цей факт свідчить, яким життям ми тоді жили. З двома артилеристами
була в мене згода. А танкіст старший лейтенант Єршов став мене уникати. Це

наштовхнуло мене на думку, що він збагнув: я не той, за кого себе видаю. і тепер
у разі мого арешту можуть забрати і моїх братів, Леоніда й Анатолія. Єршов знав,
де я живу, бо я йому малював картину. В Жовтні як замовника привів до мене

якогось типа в білих штанях, назвавши його своїм дядьком. Я зразу ж відчув,
що цей тип з контррозвідки. Однак я взяв у нього замовлення намалювати йому

картину. Вони пішли, покинувши мені неспокій. Навіть страх. Криючись від
Барі моїми гризотами, я продовжував малювати «Запорожців» для Близнюка і
прихватками малював на папері тушшю карикатури: «А на московському престолі

грузин годований сидить», «Кремлівський Алі-баба та сорок його розбійникію>
тощо.

Мої «Запорожці» Близнюкові подобались. Він, Зеленчук і я добряче «обмили»
картину. Тепер я, як добрий приятель, відвідував начальника НКВД в його кабінеті,
де він мені дав прочитати список загиблих чекістів від рук українських повстанців.

Прочитане я запам'ятав і, звісно, все переповів Олесеві.
Я постійно думав про старшого лейтенанта Єршова та про його можливий

донос і дійшов висновку: оскільки він мені дав пістолет, автомат і два диски з
набоями до нього, то, боячись, щоб не арештували і його, мовчатиме. Учащаючи

вже без Бабійчука в Вербіж, я зустрічався з Олесем, але в різних домівках. Мав
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зустріч з провідником вищого рангу ОУН Ватсоном. Ця зустріч відбулася також

в якійсь домівці. Ватсон, крім того, що був добрим політиком, а ще й хоробрим
бійцем. На той час, очевидно, був поранений, бо шкутильгав. Мав я щастя

зустрітися із справжнім лицарем сотенним Білим. Зустріч відбулася в лісі, де
стояла його сотня, добре вишколена своїм сотенним під девізом «Більше поту,
менше кровш.

Я не забув Юркової цидулки, де він просив мене дістати для нього пістолет. і
лише тепер, на останній зустрічі з ним, я подарував йому мадярський браунінr.
Такому дарунку він дуже втішився. Я був задоволений, що мені вдалося виконати
обіцяне. Полюбив я цих справжніх лицарів, відважних, самовідданих молодих

хлопців, котрі вийшли на прю із значно сильнішим ворогом, ніж вони. Тепер я
став, як вони, ночебродою.

Горіли колгоспи, порожніли їхні комори. У сутичках з гарнізонцими і я брав
участь. Доводилось і мені стріляти, хоч я і священик. Моїм взірцем був і є священик

Шрам із знаменитої «Чорної Ради» Пантелеймона Куліша. Неначе уві сні бачив
я темні оселі гуцулів, вранішні чудові гори Карпат. Коли повертався додому, то
завжди бачив утомлену чеканням дружину. Якось вона мені сказала:

-

Миколо, зрозумій, все кінчиться жахом, а ми маємо малих дітей. Давай

утечемо з Коломиї у далеку Киргизію, куди поїхали твої родичі і живуть спокійно.

Вони також тікали від радянської влади.
Я цілував дружину, а наступного надвечір'я знову йшов у Вербіж Нижній.
В кінці листопада ранком, ще ми з Варею спали, приїхав Анатолій, але не
надовго, проїздом. Він їхав у Чернівці, де, як військовий інженер з академічною
освітою, мав стати викладачем танкового училища. Хоч він і поспішав, та

наступного вечора зі мною пішов у Вербіж, де ми зустрілись з Олесем. Анатолій
звітувався за роботу, пророблену у своїй дивізії, а я оповів Олесеві про свої

справи. Він схвально відгукнувся про наші зусилля. і тоді ж Олесь призначив
мене керівником боївки з тим, аби я сам підібрав собі хлопців. Я розгубився від
такої несподіванки, але це був наказ. Тієї ночі ми з братом ночували в Бабійчука,

а вранці повернулися додому. Вже вдома я йому сказав, що не йму віри старшому
лейтенантові Єршову. На диво, до моєї думки про Єршова Анатолій поставився

легковажно. Може, навіть тому, що обидва були офіцерами-танкістами. Того ж
дня Анатолій поїхав.
Настав грудень, а з ним прийшла справжня зима. Падав пелехатий сніжок. Я

йшов містом. Раптом угледів дві військові постаті у білих кожушках і в одній з
них і впізнав Близнюка. Мені зовсім не хотілося з ним зустрічатися, але він мене
покликав. Коли я підійшов, він відрекомендував:

-

Григорій Андрійовичу, познайомтеся, це майор контррозвідки, мій друг.

Сухорлявий офіцер, подаючи мені руку:
-Суслов.

Оскільки Близнюк назвав мене, то я тільки потис майорові руку. Либонь
Близнюк поінформував його, хто я, бо при ньому мені сказав:
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-Григорію Андрійовичу, ходімо до мене, там для тебе мої хлопці приrо'ІУВали

трофейні набої.
Я радий був, що матиму набої, проте мене непокоїла думка, що, можливо, ці

офіцери влаштували для мене пастку. Але пішов з ними, готовий до арешту в
НКВД. Та Близнюк справді дав, що обіцяв. Повертаючись додому, я думав напевно,

начальник НКВД йме мені віри, коли в присутности майора контррозвідки дав
мені стільки набоїв.

Зараз уже не можу пригадати, коли саме була грошова реформа. Тоді, як і в усіх

містах, в Коломиї біля ощадкас та банку стояли великі черги людей, що міняли
старі гроші на нові. Удосвіта Бабійчук приніс майже повнутайстру грошей, охайно

розфасованих по пачках. Їх мала Варя поміняти на нові гроші. Стоячи вкотре в
черзі, вона за кілька днів упоралась з цієї справою і була задоволена, що й вона
допомогла трохи нашій боротьбі.
За згодою Юрка я взяв до своєї боївкп Полтавця, Бабійчука, Явора та инших
хлопців А разом нас у боївці було сім чоловік. Мріяв я, що наша боївка стане

легендарною сімкою відважних. У голові я носив плани дій ... і щось занотував у
блокнот.

По перших двох вилазках у перестрілці з гарнизонцями упав наш Явір. Його
втрата нас потрясла. Особливо мене, бо я мав відповідальність. Одної глупої ночі
ми перепочивали в якійсь хаті. Всі спали, крім мене та Полтавця. Хоч він не мав
псевда Веселий, але завжди був в доброму гуморі- і цієї глупої ночі оптимістично
мені сказав

-

Друже Бідо, коли ми всі покмнемо зброю, а ваша Оксанка підросте і буде

дівонька, тоді я на білому коні приїду до вас по наречену.

Я, розчулений, витяг з кишені блокнота і написав на першій сторінці: «Моєму
майбутньому зятеві Полтавцю веселому, відважному партизану», забувши, що в

цьому блокноті список, написаний моєю рукою, хто підпадає під атентат. Першим

у тому спискові був начальник МІЬ Захаров. А Близнюка я в список не вносив, бо
мав над1ю.

Наша боївка мала бути каральною, але обмежилась кількома вилазками, в
котрих спалено в кількох сільрадах документи, а в селі П' ядики згорів ко.JП"Осп.

Тієї зими випало багато снігу, і він став на заваді конкретно щось робити.
Бездіяльність моєї боївкп мене мучила. Я колись поскаржився Юркові, а він
розважливо:

-

Не гризіться цим, друже Бідо, ще щось зробите. А по суті, ви особисто вже

зробили, забезпечили підпілля зброєю, яка нині в дії.
Оскільки я й Варя працювали й одержували зарплату та ще нам щось із

харчових продуктів приносив Бабійчук, ми вирішили зустріти Новий
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рік

і запросили обмежену кількість гостей. На тому святковому вечорі був і наш
начальник по роботі Зеленчук. Гостина пройшла, як в нормальному святочному
товаристві. Звучала там і бандура, і пісні. Відразу ж по Новому році ми поїхали

на Полтавщину в хутір Климківку до батьків, де жила наша наймолодша донечка
Женя. Варя везла якісь подарунки, а я віз валізу з оунівською літературою та
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листівками. Встаючи з поїзда на кожній станції, залишав там листівки та щось із
брошур. Варю це втомило і вона розгнівано:

-

Ти хоч батькові нічого не вези.

Та валіза вже була порожня.

Різдвяні свята у Вариних батьків нам з донечкою Женею добре святкувалося.
Однак коли прощалися, без сліз не обійшлося. Мабуrь, серце кожного з нас

віщувало, що це прощання було останнім перед бідою, яка сталася тієї весни.
З Полтави ми повернулися до Коломиї і далі жили неспокійним життям. У
Станіславі
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березня раптово, не хворіючи, померла моя мама. На похорон

поїхали ми з Варею та дітьми. Приїхав і Льоня з дружиною. Наталочка дала кілька

телеграм Анатолієві, але він затримувався. Оскільки Наталя й іван працювали
в школі для дорослих як викладачі, їм адміністрація школи допомогла трохи
грішми, щоб оплатити похорон. Була зроблена труна, пофарбована в чорний колір.

На ній я білими фарбами написав «святий Боже, святий Кріпкий, помилуй нас».
Були вінки від адміністрації школи та друзів. Був оркестр. Під звуки жалобного

маршу поволі посувалася вантажна машина з опущеними бортами, наче крилами,
що везла в останню дорогу нашу маму. Наталочка і брат Льоня ридали. Плакали

невістки покійниці, Варя і Дозя, малі онуки їі. Тільки я не міг оплакати свою
матусю, бо я був наче не син ії, маючи в кишені фальшивого паспорта. Поховали
ми їі на міському цвинтарі близько поховань стрільців УГА та надгробка компози
тору Січинському. Цей надгробок надзвичайний: його кожний бік має вигляд
бандури.
Сиротами ми повернулися додому зі цвинтаря. Наталочку під руки вели Варя
й Дозя. Вона, заливаючись слізьми, шкодувала, що не приїхав Анатолій. Вдома,
як годиться, з добрими людьми пом'янули маму. Був присутній на поминках і

парторг школи, де працювала Наталочка та іван, з котрим мені довелося сидіти
поряд. Коли всі розійшлися, ми всі були такі втомлені, що вирішили відпочити.

Не всім вистачало місця на ліжках, тому Наталочка стелила і на підлозі. Коло
дорослих примостились і діти. Біля ікони Божої Матері горіла свічка. Звичайно,
ніхто з дорослих не спав. Точилася тиха розмова про матусю, про загробне житrя.

і раптом мій шваrер іван так недоречно:

-

А я в загробне життя не вірю.

Запала тиша. Наталочка, схлипуючи:

-

Надія на загробне життя була єдиною втіхою і надією, що колись зможу

зустрітися з мамбю в тому потойбічному житті, а ти цю надію безцеремонно
вкрав. А ще кажеш, що любиш мене.

Вдруге запала тиша і тепер тривала аж до ранку. Всі чекали на приїзд Анатолія.
Тільки надвечір він приїхав. Після обіймів та плачу, захотів побувати на свіжій

могилі матусі. Я пішов з ним, але цвинтарна брама була замкнена, та ми, молоді та
пружні, за мить подолавши залізний паркан, знайшли мамину могилу. Над могилою

нашої неньки в сльозах ми поклялися все своє життя боротися за Україну. і, якщо
потрібно буде, віддати життя за неї. Вже зовсім споночіло, коли ми попрощалися

з Наталочкою та іваном і поїхали всі до Коломиі
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Я, як і Варя, ходив на роботу, роблячи часті прогули, але начальник Зеленчук
мене не сварив, бо я йому в себе вдома щось малював.
Навесні дії партизан пожвавішали. Я побував у кількох перестрілках з

гарнізонцями. По суті, це були справжні бої, в котрих Олесь виявив себе як
справжній герой, командуючи операціями. Я навіть чув, як він комусь наказував

«Розстріляти!>>. Я вкотре переконувався, що він був відданий нашій справі і
справжній окружний провідник СБ.

Напередодні Великодня приїхав брат Анатолій, зупинився у Льоні. Оскільки
Варя ходила на роботу, дядина Марфа сама напекла пасок. А на Великдень вранці,

ще було темно, понесла до церкви посвятити. Коли вернулася з свяченим, ми
розговлялися ~сією сім'єю. Анатолій розговлявся у Льоні, де і пробув у нього
перший день Великодня. На другий день вранці прийшов до нас саме тоді, коли

мене й Варю Василь Обрізків запрошував у Вербіж Вижній на Великодні Свята
до свого тестя Макійчука. Це в нього ми торік були на весіллі, коли віддавав свою

молодшу дочку. Та позаяк Василь застав у нас Анатолія, то він і його запросив піти
з нами. Ще Василь хотів, щоб я взяв з собою бандуру, але я не взяв, знаючи, що
вона вдруге не справить такого враження, як тоді, на весіллі. У супроводі Василя

Обрізкова ми йшли у Вербіж, а з нами Оксанка й Леся.
У Вербіжі в тій же хаті, як і колись на весіллі, за Великоднім столом сиділи гості

господарів. Нас привітно зустріли і запросили до столу. Чоловіки, звісно, пили, а
з ними- Анатолій. Я, як завжди, утримувався. Вже напідпитку Анатолій вийшов

надвір попалити і довго не повертався. Я вийшов з хати пошукати його. Зі мною
вибігли дівчатка, Оксанка й Леся, тримаючи в руках гуцульські чудові писанки.

Цією красою обдарували моїх донечок господиня та П дочки. У дворі Анатолія
не побачив. Я з дітьми вийшов з двору. Анатолій лежав на молоденькій траві, що
теж разом із людьми святкувала Великдень. Анатолій був у погонах, при боці мав
пістолет у кобурі. Близько чорнявої голови лежав кашкет з п'ятикутною зіркою.
Стежиною їхала на ровері дівчина. Я в ній упізнав зв'язкову, сестру видатного

партизана Морозенка. Вона теж упізнала мене і одразу ж під 'їхала до мене, легко
зіскочила з ро вера. Після «Христос Воскрес!» запитала:

-

Хто це лежить?

Мій брат, офіцер,

-

відповів.

А я думала, що оперативник,

засміялася, зблиснувши сліпучо-білими

-

разками чудових зубів.

-

Красунько, ти, напевно, знаєш, де наші святкують Великдень?

-

питаю. А

вона щебітно:

-

Знаю. Якщо хочете, поведу до них. Це зовсім близько.
Хочу і дуже хочу,

-

зрадів я.

Анатолій, почувши нашу розмову, підняв голову і сказав, що він теж хотів би
туди піти. Я схвально:
-Добре, брате, підеш і ти,

-

мовив.

Мова дорослих н~ минула дитячого слуху:
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-

Татусю, і ми підемо,

-

благально просила Оксанка, маючи на увазі себе й

Лесю.

-

Підете, підете,

-

засміявся я.

А брат Анатолій, уже в кашкеті, чекав, тугіше підтягаючи ременя. Я взяв Лесю
на плечі, і Великодній почет рушив за дівчиною, що вела в руках ровера.

·

Зійшовши з зеленого пагорба, ми враз опинилися у затінку високих дерев,
де із садка прозирав чепурний будинок. Ми пішли прямо до хвіртки. Там стояв
вартовий. Побачивши офіцера, він по-польськи приклав до мазепинки два пальці.

Моє «Христос Воскрес!» стало для нього паролем, бо нас вела зв'язкова. Вже
на подвір'ї гостей радо зустрів станячний Веселий і після обіймів зі мною та
Анатолієм, котрого вже знав, запросив до хати. У великій кімнаті довкола
довгого столу сиділи партизани, знайомі мені і незнайомі. Між ними був Юрко.

Побачивши нас, усі підвелися з місць і на моє «Христос Воскрес!>> дружно
відповіли: «Воістину Воскрес!». Юрко запросив нас до столу. Сіли. У мене на
колінях сиділа Леся, а обіч- Оксанка. На столі було все, як на Великдень. Юрко,
звертаючись до нас:

-

Даруйте любі гості, зараз у нас сухий закон, і ми Великдень святкуємо без

горілки.
Атмосфера за столом була святочна, вроча. Юрко розповів про героїчне
Закарпаття, про Волошина. А потім всі заспівали пісню:
Чи ви чули, любі браття,
про те славне Закарпаття?
Про зелену Верховину,

де боролись до загину?
Разом з дорослими співали і мої донечки, бо цю пісню я приніс із Чернівецької
тюрми додому і вони ще вдома П навчилися. Лише пізніше я помітив, що коло
мене сидить Полтавець і запИ1)'є:
-Друже Бідо, це така ваша Оксанка?
-Як бачиш, друже Полтавець.
А Оксанка зашарілась як маків цвіт.
Я знав, що Варя нас чекає. Ми поспішали. На прощання я прочитав:

Нехай Москва собі лютує.
Нехай отрутою плює.
Вона свою загибель чує,
Бо вже гниє.

Вірш усім сподобався. Подякували мені за нього. На тому й попрощалися. Коли
ми виходили з хвіртки, лише зараз я помітив кулемет, що визирав із бузка. Веселий

і Полтавець провели нас аж до пагорба, де Анатолій видобув зі свого пістолета
обойму з набоями і віддав Веселому. На цьому й кінчилось його спілкування
з оунівськими партизанами. Ми всі вернулися в Коломию. А наступного дня
Анатолій поїхав у Чернівці.
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Розділ

12

чи

42

травня був погожий день. Наші дівчатка, Оксанка і Леся, в однакових

13

сукоиках виглядали як два барвистих метелики. Я повів їх до «Сніжники»
пригостити морозивом з лимонадом. Коли поверталися додому, діти голосно

щебетали, а я снував якісь думки. Зненацька їх урвав голос підполковника
Близнюка:

-

Григорію Андрійовичу, добре, що я тебе побачив,

-

підійшов і потис руку.

Я відповів йому тим же потиском. А він:

-

Сьогодні мені стукмуло сорок літ і я тебе з дружиною запрошую до себе на

вечерю, бо крім тебе та твоєї дружини, я нікого не запрошував.
«Чого раптом до мене така увага?»- подумав я і по цій думці сказав:
-Дякую за запрошення, але чи матиме моя дружина час, щоб піти до вас.

-

Нічого не знаю,

крутнув невдоволено головою підполковник. А щоб його

-

тримати на гачку й далі, такого карася в підполковничих погонах, я запобігливо:
-Добре, ми прийдемо, а на яку годину?

-

Як смеркне, але мені ще треба навідатись на роботу. Він пішов. А ми верну-

лися додому.

-

Вже мама вдома!

-

зраділи діти і похвалилися матері, що ходили в <~Сні-

жнику» їсти морозиво з лимонадом.

-

Хіба ти вже по роботі?

спитав я.

-

Пішла раніше, бо немає мого начальника сьогодні на роботі.

-і дуже добре,- зауважив я,- нас Близнюк запросив на вечір відмітити
свої іменини.
-До чекіста в гості?- не зраділа Варя.

-

Він Льонин начальник і мені потрібний ... Розумієш?

-Давно все розумію ...

-

не доказала і пішла на кухню.

А коли звечоріло, ми неквалом ішли на ці загадкові іменини

-

Варя з квітами,

а я з пістолетом у кишені. Я знав, де живе Близнюк, бо кілька разів бував у нього,
але ні разу не заставав його дружини вдома. На третьому поверсі східцевого
майданчика я натиснув на електрокнопку. Двері відчинилися

-

і ми побачили

симпатичну дамочку в розкішній сукні. Мабуть, їй позаздрила Варя, бо знала, що

ніколи не зможе мати такого вбрання. Адже вона дружина підпільника.
Напевно, господиня чекала гостей, бо відразу запросила нас до хати. Крім

господині, в хаті нікого не було. Привітавшись, відрекомендував Варю.

-

Ви той художник, що намалювали нам «Запорожців»?
Так. Я

-

Григорій Андрійович. Сподобалась вам моя картина?

-

питаю

господиню.

-Дуже, дуже! А мій Павло на неї дивиться годинами, уявляючи себе запорожцем,

-

засмІЯЛась.

-А де ж зараз Павло Тарасович'? Ще на роботі?
-Я йому зателефоную.

Невеличка пухленька ручка з коштовними персиями підняла телефонну трубку
і по короткій розмові сказала:

.
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-

Павло Тарасович зараз приїде.

«А чи сам?»

-

подумав я і підійшов до балконних дверей, щоб стежити за

знайомою машиною, що з' явиться. Але я їі не побачив, бо на заваді були будинки.
Я нервував. Нарешті в передпокої прозвучав дзвінок. Господиня, майнувши

шовком сукні, вийшла. Повернулася з тим, на кого ми чекали. З ним нікого не
було. Даремно я стискав у кишені руків'я пістолета. Підполковник, обмежившись
одним <<Добрий вечір», вийшов до другої кімнати. Чекаючи на нього, я й Варя
перемовлялися з господинею. На нас вона справляла хороше враження. Та ось

із сусідньої кімнати вийшов підполковник, але вже в цивільному, маючи на собі

широку вишиту блузу. і відразу запросив до столу. Випещені білі руки, які ніколи
не працювали фізично, управна розкоркували шампанське і ним виповнили
бокали. Я оголосив тост на честь іменинника. Жінки пили поволі, смакуючи. А
господар і я вихилили відразу. Тепер ті ж пещені руки виповнили вже горілкою ті
ж бокали більше, ніж до половини. Знову тости але вже за жінок. Господар скоро
сп'янів. Я ж був обережний з горілкою і тільки пригублював. У мене виникла
підозра, що підполковник мене хоче споїти. Жінки про щось тихенько розмовляли,
їхня розмова чоловіків не цікавила. Господар, глянувши на мій бокал з горілкою,
поступливо сказав:

-Григорію Андрійовичу, ти як хочеш, а я ще вип'ю.

Він випив і, не спитавши в дам дозволу, запалив. Господиня поставила ще якісь
страви, але до них ніхто не торкався. Не знаю, що думав підполковник, а я не міr
збагнути, чому він на свої іменини запросив тільки нас.
По тривалій мовчанці чую:

-

Григорію Андрійовичу, ти читав програму ОУН?

Таке запитання трохи вивело мене з рівноваги. Опанувавши враз себе, спокійно
ВЩПОВІВ:

-Не встиг.

.

Шкода. А я читав,

-

Павлику, досить!- урвала його дружина,- сьогодні день твого народження,

.

оунІвцІ

-

.

.

-

наче дорікнув мені,

-

у ній не все негативне, хоч

нашІ затяп вороги.

а не політгодина. Давайте краще вип'ємо шампанського.

Всі випили. Потім пили каву, їли торт, однак між усіма нами тривала якась
порожнеча. Щоб їі чимось виповнити, Варя поділилася враженнями від щойно
прочитаного роману «Угрюм-ріка». Тільки дружина Близнюка зацікавилась цим
романом і попросила Варю, щоб вона їй кимось передала. Вже господар трохи
обважнів і, позіхнувши, налив горілки собі й мені. Я категорично відмовився
і попросив у господині кави. Пив без смаку, розглядаючи ІШІроке обличчя
підполковника із скривленим ротом і виразними пухлинами під очима, що

свідчило про постійне вживання алкоголю. Його ліве око то заплющувалося, то
розплющувалося. Безбарвна зіниця, але з виразним чоловічком, схожим на чорну
суху насінину кавуна, стежила за мною. Я порівняв підполковника з удавом, що

дивиться на кролика. Однак я кроликом не почувався і сказав йому:

-

Павле Тарасовичу, чого ви дивитесь на мене, наче вперше бачите?
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-

Є причина. Я й досі не знаю, ким ти доводишся начальнику автоінспекції

Соколовському.

-

і досі не знаєте? -

засміявся я удавано. -

Я його швагер, а моя Варя -

його сестра.

Моя відповідь, напевне, задовольнила підполковника, бо він далі нічого не
питав. А я подумав: «Поганий, Павлику, ти оперативник, коли не звернув уваги на
те, що Соколовський по батькові Олександрович, а моя дружина Степанівна».

Нарешті рот підполковника набув нормальної форми і з нього випливло
дружнє:

-

Григорію Андрійовичу, знаючи на кого ти працюєш, вірю тобі, як нікому,

і тому допоміг тобі трофейними набоями. Допоможу ще. А зараз, як другові, у
присутности наших дружин відкрию дуже неприємний секрет: сьогодні я мав

телефонну розмову з начальником обласного МІЬ. Він повідомив, що начальник
нашої автоінспекції Соколовський має старшого брата, котрий пов' язаний з
оунівською бандою, і Соколовеького вже заарештовано.
Те, що я почув, мене приголомшило. Однак я зовні залишився спокійним. Мені
вдалося себе не видати. Тепер я не бачив ні господаря, ні господині, бо дивився на
Варю. В їі очах захолов жах! Але ми не могли раптом покинути ці фатальні іменини.
А ще змушені були пити каву і їсти торт, як своє тіло. Одначе час посувався, і вже

на великому стінному годиннику була десята година. А коли господар поспіль
тричі позіхнув, я, скориставшися з цього, удавано жартома сказав:

-

Якщо господар починає позіхати, гостям пора додому.

Тільки господиня робила спробу нас затримати. А ми, пославшись на те, що
лишили вдома малих дітей на чужих людей, подякували за гостину, попрощалися
й пішли.
Надворі панувала травнева чудова ніч, але нам було не до романтики. У

нашій і вже не нашій хаті було темно. На мій постук у вікно у кухні засвітилося.
Дядина нам відчинила. Ми з Варею відразу пішли до спальні, де на одному ліжку
спали наші дівчатка. Тихенько, щоб не розбудити, поцілували їх і вийшли. Серце
краялось:

-

Може так статися, що бачимо дітей ввостаннє,

-

заплакала Варя.

Я спитав у дядини:
-А де ж Шура?

-

Ночує у подруги, бо боїться спати вдома.

Я їі розумів. Вона боялась за свою дочку, та й за нас, бо ми їй не чужі були.

-

Тьотю Марфо, заарештували нашого Льоню,

-

сказав страшну звістку.

-Боже милосердний! -сплеснула дядина руками і в розпачі:- Що ж тепер
буде?

-

Арештують і мене,

-

промовив я глухо, наче сам собі прочитав вирок.

-А що буде з Варею, дітьми і з нами всіма?- у літньої жінки сіпались губи.

-

Не знаю,

-

на иншу відповідь я не спромігся. Варя глянула на мене очима,

повними сліз, мовила:

-

Не послухав мене і сталося те, про що я тоді казала.
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Я припускав, що мене вночі заарештують. Ніч була кошмарною. 'Т'; 'lЬКИ перед

ранком, не роздягаючись, трохи поспали. Але хіба це був сон? Якесь х

е забупя.

Коли я з нього вивільнився, коло мене заворупшлась Варя і спитала:

-

Що будемо робити?

-Я з хвилини на хвилину чекаю, що прийдуть по мене, а тому мені небезпечно
бути вдома. Треба в когось до вечора пересидіти.

-

А в кого?

-

спитала Варя.

-Я знаю, де живе Океанчина шкільна подруга. Підемо до них,

-

і я піду з тобою, -

-

вирішив я.

підвелася з ліжка Варя.

-Добре, -ураз погодився я.

Витяг з-під подушки пістоля і поклав до кишені. Варя збиралася недовго. Наші
діти ще спали. Осіпивши їх хрестом, я дядині сказав:

-

Мені небезпечно вдома, а тому я в когось пересиджу до вечора. А зі мною і

Варя піде.
Ми вийшли. Надворі погожий ранок. Відразу ж за двором починалися городи,

що навпіл поділялися стежкою. Над городами лебедів вранішній туманець, що
мав запах травневих квітів і трав. Весна! «Саме жити повнокровним життям,
любити і виховувати дітей, а ми, налякані небезпекою арешту, покинули їх майже

напризволяще і поспішаємо до чужих mодей, аби вони нам дали сховок бодай
до ночі». Ще я всього не додумав, як ми зупинилися біля невеликого будинку
і побачили за невеличким ІІПахетним парканом ще молодого господаря. Ми
привіталися. Він підійшов до паркана і я йому:

-Перепрошую, ми- тато й мама дівчинки Оксанки, що дружить з вашою
донькою Богданкою. Скажу вам одверто, як українцеві і добрій людині: нам

потрібно у вас перебути, можливо, аж до вечора.
Кмітливий галичанин нічого нас не розпитував і запросив до хати, де була

молода господиня з дітьми. і вона виявилась такою люб'язною, як і їі чоловік.
Так ми в них перебули до смерку, щиро подякували і піпши додому. Боячись свого
дому, бо не виключено, що на нас біля нього чекає засідка, ми все-таки відважились

постукати. У вікнах вже не світилось, і навіть коли я постукав, світло у хаті не
спалахнуло. Однак двері відчинились.

-

Це ви?

-

почули ми голос дядини.

У хаті увімкнули світло тільки в одній кімнаті, де Варя до двох валіз склала
дещо з одягу. Я взяв ті валізи, поцілував дядину, і ми вийшли.

-

Куди підемо зараз?

-

питає Варя.

-Зразу занесемо валізи до Федора Гришка. Я з ним в Полтаві вчився на
пастирських курсах. Я вже розповідав тобі колись, що випадково з ним зустрівся
на базарі.
Я думав, що мій однокурсник не погодиться, щоб наші валізи побули в нього
деякий час, але він, як земляк, люб'язно погодився. Від нього ми з Варею пішки

добралися на Театральну до Жори Бузини. Та він був у відрядженні. Дома тільки
його дружина та двоє дітей. Катерина впустила нас до хати і дуже здивувалася,
що ми прийшли такої глухої ночі. А коли я сказав, що заарештований Льоня, вона
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затряслася усім тілом. Однак погодилась, щоб ми в неї переночували. Варя відразу

роздяглася і лягла. Я ще трохи поразмовляв з Катериною. Її великі блакитні очі
стали ще більшими. Вона боялась за свого Жору, щоб і його не заарештували. Він
з нашим Льонею працював за німецької окупації в одному гаражі в Полтаві. А
потім разом з ним евакуювався на Захід. Та далеко вони не заїхали

-

з Польщі

повернулися на Україну. А це за радянської влади каралось.
Перш, ніж лягти, я попросив Катерину, аби вона розбудила нас удосвіта.

Поклавши пістоль під подушку, я ліг біля Барі, що вже дрімала. Хоч ми були
виснажені і втомлені, та за думками не міг заснути. <<Я занурюся в підпілля чи

піду в сотню Білого, а що буде з Варею та дітьми?» і ця думка пекла мене пеком,
аж поки Катерина не увімкнула світло. Варя швиденько вдяглася, я взяв зброю, ми
подякували за притулок і пішли.

Вже на тротуарі Варя спитала:

-

А тепер куди нам дітись?

Ти йди додому до дітей, а я подамся в Вербіж.

Ми йшли мовчки, розтерзані тим, що нас чекає. Згодом Варя до мене:

-

Ти десь ховатимешся, а я де дінусь тут у Коломиї з дітьми?

Тебе не арештують, бо в тебе малі діти, а я постараюсь через Бабійчука

передати тобі грошей

-

-

поїдеш на Полтавщину до своїх батьків.

А чи зрадіють мені мої батьки?
Зате зрадіє тобі наша донечка Женя.

На мої слова Варя зовсім не зреагувала. Трагічним було наше прощання. Варя
пішла додому до дітей, а я з каменем на серці
Розділ

-

у Вербіж.
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Коли ступив до хати Бабійчука, Меланка на лавиці цідила молоко. Я привітався.
На ліжку спало дівчисько-підліток. Углядаючись у напівстуму хати, спитав:
-А де ж Михась?
-Він зараз прийде з Коломиї- цю ніч сторожував. А ви чого так рано до нас?
Мабуть, вам хтось сказав, що у Вербіжі сталося таке лихо?

-

Що за лихо? -насторожився я.
Оперативники в криївці постріляли наших хлопців: Юрка, Полтавця та ще

двох. А наш ставичний Веселий якимось чином урятувався. А як прийде Михайло,

то розповість. Та ось і він. До хати увійшов Михайло. Привітався, а далі:
-А ви, Миколо, вже у нас. Напевне, щось трапилось?

-

Мого брата Леоніда арештували.
А у Вербіжі ще гірше,

-

і повторив Меланчині слова.

Вам, Миколо, не можна повертатися до Коломиї. Я вас проведу в сотню

Білого. А наразі будьте в мене.

-

Добре, Михасю, але мені конче потрібно побачитись з Олесем та Веселим.
Я сподіваюсь, що Веселий увечері прийде.

Я почав чекати вечора. День був довгий і нудний. В голові снували бентежні
думки, не знаючи, що робиться зараз в мене вдома. Меланка мене чимось
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частувала, я нехіть їв і вкотре лягав на ліжко, намагаючись, хоч трохи задрімати.

Десь томився і Михайло. Нарешті прийшов вечір. Зовсім несподівано з'явився
Веселий, та обличчя в нього було розпачливе. Ми обНJІЛися. По недовгій балачці,

ми втрьох піІШІИ до Олеся. ішли .якимись городами, садками. Нарешrі прийшли
до хвіртки. Було темно, і Веселий світив маленьким ліхтариком. Біля порогу хати
Веселий сказав:
-Михайле, ти почекай тут, а я з Миколою підемо до Олеся.

Ми увійшли до темного приміщення і Веселий тричі ПОС1)'КЗ.В автоматом у

двері. Двері відразу ж відчинилися і Веселий переступив поріг. Та відразу ж і
повернувся:

-

Друже Бідо, Олесь матиме розмову тільки з вами. Ми з Михайлом вас

почекаємо.

Я увійшов до хати. Олесь мене привіmо зустрів. Одягнутий був у цивільне, але
на столі лежав німецький автомат. По короткій мовчанці уроджений есбіст у мене
спитав:

-Друже Бідо, з якими новинами до мене прийшли?

-

Заарештовано мого брага автоінспектора,

-

кажу.

-А у нас тут у Вербіжі події вагоміші!
-Я вже чув. А що далі будемо робити?

-

-

питаю.

На терор будемо відповідати терором. і вже дт1 вас, друже Бідо, єсть

завдання: ви повинні виконати атентат.

-

Когось знищити?

мовив я і в мені все захололо.

-

-Не когось, а депутата Слоня. Він завтра буде в Коломиї приймати відвідувачів
в кабінеті парткому. Коли виконаєте атентат, я на вас чекатиму чорною машиною.

і цей атентат буде дт1 вас перевіркою, як східняка, бо вищий провід не йме вам
віри. Хоча я вам довіряю і відчуваю до вас симпатію. Але попереджаю, не думайте
тікати: у Коломиї у вас дружина з дітьми,

-

погрозливо наказав.

Останніми словами Олеся я був приголомшений. і погодився виконати атентат.
Олесь витяг з кишені невелике фото і, даючи його мені:
-Це депутат Слонь.

Я взяв фото і поклав до нагрудної кишені.
-Який у вас пістоль?

-

«ТТ»,

-

-

питає.

відповідаю.

Надійна зброя,

-

зауважив схвально. Ми звірили годинники і поmснули

міцно руки, Олесь побажав успіху мені. Я вийшов надвір.

-

Що, порядок?

Абсолютний,

-

питає Веселий.

сказав .я, хоча відчував в колінах подриж. Поверталися

від Олеся мовчки, але недовго. Веселий побажав нам доброї ночі і зник у пітьмі.

Михайло і я повернулися до його оселі. Уже було за північ. У прикрученій гасниці
ледь жеврів вогник. Трохи пахло гасом. Коли ми увійшли до хати, Меланка

збільшила трохи вогонь і нам:

-

Хоч уже пізно, повечеряйте.
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На столі на нас чекало молоко та кулеша. Лише зараз я відчув, що голодний.
Мабуть зголоднів і Михайло. Доки ми вечеряли, Меланка мені, як гостеві,

послала на ліжкові, Михайлові -на широкій лавиці. Сама полізла на піч, де вже
спала їхня доня. Я, перш, ніж роздягнутись, вже за звичкою, поклав під подушку
ПlСТОЛЬ.

-Добраніч,

-

сказав Михайло, погасив світло і, мабуть, заснув. Я сподівався,

що теж засну. Та де там! Завтра вранці я повинен стріляти в людину, яка мені не

вчинила нічого лихого. Я навіть ніколи не бачив їі. Який абсурд! Але можливости
спекатись мого обов' язку я не знаходив, уже як роковамець лихої долі. Зранку
о десятій ... О десятій ... Думки одна за одною перекочувались, як сухе колюче

перекотиполе, що поволі обернулось на сниво. Жахний це був сон: я вже стріляв
у депутата великої статури, котрому відповідало прізвище Слонь. Я навіть бачив
кров. Коли вибіг з парткабінету, чорна машина вже рушила. Я погнався за нею і
хапався за їі опуклу слизьку поверхню. Мої довгі кобзарські ніrті задерлись догори
від зусиль зупинити машину.

Відчувши

нестерпний

біль,

прокинувся.

Сіріло

невеличке

вікно.

Ледь

похропував Михайло. На печі панувала тиша. Маючи на руках годинника, я хотів
знати, яка година. Але в хаті було темно, як у бовдурі. Перехрестився і задрімав. Та
майже не спав. Дуже потерпав проспати. Вдруге подивився на годинника: надворі
вже розвиднялося. Швиденько встав, одягнувся, поклав до кишені зброю.

-

Куди так рано?

-

питає Меланка.

Маю справу в Коломиї,

-

відповідаю. На лавиці заворушився Михайло.

-Михасю, проведи мене трохи з хати. Маю тобі щось сказати. Він ураз підвівся

і босоніж вийшов зі мною надвір. Підійшли до кладки і стали. По-весняному, наче
срібний, жебонів потічок, мовчали верби. Я слухав цю дивну мелодію весни і
думав: «Може, це остання моя весна?» Михайло чекав, що я йому скажу. Ще трохи
помовчали, а тодІ:

-Якщо щось станеться зі мною, повідомиш мою дружину. За наказом Олеся,
я йду виконувати атентат.

-

Атентат?- перепитав здивовано Михайло, але розпитувати не став. Ми

міцно обнялися. Я, перейшовши кладкою потічок, оглянувся. Михайло сумними
очима проводжав мене, наче в останню путь. Я махнув йому рукою і побіг стежкою,
щоб в Коломиї виконати своє страшне завдання.
Розділ
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Гостинцем мчали машини-легківки. Поволі посувалися вози. На торг до
Коломиї ішли гуцули, переважно жінки в яскравих строях, і такі ж яскраві несли
тайстри та бесаги. Я милувався побаченим, шкодуючи за тим часом, коли постійно
працював як художник. Мої думки мінялися, але жодна з них не заступала думки

про атентат.

«0 десятій!

О десятій!». Аж стугоніло в голові. Вже бачив Коломию.

До десятої ранку ще був час. Щоб його згаяти, я пішов на базар, туди, де басараби
продавали килими. Дуже люблю це чудо-мистецтво. Мої очі паслися на цій красі,
але недовго. Пішов поміж рядами, де продавалася всяка всячина. Моя увага
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зупинилася на жінці в гуцульському строї, яка голосно розмовляла російською.
Питаю в неї:

-

Аткуда ти? Как тєбя нельогкая сюда занєсла?
С Рязані я,

-

зітхнула,

-

і уже тут двадцать rодов.

А язика своєво нє забила.

Я же русская і язик мой русскій, русекай і памру.

Я враз відчув до цієї жінки симпатію і подумав про своїх земляків, що
повертаються з військової служби додому з чужою мовою, називаючи батька

«папаша», а маму «мамаша». Їду далі. Вже не думаю про земляків-недоумків.
Відчуваю у правій кишені вагу пістоля. Це як гострий сигнал про чин. Хвилювання

зростає. Щось джерелиться із серця і вже підкочується до горла. Поймає страх,
але я не можу втекти додому і повернутись у Вербіж. Дома заарештують чекісти,
а в Вербіжі розстріляють свої. Намагаюсь себе опанувати. Минаю якісь вулиці.
Виходжу на вулицю Кірова. Очі враз натрапляють на будинок, в котрому міститься
парткабінет. Відчинені двері чорніють отвором, і біля них немає нікого. Дивуюся:
де ж ті люди, які мали прийти до депутата? Тільки сама жінка мете тротуар.
Неквалом підходжу до неї і, привітавшись, кажу:

- Я на тротуарі знайшов знимку. і мені здається, що це котрийсь із депутатів,
-

простягаю їй фото. Дивиться уважно і, крутнувши головою:

-

Це не депутат. Я всіх їх знаю, бо працюю прибиральницею в парткабінеті.

Від почутого в моїй голові враз розвиднилось. Тепер нема сумніву, що Олесь

продав мене. і мені треба негайно повернутись у Вербіж, щоб сказати усім напm:м.
Поволі минаю жінку, щоб далі повернути за ріг. Коли порівнявся з відчиненими
дверима, зненацька, наче із землі виріс, з' явився мій начальник, старший лейтенант

Зеленчук. Я сподівався, що мій начальник мене сваритиме, бо я знов не був на
роботі, а він до мене так лагідно:

-

Григорію Андрійовичу, я тебе шукав: є нагода тобі добре заробити. Для

парткабінету потрібний великий портрет Сталіна, але ти не прошляп, коли
домовлятимешся, щоб тобі і на могорич було. Вони мають гроші.

Звичайно, я не повірив йому, бо його очі бігали, як у злодія, щойно застуканого
в коморі. Я побачив розкриту його кобуру і все зрозумів. А він:
-Чого ж ми стоїмо. Тебе чекають.

Я не знаю, що робити, однак ми пішли.
У першому вузенькому коридорчику нікого не було. А другі двері зачинені. Коли

я відчиняв ліву половинку дверей, вони розчахнулись і два великі оперативники
ухопили мене за руки. Я борсався, але намарне. Мене обмацали

-

і мій пістоль

був уже не мій. Вони готувалися до зустрічі зі мною, бо мали для цієї операції
приготовлений плащ. Мене у нього одягли, на всі rудзики застибнули, взяли за

рукава, як за крила і повели надвір. Зразу ж коло дверей праворуч стояв мій

начальник Зеленчук з обличчям іуди, усміхнений, задоволений, що мене продав,
а за які срібники, не знаю. Хотів плюнути в його пику, але не встиг, бо мене

не вели, а турили, раді, що впіймали. Зразу ми йшли правобічним тротуаром.
Я озирнувся в надії, що побачу чорну машину і відважний Олесь мене врятує.
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Замість чорної машини, його чорна зрада залила мені очі. Однак я побачив великі

двері та обіч них велику вивіску, яку не встиг прочитати. Але я знав, куди мене
ведуть крутими сходами. У великій кімнаті на мене чекала ціла зграя працівників

МІЬ. Двері другої кімнати стояли навстіж, і в ній на мене чекали. За столом
сидів начальник полковник Захаров і чогось у погонах танкіста. А навколо нього

инші чини. Один із оперативників, поклавши перед начальником мого пістоля,
сказав:

-Трофей.

-

Ну, што... Оуновскій атамав уrаділ в мой капкан,

-

вдоволено шкірив

зуби начальник з мордою бульдога. Всі присутні догідливо регочуrься на дотеп
начальника. Він раптом насупився і наказав:

-

Снять с бандіта rандон і абискать!

З мене здерли плаща, обшукали, і, крім обойми з пістолетними набоями,
позірної фотографії депутата СлоНJІ, нічого не знайшли. Запала мовчанка, ніби
начальник не знав, що зі мною робити далі. Нарешті спитав:
-Как фамілія?
-Боднар.

-Аєщьо?
-Соколовський.
-Аєщьо?

-

Микола Біда.

-Ета миє нравітса. Всє клічкі наліцо. Но рука чєшетса- сам би тєбє пащєкотал
бока, как бандіту, бивmему савєтскаму афіцеру, чтоби в Станіславє прінялі тєбя

за евіиную атбівную. Но ти і там свайо палучіш,

-

відверто пообіІVІв начальник

Коломийського МІ'Б.
За його наказом мені заламали назад руки і туго зв' язали мотузом.

-

Как Достоєвского,

-

не знаючи достеменно подробиць арешту великого

російського письменника.

-

Падумаєш, Дастаєвскій, -засміявся молодик у першій кімнаті.

Крутими сходами мене звели неквапом вниз. У невеличкому дворику, що губився

серед будов, чекала на мене вантажна машина і кілька червонопогонників.

-

Садісь на машину,

-

наказав котрийсь із оперативників.

Але як я міг сісти зі зв' язаними руками? Я підНJІв біля колеса ногу і впав.
Засміялися солдати. А оперативник:

-

Апустіть задній борт і палажить єво на машину.

Мене упхали в кузов, накрили брезентом. Тепер я не бачив ні неба, ні тих, хто
мене охороНJІв. МашІПІа рушила з двору. Спочатку мчала вулищми Коломиї, а

далі гостиІЩемаж до Станіслава, а це, як мені пам'ятається, кілометрів
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буде.

Мої заламані назад руки, туго зв' язані, вже помліли і нестерпно боліли в раменах.
Та хіба можна словами висловити той біль? Думав, що не витримаю і помру. Але
я був ще молодий і витримав.

У Станіславі, як і в Коломиї, в МfБ на мене чекав полковник з· офіцерами,
напевно, слідчий. Він наказав розв' язати мені руки. Розв' язали. Я ледве міг їх
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випростати наперед. На них тепер наклали наручники. Скулений я сидів на стільці.

Тільки полковник мене допитував, а всі уважно слухали. Я відчував на собі їхні
ворожі погляди і жодного між ними не було співчутливого, бо я для них був не

людиною, а «арестованним», до котрих вони звикли. Підвівся полковник і всім:

-

Ви всє свабодни.

Всі піднялися і вийшли, крім старшого лейтенанта.

-

Я начальпік слєдствєннава атдєла,

не лишилося,

-

-

і назвав своє прізвище, яке в пам' яті

а старший лєйтєнант Далrіх будєт вашим слєдоватєлєм. Па

імеющімса у нас данним, нам ізвєстно, что ви нє толька бандіт, но і художнік. А
тєпєрь скажитє: еслі би ви билі нє у нас, а на свабодє, смоглі би ви снять с мєня ·
екскіз?

-

ізвінітє, нє екскіз, а ескіз, -

наважився я виправити мову вищого

начальства.

-Біжу, ти краснобай,- спахнув гнівом вищий чин, поволі підвівся, підійшов
до мене і дав такого ляпаса, що я мало не впав. Старший лейтенант Долrіх, що
був уже призначений моїм слідчим, на таку сцену не реагував, підняв телефонну
трубку, щось комусь сказав. Я ще не отямився після ляпаса, як прийшли два ситі
наглядачі, зняли з мене наручники і до мене:
-Пашлі.
Напевно, вони були поінформовані, що я втікач, бо в коридорі взяли мене
попідруки. Лункими сходами ми довго йшли вниз. Нарешті я опинився в одиночці.

Вона була напівпідвальна. Під стелею разюче світила лампочка, а на цементній
підлозі лежав матрац. Я трохи ще постояв, а далі знеможений ліг. Хоча все мені
боліло, однак сон був с1шьніший від болю і я заснув. А з наступного дня почалися

допити, переважно вночі, що кінчалися аж уранці. Ще слідчий Долrіх тактовно
мене називав «Алєксандровічем». На одному з допитів він витяг з шухляди

письмового столу блокнот і спитав у мене:

-

Узнайотє?

Я відразу не впізнав свого блокнота. А коли взяв до рук і побачив на ньому

сліди крові, я все зрозумів: це був той блокнот, якого я подарував Полтавцеві. і
кров на обкладинці мені посвідчила, що вже Полтавця в живих немає. У блокноті
було занотовано моєю рукою, кого треба піддати атентату. Цей список вивів із
рівноваги мого слідчого

-

і почалися допити з катуванням та карцером, бо я

вперто мовчав, або говорив не те, чого хотів від мене слідчий Долrіх. Розповідати,
що я витерпів

-

це вдруге пережити жахне минуле.

(За книжкою М Сар.ма-Соколовський. Моя причетність до ОУН.
Київ
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СПОГАДИ СОВЄТСЬКОГО ЛЕЙТЕНАНТА

о

сінь

1947 року.

Соваський лейтенант авіяцїі Піроrов у
і втік з СРСР. У

1952

Ось що він писав на с.

1948 році вибрав волю

році видрукували його книжку «За курс».

253
(За Календарем «Світло»,

...і от осінь 194 7 року.

1961 р.) .

Наш полк стаціонує в Галичині, що тепер називається

Західна Україна. Почерез неї за ці роки три рази прокотилась хвиля війни, та не
дивлячись на це, населення живе тут куди краще й багатіше, як ми жили в СССР

ще в мирний час. Приїжджим звідти ця країна здається раєм. Усі намагаються
отримати призначення сюди. Місцеві селяни і після приєднання до СССР вперто
проводять своє одноосібне господарство та живуть багато краще за наших

колхозників, а колхозів бояться гірше ніж вогню. Ні на який аrітаційний гачок не
піддаються. Але влада не дрімає.
-Вас викликають до політвідділу корпусу. Вирушайте негайно.
-Слухаю!- кажу й просто зі штабу полку йду на вказане місце. У приймальні

політвідділу вже чекає десятків два старшин із частин місцевого rарнізону. Всі
дещо піднесені й тихо один з одним перемовляються.

-Я не поїду,- чую збоку,- не діло літунів цим займатися. Для цього існують
енкаведисти

-

...

Ти краще помовч,

-

повчально шепче йому сусід.

-

Затарахторив своє «не

поїду!» Та ще й як поїдеш! За милу душу. А не поїдеш, то «nовезуть».

-

Куди повезуть?
А туди, де Макар телят не пас.

Здоров, Петре!

-

гукає на мене знайомий літун із другого полку.

-

Ну, як

справи?

-

Добре,

-

відповідаю бадьоро й весело.

А ти чого тут?
А от покликали, а чого ще не знаю.

А ти кажеш «добре» і не знаєш, що нас посилають у гуцулів хліб вибивати!

Не розумію.

-Тьху, ти чорт, та на хлібозаготівлю!
Тепер я зрозумів. Мені відразу стало тоскно, але відчинилися дверІ и нас
покликали до великого, подібного на залю, кабінету начальника політвідділу,
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полковника Кобякіна. Поруч із ним за столом сидів секретар Коломийського
міського комітету партії.

Перевірили список викликаних.

-

Товариші командири,

-

почав Кобякін,

-

ми вас зібрали для того, аби

сказати, що міськом партії звернувся до нас з проханням про допомогу. Він
просить у нас групи військових із найбільш активних членів і кандидатів партії
для розв'язання важливого завдання. Місцеві селяни, піддавшись впливові аrітації
ворожих аrентів, ухиляються від здачі хліба державі. А ви, гадаю, пам'ятаєте

безсмертні слова Владіміра ільїча Лєніна: «Боротьба за хліб -

це боротьба за

соціялізм». Ми не маємо права обернутися в м'якотілих міщан, щоб панькатися
з цими людьми. Ми повинні з притаманною більшовикам наполегливістю й
упертістю взяти в них хліб, коли навіть для цього будуть потрібні й жертви.
ЦК партії України так власне і ставить це питання. Жодного милосердя, жодної
пощади саботажникам!

Потім він відразу перейшов на «технічні деталі».

-

У вас буде охорона по

14 автоматників.

Ви їдете завтра.

Оrримавши докладніші інструкції від нього та секретаря міськкому, ми мовчки

розійшлися. Вранці я отримав у своє розпорядження

14 людей,

сержантів нашого

полку, з автоматами, і ми пішли до міськкому за останніми вказівками.

-Ви поїдете в село іспас. Під час побуту там ви повинні вжити заходи безпеки
й самоохорони. Більшість мешканців до совєтської влади ставляться вороже. З

МfБ вам дадуть собаку-шукача й кілька бійців. Ви повинні працювати в тісному
контакті з відділами МfБ й допомагати їм виловлювати бандерівських бандитів,
коли такі виявляться. Але при тому не забувати про своє головне завдання. Не
пізніше як за тиждень ви повинні зібрати і прислати сюди
-То що, ми маємо право застосовувати зброю?

-

-

200 центнерів

хліба.

запитую я.

Вам їі для цього і дають. Ви повинні вжити всі засоби самоохорони. Будьте

уважні. Працюйте сміливіше. На жодні стогони й сльози уваги не звертайте! Ви
зрозуміли?
Я все збагнув ...
Вантажна машина поволі суне по розбитій, давно не ремонтованій дорозі. Сиджу

з шофером, а ззаду, в нутрі машини, мої бійці. Мені ніяково. Гнітить отримане
завдання. Не наше авіяційне діло грабувати селян. А крім того я відчуваю страх за
себе й своїх людей після отриманих попереджень, аби не втрапити в халепу.

-А що, це правда, що бандерівці так сильно розпанашуються в цьому іспасі?

-

питаюся шофера.
-Я думаю, що це найбільш неспокійне село в цілому районі.

-

-

і що ж, так просто нападають на наших й убивають?
і вбивають з-за рогу, і вішають, як живим спіймають. Але вас трудно їм буде

взяти, коли не проrавите,

14 автоматників -

це, хлопці, не жарт.

Я заспокоююся. В'їжджаємов невеличке село. На вулиці й у хатах ні душі.

Тільки зрідка змигне дитяча постать і вмить зникає при нашому наближенні.

-

Бояться, -зауважує шофер.
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-Хто?

- Та всі місцеві мешканці, гуцули. От ми тепер їдемо тут, а вони вже в іспасі
ховаються. З хати до хати передають: «Совєти, совєти їдуть ... »
-Але чого ж їм так нас боятись? Що ми, звірі?
Шофер пронизує мене своїми зіщуленими очима, неначе прожектором. Після

декількох хвилин мовчанки, дивлячись перед себе, пояснює:

-

У кожному тутешньому селі стоїть маленький rарнізон МІ'Б. Оце вони й

дають гуцулам зрозуміти, що таке совєтська влада. Ви б також побоЯШІся. Ну,

тепер тільки через міст і ми в іспасі.
За мостом починається велике, либонь, багате село. Ніде нікого. Машина

під'їжджає до великої хати. Це сільрада. Ми вивантажуємося. Голови нема і ніхто
не знає, куди він пішов. Секретар пропонує нам мешкання для побуту більш

безпечне і веде до цегляного дому, обведеного кам'яною огорожею. Швидко
влаштовуємося. Ставлю на подвір'ї вартового, а сам із трьома автоматниками
вертаюся до сільради.

З провулка назустріч виватоється півдюжини енкаведистів. Серед них понуро
йде якась жінка середнього віку. Згадую інструкцію про «контакт», підходжу й

знайомлюся із лейтенантом МfБ.

-

Що сталося?

-Не бажає, стерво, хліб здавати! Каже- нема, а як почали їі шматrя забирати,
так ото оце знайшли ... -і лейтенант урочисто показує мені світлину групи якихсь
мужчин у напіввійськовій уніформі, а серед них жінка.

-А що ж тут такого?- не тямлячи, розглядаю фотоrрафію. Лейтенант просто
вражений моєю наївністю.

-

Так хіба ж ви не бачите? Оце вона. А ці инші, хто? Це ж і є бандити

бандерівці! Її, гадину, в Коломиї навчать ...
Жінка мовчить. Ззаду під'їжджає і стає фіра, навантажена різним домашнім
скарбом: скриня, перина, подушки ...

-

Це з ії хати. Скопфіскували за відмову здати хліб, а і-і зараз відправлю до

МІСТа.

На згадку міста жінка здригається і беззвучний плач стрясає ії плечі. Мені
·стало іІ ІІІКода. Я уявляю собі, який допит чекає цю бідолашну жінку. Торік на

рибалці в околицях Стрия пропали без сліду інженер ескадрилі Зінатулін із сином

і старшина. Негайно НКВД оточило розташоване недалечко сільце й забрало
всіх дорослих мужчин. Офіцер із полку Зінатуліна був приявним на слідстві й
через нього до нас дійшло оповідання про порядок допиту. Робив допит офіцер
енкаведист. Тих, хто відмовлявся говорити, передавав своїм солдатам. Вони тут
же били їх так, що ломили ребра, проривали м'язи й шкіру. Один із катів так

озвірів, що викручував рукою ребра й кидав у куток. З тридцяти арештованих

16

померли до вечора. Але й ці тортури не могли змусити їх признатися. Всі клялися,
що в цій справі нічого не знають ...
-Так, не солодко їй буде! ...

-

знаходжу такі слова ...
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-

Її, стерво, провчать! -

погрожує лейтенант і пщводить свою банду до

машини.

На вулиці ні душі.

Голова сільради вже прийшов.

Довідуємося, що завтра зранку почнемо

«операцію». Але як я повинен діяти

мені неясно. Ввечері приймаю всі засоби

-

для самоохорони. Ми почуваємоси набагато гірше, ніж під час війни на ворожій

території. Ставлю другого вартового. Прив' язую на дворі переданого нам від МІЬ
собаку. Частина людей спить, не роздягаючись, решта кладуть автомати біля себе.

Мені трохи соромно перед сержантами. Як-не-як, а ми в Совєтському Союзі, у
недавно «звільненій від панського ярма» рідній країні. Але ж я відповідаю за їхню
безпеку, за їхнє жипя. Я повинен зробити так, як пише в інструкції. Збираюся
спати. Стук у вікно.

-

Товаришу лейтенанте, тут до вас якихось двоє людей!

-

виІСЛИкає мене

вартовий.

Наказую впустити.

-

Лоrінов, уповноважений від міністерства заготівлі,

-

відрекомендовується

перший, простигаючи руку. Молодий, плечистий, із крісом на рамені. Одна нога

взута у високий чобіт, на другій

-

черевик без обмотки.

-Що за мода?- жартую я.

-

Добре, що тільки черевик, а не протез. Підранили мене тут. Другий також

уповноважений і також з крісом, але не з Совєтського Союзу, як Лоrінов, а
місцевий. Скаржиться, що вже рік, як не ночував удома.

-

Хіба жінка набридла? -хочу створити веселу й невимушену атмосферу.
Зовсім навпаки, але боюся приходити додому. Минулої осени зайшов я раз

уночі, то вони мене там і злапали. Вже вішати вели. Чистим чудом урятувався ...

-

Замучились! -тяжко зітхнув Лоrінов.

-Так, із цими бандитами трудно,

-

Але що з бандитами,

-

-

підтверджує другий.

розсердився Лоrінов,

-

не в одних бандитах діло.

Ми тут між двома вогнями. Одні не розуміють, що відбирати хліб для мене зовсім
не радість, що мене самого змушують, а другі на верхах не хочуть розуміти, як це
трудно. Почнем діяти активніше

-

бандерівці вб'ють. От ще й року не минуло, а

з шістьох, що сюди приїхали, троє вже на тому світі. А не виконаєш точно наказу,

то з партії виженуть із жовтим білетом.
-Товаришу лейтенанте, -звернувся другий,- дозвольте нам у вас цю нічку

переспати. Хоч поспимо спокійно на одному місці, а то щоночі по три-чотири
рази треба змінювати ночівлю, аби замести сліди.
-Звичайно, прошу!

Після таких розмов я ще раз вийшов надвір перевірити і зайвий раз повчити

вартових. Ніч минула спокійно. Вранці розподілили роботу. По селі з обшуком я
не пішов. ПіІШІи уповноважені, з п'ятьма автоматниками кожний. Я ж із чотирьома
засів у сільраді, куди після яких чотирьох годин мешканці почали звозити зерно.
Розмовився з головою.
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-

Чому вони так затягнули хлібоздачу? Знають же, що здавати його треба.

Хіба за Польщі вони податків не платили?
-Так у тому ж і справа, що вони вже раз своє виконали. А тепер їм треба здавати
додатково. Ну і шкода давати за других. Страшно, що самі на зиму залишаться без
хліба.
Я не розумів. Голова спересердя пояснив:

-

із села багато народу розбіглося. Наклали на деяких більше, ніж вони

зібрали. Куди їм дітися? От і втекли до бандерівців у ліси та гори. А за них, аби
норму накладену на село виконати, тепер ті, що залишилися, покутують.
-Як так розбіглись? А хати, а родина?

-Та так із цілою родиною і втікають. Навантажать на фіру, що можуrь і вйо. Хати
кидають. Двох так і хати підпалили. Не ~ірять, що коли-небудь повернуться.

-

Це не те, що у вас, у Совєтському Союзі

-

тягнув він,

-

там діло просте,

ясне. З поля все йде до колхозу. Нікуди не сховаєш. Держава своє відразу бере
й клопоту їй менше. А тут з одноосібниками така тяганина, така заморока, що

чекаю-не дочекаюся, коли нареппі колхози зав'яжуть. Втомилися ...
Так просто й ясно сформулював переді мною галицький комуніст увесь
сенс колективізації, без ідеологічних і економічних основ, без покликання на

Маркса-Енrельса-Леніна-Сталіна.

• ••
Так свідчить совєтський офіцер про обставини в Галичині восени

1947 року,

а це ЗО місяців по закінченні світової війни. Як бачимо з його спогадів, УПА
ставила ще грізний опір і совєтська влада була в небезпеці. Московська влада

засвідчнла жорстоку брутальність москаля. Монголи рубали, палили, кололи, але
не викручували ребер живій людині.

(Переклав сл. n. Ярослав f ел ета (США). Збережено авторську мову).
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ВідОМі УРОДЖЕНЦі КОЛОМИЙЩИПИ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Академік Василь Лизанчук з с. Ганева.

Герой України ВасWІь Ткачук
з с. Королівки.

Письменник Василь Стефак

Народний артист України Василь
Попадюк

(1940-1991)

з с. Рунrурів.

з с. Мишина.
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ВідОМі УРОДЖЕНЦі КОЛОМИЙЩИПИ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Професор Василь Стасюк

Видавець Микола Денисюк

(1915-1976)

(1887-1960)

з смт. Гвіздця.

Археолоr Михайло Клапчук

(1920-1984)

з с. Корнича.

з с. Товмачика.

Вчений-мовознавець Микола Лесюк
з с. Ковалівки.
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відомі коломийці

•••••••••••••••••••••••••

Заслужений працівник культури

Член Національної спілки художників

України Ярос..rtава Ткачук.

України Мирослав Ясінський.

Етнооргаполог Михайло Тимофіїв.

Художник, графік, педагог
Микола Семеняк.
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КОЛОМИЯ

Дмитро ПАВЛИЧКО

з

далека, з гори Ратунди, що височить над Стоп
чатовом, я побачив Коломию ще малим пастуш
ком. Місто було видно добре вечорами й ночами,

коли там світилися вуличні ліхтарі, а Мишин, Клю

чів та Вербіж, понад якими летів мій погляд, тонули в
темрявІ.

Як пригорща грані в руцІ велета, Коломия ряхтіла

еві тлами.
Це

була

моя

перша

мрІЯ

-

побачити

Коломию

зблИзька.
Одного зимового вечора батько взяв мене, дев'яти-

літнього, в ліс (отой славний буковий ліс, що розташований поруч з полями
Дубового, під Верьхом). Там ми всю ніч ладували корчуги дровами, а наш кінь
стояв поруч і хрумав сіно з великої опалки. Ми ті дрова крали в державному лісі.
Ми зрізали бука, потяли його на довгі колоди, а пеньок замазали землею так, щоб
його не побачив побережник. На корчуги, тобто на зчеплені докупи двоє саней,
ми їх склали і примоцували ланцами. Я допомагав, але скільки то було моєї малої

сили? Все робив тато мій, неймовірно дужий і спритний чоловік.
До Коломиї ми приїхали надосвітку. Зайшли до корчми Мурованки, що стояла
при в 'їзді до міста недалеко від моста над Прутом з вербізького боку. Там ми
загрілися, бо надворі лютував мороз.
Ми завезли ті дрова до якогось поляка, будинок якого стояв недалеко від моста
на тій першій коломийській вулиці. Батько дістав

20

злотих і ми, повертаючись

додому, знов зупинились біля Мурованки. Ковбаса, що звалась «Мішанина»,
страшенно поемакувала мені. А батько сів на сани, віддав віжки в мої руки, а сам
заснув. Ми доїхали до Стопчатова, наш кінь знав, у яку вуличку в нашому селі
повернути, а батько збудився аж на рідному подвір'ї.

З того часу Коломия вже була в моїй душі, як щось привадливе і незбагненне.
Там, де стояла Мурованка, тепер стоїть торговий дім, продають меблі. Коли
я проїжджаю біля того дому, зупиняюсь, довго стою і чую запах «Мішанини»,

першого мого коломийського сніданку. Якось я, будучи в Нью-Йорку, купив у
польському гастрономі, на дверях якого було написано

«Old polish food»

(Стара

польська їжа), шматок ковбаси. Його запах повернув мене вмить до Мурованки,
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в той день, коли я вперше побачив міст над Прутом і коломийські будинки, що

здавались мені тоді такими високими, як нью-йоркські хмарочоси.

Дмитро Павличко (другий справа) серед коломийських rімназистів,

Від вересня 1942-го до березня

1944

1943 рік.

року я був студентом Коломийської

гімназії. «Мені тринадцятий минало», коли батько привіз мене на валадованому

дровами возі до Коломиї на науку. Директор гімназії Олексій Ковбуз прийняв
нас у своєму кабінеті. Він передивився мої шкільні свідоцтва, заяву про бажання

вчитися і сказав: «Добре, синцю! іди!». Я вийшов, розуміючи, що директор
без мене хоче обговорити з батьком, чим платитимемо за навчання. О. Ковбуз

трохи шепелявив, його мова була ніжною, слово «синцю» (синку) запам' яталося
назавжди. Він тоді ще був молодим, сивина ледь пробивалася з його напроділ
зачесаного короткого волосся. На мене зробило враження його елегантне вбрання.

Я вперше бачив людину, одягнену з європейським смаком, українського, як мені
здавалося, аристократа, пана директора, що був приязним у розмові з батьком, і

нічого зверхнього щодо простого селянина в його поведінці не було. Згодом, коли
я був аспірантом Львівського університету, а він викладав у тому ж університеті
латинську мову, ми зустрічались, як давні знайомі. Ще з коломийських часів мені
запам'яталась дуже гарна й розумна його дочка Мирослава, з якою ми хоч рідко,
та все ж бачилися в пізніших роках. Одного разу, вже у Львові, я прийшов до
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О. Ковбуза і він сказав мені: «Вчора в Мюнхені вбили Степана Бандеру». Він
повторив це повідомлення німецькою мовою в такому виrnяді, як передане воно

було німецьким радіо, котре він слухав. О. Ковбуз добре знав про моє перебування
в УПА (від нього я не приховував цього факту), і він же не приховував од мене
того, що слухає закордонні передачі.

Мій батько вийшов з кабінету О. Ковбуза трохи схвильований. Він сказав, що
платитиме за моє навчання в гімназії дровами. Легко сказати, але ті дрова треба
було вночі вкрасти з лісу, привезти до Коломиї так, щоб ніхто не бачив. То мали

бути шухи, тобто метрової довжини букові колениці, що їх заготовляли державні
робітники в лісах.

Кілька тижнів я жив на квартирі разом з Михайлом Хромеєм, студенrом трохи
старшим від мене. Жили ми у хаті священика Русина на вулиці, що йде в напрямку

села П'ядиків. До гімназії ходили через центр Коломиї, придивлялися до міста,
як нам здавалося, великого і таємничого, пізнавали наших професорів, що також
поспішали на лекції. На нашій вулиці жив професор математики Роман Шипайло.

Він був сивий, любив ходити, як молодий, розклавши комір білої сорочки на комірі
синьої маринарки.

Незабаром я переселився до бурси і ми розійшлися з М. Хромеєм. За радянських
часів М. Хромей був переслідуваний як учасник українського підпільного руху.
Не мав роботи. Писав поезії. Він автор тексту популярної свого часу пісні «Понад
Прутом моя Коломия». Я підтримував з ним зв'язок безпосередньо і через мого
брата Михайла.
Батькам дешевше було утримувати мене не на приватному мешканні, а в бурсі,
у студентському гуртожитку, що містився в будинку самої гімназії. Директором

бурси був знаний у Коломиї веселим норовом професор і письменник ілько
Гаврилюк, якого студенти прозвали «Пархом». «Парх» був літньою mодиною,

його обличчя мало суворий вираз, як це буває в людей з доброю натурою, студенти
його побоювалися, але й любили. Розгнівавшись на студента, він називав його
паршивою вівцею, скорочено «пархом». Думаю, це слово побутувало і, може, досі

побутує в селі Спасі, звідки родом був і. Гавриток.
У бурсі жило не більше ніж

50-60

студентів, самі хлопці, по декілька з

кожного класу чи, як ми казали тоді, з кожної кляси. Щоранку пісЩІ вмивання

нас шикував у дві лави професор фізичної культури Володимир Кульматиць
кий. Ми відспівували «Боже великий єдиний», а ввечері перед сном- «Боже
великий, Творче всесильний». На першому поверсі була зала, де ми снідали,

обідали й вечеряли, сидячи за довгими столами, змітаючи страви (найчастіше це
були каші, макарони, дешеві котлети) з алюмінієвих тарілок. Жили впроголодь,
а тому найсміливіші з нас, з 'ївши одну законну порцію, намагалися взяти ще й

другу: заховавпmсь за виступом стіни, хапали тарілку з великої таці, яку чергові
несли з кухні до їдальні коридором. Такі операції робилися під час вечері, коли
в коридорі панував присмерк. Хто залишався без вечері, скаржився «Пархові».
Директор бурси погрожував виключенням з гімназії за такі справи, але нікого не
виключали. Між студентами жодного разу не знайшлося викажчика, котрий вказав
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би на коридорного розбійника, що здобув зайву порцію каші, хоч ми всі добре
знали, хто це робить. Тим, хто постраждав, ми співчували і давали їсти щось із
своїх кімнатних запасів.

Дмитро ПаВJІичко (третій зліва) в Коломиї з давніми друзями (від ліва до права):

лікар Микола Кейван, невідомий, лікар іван Романюк, поет Михайло Хромей.
Коломия, 1970-і роки.

Знаючи, що бурсацького живлення замало, мої батьки привозили мені десь
так раз на місяць домашні харчі. Я мав стопчатівський житній хліб, що його
пекла мати, найсмачніший хліб мого житrя, кавалок солонини, букату сиру,
глек бриндзи, кановчину квасного молока, слоїк меду. Батьки думали, що їхньої

передачі вистачить мені на п'ять тижнів, але в моїй кімнаті панував колективізм
-я свої харчі клав на стіл, і вони зникали того ж дня, коли були привезені. ХлоІЩі
їли, дякували. Вони ділилися зі мною своїм добром, хоч не всі.
Жив із нами гарний хлопець, син заможних родичів, що прибули до Коломиї
з-під Перемишля (може, із Сянока), Славко Прибитківський. Він не хотів брати
нічого їстівного від нас, а нам нічого із своїх передач не давав. Це нам не
подобалось.

Ми провчили його бурсацьким способом. Вночі, коли він заснув, прив' язали
його до ліжка, зламали замок у його куфрі, вийняли і з 'їли його провізію. А була
там ковбаса, що пахла ВеЛикоднем, був там шоколад, білий хліб, який могли ми

370

їсти для присмаку з чорним. Прибитківський вранці заплакав. Він намагався після

тої ночі бути таким, як ми, ділитися своїми харчами, але все ж робив це з великим
смутком на обличчі.

Зі мною в кімнаті жили незабутні хлопці, старші від мене, серед яких були знані
на всю гімназію відмінники Дмитро Бабинюк і Володимир Парасюк. Бабинюк

мав знаменитий почерк, його письмом захоплювалася вся гімназія. Був він і за
характером лагідним та струнким, як його букви. Читав багато. Та, мабуть, більше
за нього читав його друг Парасюк. Це був кучерявий ставний юнак з обличчям

інтелектуала, в окулярах, завжди з книжкою в руках. Коли треба було відкласти
книжку, стоячи в строю чи снідаючи за столом, на його обличчі вимальовувалось

незадоволення.

Здавалось,

пальці

його

приросли до

палітурок.

Володимир

Парасюк загинув у підпіллі, де був членом окружної референтурн пропаганди
ОУН. Звістка про це недавно дійшла до мене і тяжко вразила. Бабинюк пережив

повоєнні лихоліття, був директором школи на Франківщині. Уклін мій обом- на
них я намагався рівнятись.
Мені випало щастя сидіти в одній лавці з Аскольдом Ганьківським. Це була
остання лавка в класі, і оосадовили нас там, мабуть, тому, що ми з Аскольдом
були на кілька сантиметрів вищими за инших студентів. Остання лавка вигідна
тим, що там можна непомітно для вчителя читати книжку, яка не має жодного
відношення до уроку (урок тоді називали лекцією). Отож саме там ми з Аскольдом

читали підпільну літературу. На тонесенькому папері- «Їдею і Чин». Це видання
Організації Українських Націоналістів передавали нам студенти старших класів.

Серед тих, хто доставляв нам заборонену літературу, був студент Юзюк. Це
робилося у великій таємниці, ми зустрічалися з ним за містом, найчастіше над

Прутом у лугах або під Воскресінецькою горою. Він виймав згорток бібулкового
паперу, передивлявся, чи є всі сторінки, і передавав мені. З художньої літератури я

тоді читав Стефаника, Черемшину, Андрія Чайковського, деякі книжки польською
мовою. У великій пошані були в мене «Енеїда» Котляревського і, звичайно, твори
Шевченка й Франка.

Які твори Франка я читав і вже знав у гімназії? «Каменярі» я знав напам'ять
ще зі школи в Яблунові. У четвертому класі я вивчив той вірш. Учителька хвалила

мене і казала, що каменярі- це комуністи. Я, одначе, вихований шевченківськими
вечорами у стопчатівському Народному Домі, не погоджувався з нею і казав, що
каменярами були наші батьки, які воювали за Україну. Вона відкликала мене з

класу і сказала: «Ти говориш правду, але тепер це небезпечно!» У гімназії я вивчив
напам'ять деякі притчі Франкові. Читав «Борислав сміється». Читав з великою
цікавістю, але тоді Бенедьо Синиця для мене не був робітничим лідером, а просто
українським робітником, який боровся проти несправедливих власників нафтових

джерел, чужинців. За радянських часів (пізніше) таке трактування головного
героя франкової повісті вважалося націоналістичним. Я намагався засвоїти цей
«пролетарський погляд» на творчість Франка, але за нових часів знову повернувся
до свого коломийського, ще юнацького, безперечно вірного погляду на соціяльну
прозу нашого найбільшого мислителя і письменника.
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Учителі перестерігали нас у приватних розмовах, казали, що за знайдену
німцями в гімназії націоналістичну літературу студентів і професорів чекають
розстріл і ліквідація гімназії. Одного разу батько Аскольда, відомий коломийський
лікар, переказав директорові гімназії, що rестапо готує обшук у нашій школі.
Невідомо, чи це була звичайна пересторога, чи достеменна інформація, яку він
якимось чином дістав. Усю заборонену літературу студенти негайно винесли з
гімназії і заховали. Наші професори були нашими однодумцями, вважали німецьку
владу ворожою, окупаційною, але зберігали видиму лояльність до неї, щоб таким
чином мати змогу давати освіту бодай невеликій частині української молоді.
Батько Аскольда був заможною людиною, недалеко від гімназії мав гарну

віллу, де приймав хворих і де жила його родина. Вже за часів самостійної України
Аскольд, який живе тепер у Канаді, відвідував зі мною Коломию, показував
«свій» будинок, де тепер розміщений туберкульозний диспансер. КоJШ ми були
студентами, той будинок мав елегантний вигляд. Я приходив до Аскольда в гості.

Після бурси його помешкання мені видавалося раєм. Я переступав тоді з одного
світу в инший

з мого селянського бідного світу у світ багатий, панський і,

-

зізнаюся, болісно переживав різницю між цими світами. Досі я вдячний мамі

Ганьківського, яка пригощала мене добрими обідами в Коломиї, а в Канаді казала
Аскольдові: «Піди на зустріч з Павличком. Він (тобто я- прим. автора) лише

про людське око комуніст, а в душі такий, як і ти,- український патріот».
Аскольдова бабуся по маминому плечі, відома громадська діячка, видавець і
письменниця Олена Кисілевська, бувала на тих коломийських обідах і, як твердить
Аскольд (я цього не пам'ятаю), розмовляла з нами. Згодом, коJШ я читав книжки

О. Кисілевської (натрапив на них, будучи вже послом України в Словаччині), мені
було жаль, що в Коломиї не звертав уваги на старшу жінку в домі Ганьківських.

Я любив Аскольда· (донині люблю як друга моєї ранньої молодости), але
почувався ніяково в оточенні його прихильної до мене родини через ту матеріяльну
різницю, що існувала між нами. Аскольд позичав мені залізні ковзани. Про такі
ковзани я міг тільки мріяти. Я їздив на них по вкритому льодом тротуарі на
вулиці Міцкевича (від гімназії вниз) і мріяв про майбутнє своє житrя, в якому
бачив себе як романтичного опришка, що бореться за соціяльну справедливість.

Від дітей інтеліrентів, лікарів, професорів, адвокатів я відрізнявся насамперед
убогою одежею. Мені купували зношені піджачки; єдиною моєю гордістю був
студентський кашкет мого брата Миколи, в якому він ходив ще за Польщі, будучи
студентом Коломийської торговельної школи, так званої Гандлівки. Згодом я мав
ушиту в Стопчатові (шили кравці Попадюки) мазепинку і пишався нею.
Моя мати походила з родини Бойчуків. Знаючи, що після Довбуша в Карпатах і

навіть на Волині діяв опришок іван Бойчук, я кревно пов'язував себе з хлопцями,
що відбираJШ в панів дукати і віддавали їх бідним людям. Коломия нагадувала
мені і про Довбуша. Через центральні вулиці йшла залізниця, якою їздив потяг, так

звана льокайка; то була дорога до Печеніжина, а Печеніжин в моїй уяві пов' язаний
був з Олексою Довбушем, котрий там народився. Пісня про Довбуша «Ой, попід
гай зелененький»

-

моя улюблена пісня і тих далеких, і сьогоднішніх часів.
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Знав я з переказів, що народові на. пострах показували настромлену на спис

голову опришка у коломийській ратуші. Ходив біля цієї ратуші, заглядав у вікна, так
ніби міг побачити там голову героя моїх дитячих мрій. Але в моїй уяві Коломия не
була столицею Гуцульщини, хоч я бачив у ярмаркові дні на коломийській торговиці
людей із Жаб' я, Космача, взагалі з гір, але там же були й полюхи зі Снятинщини,
все По куття з'їжджалося туди; отже, думав я тоді, й тепер так вважаю, що це місто
столичне, а не провінційне, що воно за населенням має багато облич регіональних
і дуже сильний від того єдиний український дух. Мої rімназіяльні друзі буJШ з
Косівщини, Снятинщини, Городенківщини, з надпрутянських і наддністрянських
сіл та містечок, а ті, що були з самої Коломиї, так само мали родичів за межами
міста, але жодного етнографічного поділу між нами не було.
За архітектурою Коломия була і є у своєму недавньому, на щастя, мудро оновле

ному вигляді містом європейським. В юности з веJШким подивом я оглядав
коломийські церкви й костели, чудові ансамблі центральних вулиць. Ратуша,
Народний дім, двірець, церква Святого Михайла, будинок нашоїгімназії -споруди,

які залишилися в моїй пам' яті. Згодом, коли я подорожував світами, бачив багато
великих і прекрасних міст, в мою уяву повертаJШся коломийські будинки, ніби для

порівняння. і я, як той гуцул-заведія з вірша Федьковича, не раз собі думав: гарні
це будівлі, гарні міста, але Коломия краща! А ще в пам' яті моїй стоїть дерев' яна
маленька церковця Благовіщення. Там на цвинтарі біля неї лежать мої вчителі і
друзі, а серед них Роман Рубінrер, який вчив мене грати на корнеті. Бувало й так,
що я сидів на балконі його квартири, в самому центрі Коломиї, й пильно виводив
на цьому інструменті нотні вправи. Звук труби нагадував звуки трембіти, а з них
вирипала та церковця, що завжди була для мене спомином про карпатські села.
У класі, крім Аскольда Ганьківського, я мав ще приятелів Петра Сіреджука та
Лукина Вардзарука. Обидва з Космача, справдешні rуцуJШ, з якими я потім, уже

за радянських часів, закінчував Яблунівську ІІІКолу. Трагічна Сіреджукова доля.
Після закінчення школи

1948

року він два роки вчителював, потім був призваний

в армію. Повернувшись додому

1953

року, ходив у військовій уніформі, пішов

на полювання, а кадебістська засідка прийняла його за вояка УПА і вбила. А
Лукин Вардзарук здобув вищу освіту, але його постійно переслідували, виганяли

з учительства, як дисидента, що підтримував контакти з Б. Горинем, В. Морозом,
Б. Антоненком-Давидовичем та иншими «підозрілими» письменниками. Я добре

знав про ці контакти, тому коли в Києві

1965

року почались арешти, приїхав до

Космача до Бардзарука і попередив його, щоб був обережний. Після мого від 'їзду
КДБ зробило в нього обшук, але заборонена література була вже надійно схована.

Тепер Лукин Вардзарук живе в івано-Франківську, працює над п'ятитомним
виданням «Реабілітовані історією. івано-Франківська область». Це книги про
розстріляних, засуджених, вивезених на Сибір радянським режимом. Бардзарукові
я вдячний за його добре ставлення до мене за всіх часів, за його світлу нескорену

вдачу, за добрі поради, за його музику до слів моїх, що стали піснею «Клятва»
піснею для армії самостійної України.

373

-

Вчився зі мною Григорій Гуменюк із Дебеславець, якого ми звали Грицем.
Це був один з найталановитіших гімназистів, круглий сирота. За його навчання

платив війт з його села Томенко, бо, як сказано, «за сиротою Бог з калитою». Його
любила гімназія за добродушність і знання. Сучасна Коломия знає Гуменюка як
видатного громадянина, відновлювача їі гімназіяльних традицій.

У період національноrо відродження до міста своrо rімназійноrо дитинства завітав

Дмитро Павличко. З ним rоловний редактор rазети

«Arpo>> Дмитро Захарук, учитель

Василь Лапчинський, rромадсько-політичний діяч irop Довrанюк, учителька Марія
Данилюк, поет Ярослав Ярош, керівник Товариства «Поступ» Ярослав Полатайчук,
rромадсько-політичний діяч Дмитро Данилюк. З листопада

Зі

свого

класу пам'ятаю

Василя

rамулу,

1989 року.

Дмитра Долинюка, Миколу і

Петра Кейванів, Ярослава Сорохтея, Ярослава Коваля, Романа Ніцовича, двох
Томенків, Юрія Сеньківського, Ждана Чайківського, Богдана Котлярчука, Костя
Сальваровського, Добровольського, Козуб'яка, Володимира Климковича, а також
дівчат Таню Могильницьку, Надю Дудчак, Наталку Никифорук, Лесю Ружицьку,

Мирославу Яхно. З Танею Могильницькою, моєю симпатією, після розлуки

1944

року я зустрівся в Торонто 1984-го. Це дивина. Ми змінилися, посивіли, постарілися,
але характерами зостались такими ж, як були. Виявляється, головні риси людської
вдачі, сформовані в дитинстві, в часи отроцтва, остаточно вирізьблюються. Про

себе можу сказати, що вже в студентські коломийські часи я був таким же, як нині,
якщо говорити про мій характер і про мої найважливіші почування.
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Німецька влада обмежувала кількість гімназистів. Обмеження стосувалося

насамперед дівчат. Здається, дозволено було мати у класі не більше ніж п'ятеро
дівчат. Директор гімназії О. Ковбуз викручувався з цієї ситуації таким чином, що

запровадив «гімназіяльні курси», з яких згодом були утворені паралельні класи.
Я вчився неповні два роки в Коломиї, але саме там і за той час зав' язалися

мої знайомства з багатьма ровесниками, а також старшими од мене хлопцями,
знайомства, що відігравали немаловажну роль протягом усього мого життя. В

паралельному класі вчилися Роман іваничук, Василь Томащук та іван Романюк
мої колишні і, смію сказати, нинішні друзі.
З

Василем

Томащуком

я

закінчував Яблунівську

школу,

товаришував

з

ним і любив його за березівську нестримну вдачу, за парубоцьку вродливість і

допитливий розум. З іваном Романюком ми після гімназії довго не бачились. Він
відбув ув' язнення за підпільну діяльність, став лікарем, але все життя займався
літературознавством і краєзнавством. Написав багато статей про українських
письменників. Живе в Городенці, присилаємені час од часу свої відгуки на мою
творчість та діяльність. Ще за радянських часів ми збиралися декілька разів у його
коломийській оселі (бував там і Микола Кейван). Романюкові листи і розмови
з ним мали на мене певний вплив. Він вірив і допомагав мені вірити в краще
майбутнє України.

А моє hриятельство з Романом іваничуком, частково описане в його спо
гадах,

-

дуже глибока глава мого життя. По-справжньому ми подружилися

не в Коломиї, а вже у Львові, бувши студентами університету. З перших його
оповідань я відчув, що з нього вийде видатний письменник. Ми вчилися разом

на відділенні української філології, але я, ще зі школи мріючи про філософську
освіту, перевівся на відділення логіки й психології ще до того часу, коли Романа

іваничука виключили з університету. А виключили за те, що він на Великдень
ходив у вишиваній сорочці, і за те, що не згадав у своїй автобіографії про свого
брата, котрий відбував ув' язнення у Воркуті за перебування в УПА. Це була
формальна зачіпка, насправді він підлягав виключенню як брат бандерівця, а
якби він був наПисав про нього, то його просто не прийняли б до університету.

А починалося, звичайно, з того, що іваничук не приховував своїх поглядів і в
дискусіях зі студентами заявляв про свої симпатії до історичних постатей, імена
яких викликали алергію в совітських чиновників. Одна з таких дискусій торкалася
питання, хто такий Богдан Хмельницький

-

великий гетьман чи запроданець,

слуга Москви. Роман іваничук цитував Шевченка, але не ті рядки, де поет славить
гетьмана, а ті, де його проклинає.

Після виключення з університету Роман іваничук попросився в армію. Я був
тої днини з ним у військкоматі. Він тримався мужньо. Жодної скарги на долю.

Думаю, тоді йому полегшало на серці, адже він ішов у солдати і міг дивитися
чесно в очі своєму братові і самому Шевченкові, солдатчина якого приrадувалася

нам у тій ситуації сама собою. Хоч його брали в армію на його ж прохання, та
прохання було не кращим за примусове заслання в солдати. Перед ним стояло
питання: або армія, або тюрма.
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Коли він повернувся, мені вдалось організувати його зустріч з ректором
університету, представити свого товариша як майбутнього великого письменника
і переконати ректора, Євгена Лазаренка, в тому, що несправедливість треба
виправляти справедливими акціями. Благородний і свідомий українець Є. Лаза

ренко не змусив Романа іваничука вступати наново до університеrу, а відновив його
в правах студента одразу, зачнеливши наказом на другий курс тієї ж української
філології.

Та повернімося до Коломиї. Переді мною мої вчителі: Дмитро Николишин
(українська література), Григорій Тимощук і Богдан Левицький, званий Штраусом
(німецька

мова),

Володимир

Павлусевич

(латинська

мова); Орест

Кузьма

(природознавство), Лев Добрянський і Роман Шипайло (математика), Григорій

Дрогомирецький (географія), Степан Рурак (історія), Роман Рубінrер (музика), іван
Кейван (мистецтвознавство), Володимир Кульматицький (фізкультура), о. Микола
Капустинський (релігієзнавство). Зрозуміло, я знав і тих учителів, які викладали

не в моєму класі. Був серед них і професор іван Храпливий, який навчав латини в
старших класах. Дуже нервовий був чоловік, та, власне, з ним звела мене доля вже

в коломийській тюрмі за радянських часів, я побачив його хоч і наляканого, але не
настільки, щоб утратити глузд і гідність.
Я добре пам'ятаю, що збірка віршів нашого вчителя Володимира Павлусевича

була в мене. Я читав П, але якось без захоплення, його любовна лірика своїми

скаргами на нещасливе кохання викликала насмішку. Його справжній поетичний
талант відчув зовсім недавно, коли до рук моїх ЗНQВУ потрапила його книжка

«3

пісень кохання» (видана 1921 року у Відні в оформленні івана Крушельницького).
Мені прислав ту книжку з Філядельфії професор М. Лабунька, який був учнем
Павлусевича, але вже на еміrрації.
В. Павлусевич писав:
Тяжка це мука, коли наше тіло
Заб'ють у пута, в дужі заліза,

і вкинуть в льох за благородне діло,
і попливе невинная сльоза.
Та тя:ж:ча мука, як закують духа,
Назначуть шлях, і спосіб, й гидку ціль;
У юнім серці полум'я ще буха,

А душу звільна вже вкриває цвіль.
Про «закований дух» звичайно пишуть оптимістично, мовляв, його закувати

неможливо і, навіть бувши в кайданах, дух не маліє, не гине, навпаки, міцніє,
стає невмирущим. Песимістичний погляд В. Павлусевича, перевірений тяжкою
нашою неволею, вказує на иншу, трагічну правду життя. Хто потрапив у духовне

рабство,

-

матиме цвіль на своїй душі, з кайданів духові неможливо видобутися

без поранень, а цвіль завжди дуже активно росте під кайданами.

Мої коломийські вчителі (ми називали їх професорами, як личить у гімназії, і
вони заслуговували на це звання!) були добрими педагогами. Терпеливими. Ми
дратували їх своєю неуважністю, галасливістю і надмірною швидкістю в бігу на
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сходах, а вони ставилися до нас, як до рівних собі дорослих людей, викликаючи нас
на розмови про поважні речі. Вони виховували нас на українців не хуторянського,
а європейського типу, бо ж самі були європейцями, виІІІКоленими у Відні, Празі чи
Кракові. Це була еліта нашого народу. Відчувалося, що вони заглиблені не лише у
свій предмет, але і в тяжку духовну та політичну ситуацію життя нашого народу,

.

.

спричинену репресивними дІЯми окупанпв.

Серед моїх коломийських професорів були колишні січові стрільці, воїни
Української Галицької Армії. Вони згадували часи, коли Австро-Угорщинадозволи

ла сформувати українські військові підрозділи, щоб мати допомогу у війні проти
Росії. Вони розуміли, що в тій війні мусив галичанин в австрійській уніформі
ставати проти наддніпрянця в уніформі російській. Трагедію розірваного між
двома імперіями українського народу вони переживали не абстрактно, бо ж то

була трагедія їхнього власного життя.
Мені здається, що мої коломийські вчителі страждали від роздвоєння своєї

політичної орієнтації. Безперечно, вони симпатизували бандерівському підпіллю,
рішучому опорові проти німецького окупанта, організованому ОУН, але водночас
їх притягала ідея (стара «австрійська» ілюзія!) створення в рамках німецьких

збройних сил української дивізії, що мала б стати зародком майбутньої української
армії. Відбувся поділ наших викладачів і студентів на прихильників УПА, яка

вже діяла на Полісеї та на Волині, і на прихильників створення дивізії, до якої
закликали політики мельниЮвеької орієнтації. Цей поділ я гостро відчув, але тоді
ще не знав, що роз'єднаність українських патріотичних сил

-

це Боже прокляття

на наш народ, яке мене буде катувати й супроводжувати все життя.

1943

рік. Збройні виступи УПА проти німецьких загарбників. Агітація за

створення української дивізії в рамках вермахту. Серед студентів- дискусії. Одні,

-

а таких більше, -доводять, що німці війну програють, отже, допомагати їм

-

значить закопувати себе в могилу; инші волають за дивізію, яка під час повного
знекровлення Німеччини може взяти на себе роль збройного чинника в створенні
Української незалежної держави.

З Коломийської гімназії до дивізії записалося небагато студентів. Пам'ятаю
одного з них, Малковича, височенного білявого березуна, який жив у нашій бурсі

і поводився як «дід» в радянській армії. МолоДІІІі бурсаки приносили йому ДШІ

вмивання мидницю води до його кімнати, а також чистили йому взупя. Йому
та декільком иншим, хто зголосився до дивізії, дозволено було здати передчасно
матуральні іспити, які по-німецьки називалися «Кriegsmatur».

Більшість старших студентів, як тільки гімназія перестала існувати навесні

1944

року, пішла в УПА. Був серед них наш виховник Степан іванишив з Городенки,
були й мої земляки Олесь Томин та Михайло Боєчко зі Стопчатова, Степан Радиш
з Рожнова, Василь Мельничук з Лючок, обдаровані багатьма талантами хлопці,
що мали всі дані стати видатними людьми, але їх житrя обірвали енкаведистські
кулt.

До найвидатніпmх людей, які вийпши з Коломийської гімназії, належить Марія
Ровенчук родом з Печеніжина, надзвичайної краси дівчина, а потім дружш~а вже
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згаданого тут відомого історика професора Мирослава Лабуньки. Я пам'ятав їі з

гімназії, і коли 1965 року зустрівся з нею у Філядельфії, гостюючи разом з іваном
Драчем в їі домі, Коломия стала знову переді мною, бо це місто було й донині
ще пов' язане в моїй пам' яті з образом Марії Ровенч){к. Вона не розповідала мені
про своє життя, ми згадували наших коломийських учителів, знайомих; у мене

склалося тоді враження про неї як про жінку, що живе тільки клопотами своєї

родини, тужить за Україною, і все. Я не знав, що під псевдонімом «ірина» вона була
провідником округи ОУН у Закерзонні, пройшла тяжкі випробування підпільної і

збройної боротьби за Україну. Пам'ятник Марії Ровенчук та Степанові іванишипу
(«ірині» й «Богунові>>) мав би стояти в Коломиї, десь там біля гімназії, де вони
формувалися як безстрашні борці за українську державність.
У Коломиї я пережив страшні години свого життя. За подвір' ям гімназії,
відгородженим парканами та колючим дротом, було єврейське rетто. Подвір' я
наше

-

на пагорбі, rетто

-

в долині, поруч. Деякий час я не помічав страшного

сусідства. Але сталося так, що одного вечора підійшов до паркана, так, як
це підходиться за певної потреби, і побачив крізь діри в огорожі очі голодних
єврейських дітей. Я побіг до кімнати, схопив буханець хліба, камінь прив' язав до
нього, щоб летів він якомога далі, й кинув з усієї сили ту в'язанку, і вона перелетіла
колючий дріт і паркан. За допомогу євреям німці карали смертю. Перемагав я

страх у собі, втікав від того паркана, ніби злочин якийсь там скоїв. З того вечора я
завів для себе правило приходити туди і перекидати євреям хліб.
Не тривало це довго. Одного дня євреїв вивели з reтro, погнали колоною до
шепаровецького лісу. Я стояв коло дороги, бачив, як вони ЙІІШИ. На лекції в гімназію

того дня не з' явився. Сидів у бурсі і плакав. Чув кулеметні черги з Шепарівців. і
не міг зрозуміти, чому Коломия мовчить, чому євреї так спокійно йдуть на смерть,

чому так безкарно і зухвало поводяться фашисти на нашій землі.
Я рвався з Коломиї додому. Там, у Стопчатові, думалось мені, відійду від
жахливих думок про покірність, безпорадність і приреченість євреїв і про наше
українське безсилля, яке я сприймав як брак людяности, занепад духу. З острахом
я, малий хлопчина, проходив біля німецького жандарма, який стояв зухвало,

розставивши ноги, на тротуарі навпроти коломийської ратуші. Його погляд, його
шолом, бляха на животі, сіра шинеля

все нагадувало трупа, що встав з могили

-

пити людську кров, лякати живих. Мені здається, що вже тоді в моїй свідомости

з'явилась думка, яка мучить мене досі: як могло статися, що цивілізований
європейський народ, народ геніяльних філософів, музикантів і письменників,
перетворився

на

слугу

нацистської,

смертоносної,

антилюдської

ідеології?

Відповідь на це питання можна дати, проаналізувавши причини «одностайности

радянських людей» щодо підтримки сталінської політики. Як у німецькому, так і в
радянському випадках, відіграв головну роль паралізуючий страх, але діяло також
шовіністичне почуття, яке підносило хама в його ж очах до рівня національного

героя. імперська ідея, ідея вищости певної нації -

-

головна пружина гітлеризму

мала тільки иншу зовнішність, але таку ж завойовницьку спрямованість, як~

була в царських та в більшовицько-російських шовіністів. Російський шовінізм
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відрізнявся від німецького лише тим, що він зробив слугами імперії представників

инших народів, а тому був глибше продуманим та організованим, а німецькі
фашисти робили ставку лише на німців.

Було сумне Різдво

1944

року. На світанку

січня нашу хату в Стопчатові

16

оточили rестапівці. Я спав із братом Петром на одному ліжку. Німці нас збудили,
штовхаючи в груди пістолетами. Петра забрали.
Петро був членом ОУН, у Коломиї проходив старшинський вишкіл, який під
носом у німців організував бандерівський рух. Ми рідко зустрічалися з Петром,

але я знав про його підпільну діяльність. Про людське око він працював агрономом
у селі Вовчківцях, а насправді проходив підготовку молодших офіцерів до

УПА. rестапо дізналося про його діяльність від одного стопчатівського хлопця,
випадково схопленого з групою колядниюв.

Наприкінці січня в Коломиї я проходив біля церкви. Раптом
перед очима. Німці сповіщали:

- оголошення
26 січня розстріляно десять осіб ... серед них Петро

Павличко. Всі вони називались заручниками, говорилось: вони розстріляні за те,
що партизани вбили одного німця під Коломиєю. Навесні того ж року мій батько
відкопав мого брата в Коломиї на цвинтарі ..Брат був зв' язаний колючим дротом з

иншим розстріляним. То був син Володимира Кобринського, відомого етнографа,
засновника Музею народного мистецтва Гуцульщини в Коломиї.

Мій брат Петро був дуже вродливий, мав агрономічну середню освіту. Любив

сільське господарство. Був убитий у 22 роки. Йому в потилицю стріляв не німець,
а буковинець на прізвище Глібка, що служив у Коломиї в rестапо, виконував
катівську службу. Глібка втік з німцями, сховався в Америці, поміняв прізвище, мав

навіть якийсь бізнес. Одна коломийська жінка в Канаді розповіла мені про нього
вже десь у 1980-ті роки. На той час він був уже в могилі, і я перестав розшукувати

його, щоб відомстити за брата. Думка про цю помсту переслідувала мене довго
в моїй молодости, вона розпалювала мене особливо тоді, коли я вирішив піти в
УПА.

Коломия дала

мені

первинне національне

і

певною

мірою

європейське

виховання. Після півторарічного навчання в гімназії я міг розмовляти німецькою
мовою,

перекладати

латинські

тексти,

орієнтувався

в

українській

історії

і

rрунтовно був ознайомлений із хрестоматійними творами рідної літератури. Я

вдячний Дмитрові Николишину, професорові української літератури, за те, що
прищепив мені любов до Франкової поезії.

Ще про коломийський театр тих часів скажу. Прекрасний був театр! Пан

Когутяк директорував у ньому. Йому треба завдячувати тим, що в добу, коли
все українське мало занепадати і гинути, бо цього хотіли «німецькі іберменші»,
в Коломиї ішли вистави, котрі утверджували нашу культуру. Перебуваючи на

вакаціях у Стопчатові влітку

1943 року, я пішки ходив до Коломиї до театру і після

вистав повертався пізно вночі додому. Пригадую, були прекрасно поставлені й
оформлені вистави «Вій», «Казка старого млина». Вистава «Тріумф прокурора
Дальського» запам' яталася на все життя.
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Вистави коломийського театру вражали мене майстерністю. Все відбувалося
природно, як у житті, я забував що переді мною артисти, вірив, що на сцені горить
справжній вогонь, хоч то були язики червоного паперу, підвіювані спеціяльним
пристроєм.

Але перша моя зустріч зі сценою відбулася не в Коломиї, а таки в Стопчатові.
Наш аматорський гурток ставив «Марка проклятого», і в тому «представленні»
я, шестилітній хлопчик, ходив по сцені Народного дому в ролі поводиря сліпого

бандуриста-запорожця. Керівник гуртка, дяк Бесюк, вибрав мене для цієї ролі, бо
я з успіхом декламував на вечорі вірш Т. Шевченка «до Основ'яненка>>.
Звичайно, не лише театр, а всі події в Коломиї сприймав я чистим і довірливим
серцем підлітка як виставу, де все було і дійсне, і надреальне. Коломия

-

то,

власне, початок мого жипя, мій непомітний вихід на сцену, де все відбувалося за

контрастними законами драматурrії, писаної жорстоким ХХ століттям.
Коломия часів німецької окупації, чварів між бандерівцями й мельниківцями,

Коломия, де розстріляли сотні українських патріотів і мого брата Петра, де йшли
на смерть єврейські колони, де відбувалися облави на молодь, щоб запроторити їі
на роботу до рейху, та Коломия застромила в мене такі боління, такі сумніви, такі
пожадання, які не пропали і триватимуть у моїй душі до смерти.
Але ж і сьогодні Коломия світить мені, як колись, коли я дивився на неї з
Ратунди. Тепер дивлюсь із Києва. Дивлюся й бачу, як поміж слабкими світлами
деяких обласних столиць виділяється пульсування світел Коломиї. Маю на увазі
жваве культурне і видавниче життя в Коломиї. Коломийські мої зустрічі з різними

людьми, політичні передвиборні маніфестації, просто розмови з колишніми
знайомими і друзями

-

це завжди пильна увага до національного і державного

нашого відродження. Кожного Різдва я мушу побувати у Стопчатові, а колядувати
у мого великого приятеля Василя Ткачука у Підгайчиках (два кроки з Коломиї),

відвідати видатного письменника і видавця Михайла Андрусяка. Його книжки
«Брати грому», «Брати вогню», «Брати просторів», присвячені історії національно
визвольного руху

-

це найкращі твори про ОУН та УПА, нетлінні пам'ятники

героям боротьби за самостійну Україну.
Я люблю читати «Енциклопедію Коломийщини»

-

колективну, високопрофе

сійну працю коломийських істориків, етноrрафів і біоrрафів. Ця енциклопедія
в усій Україні

-

перший приклад живучасти місцевого патріотизму, без якого

загальний патріотизм українців не здатний існувати й розвиватися. «Енциклопедія

Коломийщини» видається повільно, але твориться геніяльно. Окремі зшитки
виходять під назвою букв і я з нетерпінням жду, коли нарешті весь алфавіт стане
переді мною в цих неоцінених, мудро написаних, чудово проілюстрованих книж
ках. Микола Савчук, знаний поет-гуморист і актор, виступає в ролі голови редак
ційно-видавничого комітету Енциклопедії. Великий внесок подає у це надзви

чайно складне і всестороннє історичне дослідження Микола Васильчук, секретар
упорядник Енциклопедії. Михайло Андрусяк, безперечно зобов'язуючий натхнен

ник цього діла, заслуговує пошани і вдячности за систематичний труд і відпові
дальність, що П взяла на себе його видавнича фірма. Коломийщипа постає у цьому
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творі з усіма своїми етнографічними та національно-будівничими зв' изками не
тільки в межах України, а й усього світу.
Коломия

-

це вчителька українського патріотизму в національному масппабі,

и пишаюсь тим, що вчила вона мене колись і вчить тепер, будучи вищою в цьому
предметі за инші, набагато численіші, мені також дорогі міста.

2001 р.,

КОЛОМИЙКИ

3 КОЛОМИЙСЬКОЇ ГУЦУЛЬЩИНИ
Старість

...

Ой ти r'іду, r'ідусику, та я твоя бабка,
Якби ти мні любив, ни бив

-

я би була гладка.

Якби ти мні любив, ни бив, я би ті' любила,
Я би тобі шониr'ілі головочку змила.
Головочку, кажи, змила, сорочичку дала,

Кучарики розчисала, ше й поцілювала .

•••
Вібачьийти, люди добрі, шо я помиливсі,
Бо я такий старий r'ідок горівки напивсі.

Голова мні полисіла, паперик зігнувсі,
Минулисі молодиці

-

я ше ни набувсі.

Ой ни видко того сила, де я сі родила,
Лишень видко тоти гори, куди я ходила.

Лишень видко тоти гори, куди я ходила.
Якби-м ше раз туда пішла, вже би-м заблудила .

...

Шо би-м мала, то би-м дала, пів білого світа,
Коби мині вирнулисі молоденькі літа.

Ой як собі нагадаю за давну давнину,
То ни можу скоротати до вечира днину.

Як я собі нагадаю, як то давно було ...

·Ни нагадуй, товариwко, то вже сі минуло ...
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Дідицький - 98
Дітріх Марлен- 255
Дмитренко- 2З 7
Дмитренко Василь- 79, 204-206
Дмитренко М.- 216
Дмитренко Михайло - 239

rотфрід- ЗО1

Добко-208

r оянюк Зеновія -

Добровольський-

fелета (Наливайко) Богдана -7,

1О 1, 226, 228, 230, 297
fоянюк (Біль) Ліда- 226,228, 229, 2ЗО
r оянюки- 228
fудз Володимир- 94, 97, 10З
r утковський Клим - 93
fушуленко Василь- З22, 325,330

Дердюк іван -

308, З74
З 76
Довбуш Олекса-19, 20, 143,372
Довrанюк Микола- 245
Довrанюк ігор- 245-249, З74
Довганюки- 247,250
Добрянський Лев

385

-

72

Довірак Михайло

-

17, 166

Завицька і.-

129

Долrіх-357

Завицький Роман-

Долішняк В. В.

- 325
Долішняк Ганна - 232
Долинюк Дмитро- 374
Дольницькі - 236
Домбровський - 105
Донцов Дмитро- 50, 54, 235

Задорожний Богдан

Дорман-289

Запоріжський (Запорожський) Павло-

6, 104, 105,219,222
- 111
Задорожний іван - 94, 97, 103
Задурович - 1ОО
Зайшлий Ярослав - 6, 217, 222
Зальцер r.- 168
Заньковецька Марія- 132

Достоєвський Федір-

356
Драгоманов Михайло - 23
Драгоманова Аріадна - 23
Драrан іван - 82
Драrан Мирослав- 253
Драч іван- 378
Дрималик П. 138
Дрималик Сильвестр 19, 20
Дрогомирецький Григорій- 376
Дрогомирецький і. - 45, 46
Дроздзєвіч Владислав -71
Дронюк Василь - 322
ДроююкКmrерина-322
Дронюк Микола-

322

ДубЯ.-36
Дубрівний П.

84

-

- 47
278
Дудчак Надя - 374
Дуткевич ІQліан - 69
Дучимінська Ольга - 199
Дядинюк Василь - 206, 216
Дудикевич Володимир

Дудинський-

Енrельс Фрідріх
Енrль Б.

-

- 361

197

Етмур Анабель

-

177

ЄвшанМ.-50

Єршов ВікторЄхануров Юрій

339, 340, 342, 343
- 264

Єщенко-206
Жарський-

293

Ждан-105

Жолкевич ЛюбаЖук Володимир-

318
78, 79, 82

Жураківський (Жураковський)
Микола-

94, 103, 157

206
Запутович Льоля

- 94, 103
- 45
Зарицький Мирон 111
Захаріясевич Антон - 73
Захаров- 356
Захарук Дмитро 129, 374
Запутович Марія

Захер-Мазох Леопольд фонЗаяць Г.

-

132, 252

105

Заячківський Микола

- 95
- 171, 172, 173, 175, 178,
269,271,274,366
Зваричі- 175
Зеленевич - 328
Зеленчук - 341, 342, 355
Зінатулін- 361
Зіновіїв Климентій - 22
Зленко Анатолій - 248
Зо щук іван - 1ОО, 104
Зощук Степан- 53, 56, 57, 100-102, 106,
167-170
Зубаль Ярослав - 6
Зубенко іван- 125, 198-204, 206
Зубенко Неrвар- 232
Зварич Петро

іванець Степан - 184
інаницький Василь - 314
іванидький іван - 196, 306, 309-311
івакицький С. - 1О 1, 104
іваницькі - 311
іваничук Євген - 66, 115
іваничукРоман- 30, 115, 120, 374,376
іванишин Степан - 377, 378
іванов Олександр- 67
іванчук Михайло - 231
іванчуки - 231
іванюк Марія - 67
івасюк МИКОJІа- 297

386

~лькевич Григорій -

КісШевський-

Ільницький Степан

Кічакігор- 5, 192, 193, 207,232, 233

l 7, 20
- 1ОО
індишевська іванна - 148

Кічура Тетяна-

- 294-296

306

Кадоб'янська-Пришляк СтефанЇJІ

-

67

Калашніков

Валя -

292
Кал ин
З 18
Калинець ігор - l 08
Калинець ірина - 108
Калитовський Олег - 50
Каnлистий М. - 80
Капустинський Микола о.- 2З8,
Капустинський Микола

-

282, 376

З6

Карась Зиновій о. -ЗО,

119, 268
224

Карачевська ірина Кардаш-217
Каркадим Катерина

-

Карпенко-Карий іван -

66
196

Карпенюк Федір

- З22
- 21
Касіян Володимир - 129
Каськів Володимир- 103, 106
Касьяненко Тамара - 199, 200, 208
Катеринчук В. В. - З25
Карп' як Дмитро

КачорА.-84

Качур Остап

-

233

Кейван іван- 154, 225, 376
Кейван Марія

-

7, 225
370, 374
Кейван Петро-- 374
Кенчадзе Cepro - 248, 249
Кей Володимир- 181
Кендзьора Святослав - 27
Керч Оксана- 5
Кирилович Зенон - 55
Кирилюк Артемій - 206
Кирчів Б. - 48
Кисілевська Олена- 72, 125, 179, 180,
182,199,202,224,295,306,372
Кисілевська-Ганькінська Ганна- 47
Кисілевський Володимир - 179-182
Кисілевський Юліян - 179
Кіліченко Л. - 207

Кейван Микола-

12-14,365
374, 375
Ключар Василь- 179, 245
Ключевська Марія - 342
Ключевський 1ОО
Ключевський Петро - 342
Княжинська- Турчин Марта - 6
Княжинський Антін- 282,291,294,296302
Книш Зиновій - 6, 36, 170, 211, 212, 222
Книш Михайло- 96
Книгницький Мирослав- 117, 129, 245
Книгницький Тарас- 129
Кнігнинький Василь- 305-307
Кобеш. < ). -255
Кобилянська Ольга -71,72, 136, 137,
150, 155
Кобилянський- 330
Кобринська MapiJI- 6, 7, 56, 212,213,222
Кобринська Наталя - 48
Кобринський В. - 316
Кобринський ~ол одимир - 60, 3 79
Кобринський Иосафат- 60
Кобринський Ярослав - 53
Кобякін - 360
Ковалів Юліан- 238,282
Коваль Володимир 105
Коваль Ярослав- 374
Ковалюк М. - 44
Ковбаснюк Степан 141
Ковбасиюки - 209
Ковбуз Олекса- 368, 369, 375
Ковпак Сидір- 327, 328
Ковтун Валерій - 60, 61, 65
Ковцуняк Микола- 82
Когутяк іван - 206, З 79
Коженників Петро - 36
Козакевич Р. 56
Козаренко Олександр- 63, 71, 250, 251256,366
Козарук і.- 55
Козарукінна- 55
Козаченко Васька - 309
Козланюк Василь - 83
Климкович Володимир-

-99, 167,288
Кава.цюк-

101

Клапчук Михайло-

Йойко (Ясінський) Мирослав

Кабаронський о.

247,278

387

Козуб'як-

Кривульчак Василь о.

374

- 130
94

217, 251, 253
Колтик Омелян- 143
Колянчук О. - 208

Крип' JІкевич іван -

Комищук-82

Крушельницька Л.

-

Кузьмич Антін-

55

Колесса Микола

Кондзур

-

-

28, 29
- 107-113

Коник Федір

Кониський Олександр-

Коновалець Євген-

48
35, 36, 144,238,239,

313
Коновалюк ВасильКоноПЛJІ В.

28

-13

Корбуrяк Дмитро

-

142
80
Корда-Федорів 144
Кордюк Богдан - 3 7
Корчинська Л. 178
Корбуrяк Олекса-

Кос-Анатольський Анатолій-

132
- 38
Коссак Олекса- 72, 229, 298
Коссакова- 72
Коссар Роман- 164,235
Костарів Леонід- 36
Косташ Гаррі - 175
Косташ іван - 175
Косташ Федір- 178
Косташі- 175
Костецький Платон - 28, 29
Костишин - 97, 103
Коструб'JІк Василь- 6, 222
Коструб' JІК Дмитро- 6, 222
Костюк О. - 255
Косюк Василь - 311
Котляревський іван - 371
Котлярчук Богдан- 374
КоцкоАдам- 49, 50
Коцорак Микола- 322, 323, 330
Коцюмбас Б. - 79
Кочержук Мирослава-47, 73,93
Кочі й (Кононів) іванна - 318
Кравців Богдан - 3 7
Кравченюк Осип - 25, 209
Кравчук - 325
Кравчук Богдан - 68
Кречковський Любомир- 58, 72
Кривоносюк Михайло - 288
Кривульчак - 323
Косарчин Ярослав

Крищук о.

-

178

Крупський Андріян

225
13
Крушельницька Соломія - 69-72, 132,
135-140
Крушельницький Антін - 49
Крушельницький Володимир - 136
Крушельницький іван- 376
Кудрик Д. о. 178
КузеЛJІ Зенон - 49
Кузик Василь- 161
Кузик Володимир 166
КузикД. -46
Кузик Дарія- 166
Кузик Дмитро 161-166
Кузик П. - 45, 46
Кузик Петро - 235
Кузик Роман- 166
Кузьма Леонтій - 366
КузьмаМ. - 45
Кузьма Марія- 143, 318
Кузьма Марта- 39, 143, 318
Кузьма Орест- 55,236,238,277,282,376
Кузьма Осип - 202, 203
Кузьма Ю. - 44
Кузьменюк С. Х.- 325
Кук Василь

-

-

38

Кукурба Микола-157
Кукурба (Барицький) Микола-

94, 97,

103, 106, 143
Кукурудзі. -48
Кулачкоаський Я.

Кулик і.

- 48

-40

Кульматицький Володимир-

369, 376
- 365
Кульчицький Микола- 94, 103
Кульчицький Александер- 364
Кульчицький Олександер - 1О 1, 182-186
Кульчицькі-183, 184
КуЛJІєва Н. - 256
Куник Яків - 124
Купецький Грицько -143
Курбас Олександр (Лесь)- 50
Курдидик Анатоль - 46
Кульчицький Григорій

388

Курилюк Ярослав-Євген
Курліковський Матвій

-

-

79
191

Курп'як- З 12

Курп'як Теодозій-

136

Кусий і. -

178
Кухар Роман - 215
Кучабський Василь

-

КучіркаПетро-109,

ІЗ 1

128, 129,

Кучма ЛеонідКучурак А.

35
111,117,119,124,

-

248

20

КуШШІК Микола-

КуШЛJІКИ-

322, 330

86

Кушмелин Василь-

99, 320
322
Кушмірчук Кирнло - 55
Кушмірчук Роман - 6
Кушмелюк Степан-

Лабунька Марія-

376

Лабунька Мирослав- З 78

Лаврів іван -

38

Лаврівський Володимир
Лаврук МиколаЛазаренко Євген

-

93

82

-

З 76

Ландау ісраель -158
ЛаньО.-256
Лапчинський Василь

Ласійчук-

-

374

285

Ласійчук Дмитро-

279
279, 280
Ласійчук Мирослав - 63
Ласійчуки- 279
Ластовецька Ганна-119, 128
Лащук Василь 143
Лебедь Микола- 38, З 19
Левитський Олекса- 206
Левицька- 72
Левицька Марія - 309, З 1О
Левицький- 294, 298, ЗО 1
Левицький Богдан- 282,376
Левицький Володимир- 78, 79, 82, 83,
Ласійчук Микола-

100
Левицький Зеновій

- 365
Левицький іван - 83
Левицький Кость - 48, 49
Левицький О. - 93
Левицькі - 309

Легкий Григорій

- З 7, 40
-175
Леник В. 186
Лепкий о. - 270
Лепкий Богдан - 197
Лепкий Борис- 53, 99, 104
Лепкий Тарас - 99
Лесюк Д. і. - 325
Лесюк Микола- 365
Лехник Любомир- 66
Лєнін В. і. - 360, 361
Липа іван -155
Лисенко Микола- 69, 71, 72, 132, 136,
139,251,253
Лисенко Рада- 251
Лисишин А. - 26
Лисоrір Йосиф - 311
Лисяк Юрій- 6, 222
Лизанчук Василь - 361
Лис Олекса-74, 79
Ліrачов Борис - 28, 29
Лісевич - 278
Ліскевич Омелян 121
Літавер Лев - 99
Ліцовський Богдан - 229
Лобода іван -163,226
Лоrінов - 360
Лондон Джек 187
Лопатинський Ярослав- 150
Лемінський М.

Лоренц-298

Лоскотов ЛеонідЛуговий о.

206

З 11

-

Луцак Микола-

Лудчак іван -

99

34

Лудчак Михайло-

288

Лукавецький Ярослав-

99, 195, 197, 199,

215
Лукасевич ОлександрЛукасєвіч Є.

66

- 93

Луковенко Богдан-

144

Луцик Оксана-

Луців

6
Василь- 5

Луцький Олександр

- 38
150
Людкевич Станіслав - 72
Люхнич Марія- 309
Лясковська Наташса- З 1О

Луцький Остап

389

-

Лятошинський Борис

- 254

Майкоаський Олександр

- 82

Майорок-18

Мазепимець Карпо

-

191

Мазурок О.

- 84
- 128
Майба і. - 178
Макійчук- 335, 346
МакКорні - 175
МакЛафлін - 175
Маївська Марія

Максим'юк Микола-

36, 53
- 54, 235
Маланюк Степан 164, 226
Малащук Євген- 236, 303, 304, 306, 314,
315
Малащук Роман- 37-39, 52, 56, 57, 303
Малащуки - 236, 303, 303, 306, 314, 315
Малицький (Малецький) -100, 104,
Малкович - 377
Мандрук Олекса- 82
Мануляківна Лєна- 196
Манько Антоніна- 206
Манько Григорій - 206
Маланюк Євген

МаракВ.-45
Марійчук Осип

-

144-146

Маркс-361

Марморош-

19

Марrинець Володимир

Марrинюк Микола-

- 36
213

Маргович Лесь

- 147
-178, 182
Маруняк Володимир - 98-1 О 1, 143
Марусик- 303
Марусяк Микола - 41
Марчук Микола- 280
Масенко Терень - 206
Матвієнко Ніна- 251
Матвіїв Микола - 326
Матвіїв Юліан- 324, 326
Матейко Р. - 84
Матіїв-Мельник Микола- 224
Матія:шек- 299, 301
Маткоаський Михайло- 38, 318
Матчак Ярослав - 35
Марунчак М.

Матюк Володимир- 1З9
Мацейко Григорій

- 38, 31 О, 313

Маціборко Емілія

- 235
225

Мацкевич ЛюбаМацьків

-

163

Машталер Володимир-

30, 107, 110-112,
114-117,119,120, 131
Машталер Христина - 111
Мащак Осип- 38
Merepa Володимир - 229
Мейєрбер 139
Мельник - 325
Мельник- 294
Мельник Андрій - 287, 288
Мельник Борис - 34
Мельник Ярослав- 37-39
Мельничук Василь- 37-39, 229,240, 291,
298,377
Мельничук М. - 45
Мельничук Петро - 6
Мельничук Петро о. - 222
Мельничук Роман - 99
Мельничук Тарас - 41, 42, 132
Мензат ілько - 83
Меренюк Г. 1ОО
Мигалі-311
Мигаль Богдан

- 6, 311
153, 154
Мигаль Роман- 31 О
Микитин А. - 44, 46
Микитчук Анастасія - 225
Микитюк- 163
Микитюк Антін - 225
Микитюк Богдан- 6
Микитюк Дмитро- 6, 222
Микитюк іван - 80, 82
Микитюк Макс - 294, 298, ЗО 1
Микитюк Микола - 322, 328
Микитюк Петро 103
Миколайчик Федір - 48
Мнидюк ірина- 224
Миронів Петро - 206
Миронюк- 330
Мисевич Нуся - 224
Митлюк Микола- 142-144, 304
Митрович Кирнло- 185, 186
Михайлюк В. - 82
Михайлюк К. - 80
Михайлюк Л. - 175
Мигаль Борис-

390

Михайлюки

Нижанківський Остап

- 175

Михалевський Богдан

- 56, 57
Михалевський Зиновій -143,225
Михалевський Микола - 99, 225
МицайО.-28
Мізєвичева-

278
175
Міхняк ігор - 225
Міхняк Роман- 225
Міськіви

-

Могильницька Софіи (Соня)

-101, 183,

184
МогильнІЩЬка Таня-

374

Могильницький іван -163,

164, 184

Мокрій Роман

- 38
Молотов- 292
Мольєр Жан- 197
Монастирська Наталка-

160
Моиоnатій іван - 31, 34, 60, 61, 65
Моиюшко- 139
Моралевич Яків - 36
Морачевський Вацлав - 136
Мороз Валентин - 111, 373
Морозюки 175
Москалюк Михайло- 241
Моспанюк А. - 70
Мосrович Прокіп - 161, 202
Мохамед VI- 249
Мудрик Андрій- 74, 77, 79
Мурмелюк Василь - 82
Мусійчук Степан - 209
Мюсет А. 197

-

73
374
Николишин Дмитро - 72, 102, 297, 300,
315,376,379,
Никмишин ірина - 1О 1
Николишин Оксана- 1О 1
Никмюк Маріи - 67
Никорак Ю.- 314
Ничаївна- 48
Нів f раціи - 180
Німчук - 97, 103
Ніньовський Василь- 6-8,44,215-217,
222
Ніньовський Дмитро - 44
Ніцович Роман - 374
Никифорук Наталка-

Обрізків Василь-

334, 335, 346

Огієнко іван - 54, 235
Озаркевич іван - 23
Озаркевич Лонrин

Нестор літописець

- 48
47
Окуневський Ярослав - 4 7, 48
Окуневські - 212
Олександрук Петро- 1ОО, 105
Олексин Я. - 99
Оленюки- 240
Олесницька- 304
Олесницький Євген - 73
Омелянович-Павленко- 201
Онацький Євген 182
Онищук Євген - 57, 1ОО, 1О 1
Онищук і. - 178
Орел-СтеПНJІк- 194
Оренштайн Цили- 240
ОренштайнЯків-65, 132
Орещак Енн 175
Оржеховський Казимир - 269
Оржеховські- 269, 270
Оринин Павло - 321
Оришкевич О. 170
Оріховський Вітольд 121
Орлик Григорій- 199
Оробець - 72, 225
Оробець в. -56
Оробець Ольга- 227, 297
Осадчий М. 125

Несторович В.

Осадчук Богдан- ЗО

· Навальковський Роман - 104, 105
Нагірний Василь- 93, 104
Нагірний Василь- 27, 29, 34, 72, 158,
167,223,236
Нагірний В модимир 1ОО, 104
Нарбут Даннло - 206
Насальський і. - 270
Наумович С. - 186
Неrрич-269
Неrрич Дмитро-

309

Недільський Маркіян-

Недільський Софрон

225
- 72

21
- 148, 149
Т. - 44

Нерадко Роман-

Окуневський Теофіл-

391

Остап'юк В. М.-

325
- 83
Оrмарштейн Юрій- 35
Orra Олеся - 207
Охрим Михайло- 245
Охримович Степан - З 7

Полегенький Сергій

Остафійчук Микола

Поліха-277

Ошива-104

Попель Я.

Павлик Михайло

Полотнюк ЯремаПопадюк Василь
Попадюки-

-

48, 135, 148, 23 1, 274
129,367,368,370,

Попович ОрестПорайки

- З 79
Павлишин С. - 255
Павлій Георгій - 253
Павлусевич Володимир-

227

224

-

175
178
Порайко В. Г. 175
Порайко іван - 176
Порайко Лідія 175
Порайко С.- 175
Поритко Д. 105
Предок Яким 11
Порайко В.

80,225,374

278
-

-

36

372
1ОО

Попович (Сухолотюк) Любов-

372,374

162
74, 75, 77
Панашій М. - 80
Паньків Володимир- 256-260
Паньків іван - 257
Паньківи - 257, 258
Парасюк Володимир - З 71
Парасюк Павло - 229
Пасіка П. - 55
Пасіч П. В. - 325
Пастернак Ярослав- 10, 12-14,94
Перфецький - 270
Петлюра Симон 144, 201
Петрук Василь - 252
Печерський М. - 294
Печерський Олекса - 365
Печерський Тарас- 53
Пєрацький Броніслав- 38,310,313,319
Пігуляк Параска- 147
Підляшецька - 48
Пілсудський Юзеф - 307
Піроrов - 359
Пірожек Антін 104, 105
Плевако Юрій- 206
Плешкан іван - 48
Побігущий- 290
Повх Володимир - 66, 67
Подоляк Мирон- 6
Палатайчук Михайло - 123
Палатайчук Ярослав- 26, ЗО, 34, 61, 109,
111, 114, 117-124, 129, 199,207,374

Палій Андрій-

230
362

Попович-44

Павличко Петро

Паліїв Дмитро

65

Попадюк Володимир-

Павличко Дмитро-

Паліїв-

-

-

Прибитківський Славко-

370

Приrродська Володимира-124,

125, 131,

230-233, 291' 293
Приrродський Микола

-

45, 46, 230, 23 1
"

Примак Мирон- 6, 222
Примак Теодор

-

278

Приходько ірина- 206
Пришляк Григорій

-

ЗО,

Прісневська ірина -

168

Прокоп Д.

-

58, 67

178

Прокопович Роман

-

104, 105
219
Прокопчук Василь - 322
Проців Вітольда- 58, 124,235, 280,281
Проців Ярема- 252
Петрак Ярослав - 66
Пудло Я.- 105
Пустовіт Ганна - 207
Пуччіні- 139
Прокопович Ярослава-

Радиш Мирослав-

99

Райх-Сельська МарrітРадиш Степан

Ребет Лев- 38

132

З 77

Рев'юк Осип-МихайлоРейдлінrер Джозі

175
Рейнаравич Омелян - 79
Рейстон Пер- 175
Рекшинська ірина - З 18

392

-

36, 55

Рекшинський Р.

- 44
- 325
Рибчанський М. - 26
Рибчук Б.- 314
Рижкова- 238
Риф' як Володимир - 1ОО, 104
Риф'як Зеновій- 100, 104, 105
Рибенчук В. М.

Рільке-153

Ріпецька Лідія-

111, 113, 114, 117, 118
257,258
Ріпецький Йосип - 268
Ріпецькі - 257
Робака Р. - 44
Рожко Микола- 224
Розенrер П. - 150
Романків Петро - 86
Ровенчук Марія- 377,378
Романенчук Богдан- 6, 7, 213-216,222
Романенчук Володимир - 51
Романенчук Микола- 214
Романюк іван- 34, 370, 375
Романюк Мирослав- 62
Романюк Н. - 175
Россіні- 136
Рубич Михайло - 1ОО, 104, 219
Рубінrер П. - 55
Рубінrер Роман- 316, 317, 376
Руденський Ф. -45
Рудницька Й. - 44
Рудницька Софія - 205
Рудницький Я. - 178
Ружицька Леся - З 74
Рурак Степан- 235, 376
Рурик іван - 175
Русин Олександр о.- 234,301,366,369
Руснак і. - 178
Руставелі Шота- 248
Рутковський Зенон- 273
Ріпецький о.-

Савицький Р.

- 170
105
Савчак Василь - З 7, 40
Савчинська Ольга- 230, 235
Савчук Д. - 44
Савчук М. Д.- 325
Савчук Б.

-

8, 15, 20, 21, 26, 34, 62,
63, 69, 106, 135, 140, 146, 161, 166, 171,
182,187,209,222,255,380
Савчук П. Н. - 325
Садовський 195
Саламандик Волтер 177
Саламандик Наталка- 177
Саламандики 175
Салій ігор- 67, 119
Сальваронський Кость - 374
Сальо Людвик- 270
Самокишин Марія - 161
Самуляк Михайло- 83
Самуляк Мирослав 109, 11, 114
Самчук Улас- 235
Сандуляк- 275
Санжаренська Шура- 339
Сарабай А. - 44
Сарма-Соколовський о.- 67, 207, 333,
357
Сарматюк А. - 178
Сасик З. - 102
Сатурська Софія - 115
Саrурський іван о. - 111, 115
Саrурський Степан - 53, 229, 297
Свєнціцький 105
Світлик Ксеня- 54, 57, 101,234,318
Світлик Остап - 96, 234
Світлик Роман - 57
Селасіє Хайле- 169, 170
Сельська Манда- 98, 102
Сельський Кость- 143,318
Сельський Роман- 101, 184, 229, 287,297
Семіон (Андрусів) Наталка- 101, 102
Сембратавич Олександр- 73
Семенишини - 330, 331
Семенко- 338
Семенчук Петро 177
Семенчуки- 175
Семенюк В. - 81
Семенюк Микола- 119
Семеняк Микола- 23, 366
Семотюк Василь - 82
Семотюк М. - 178
Семчук Ю. Д. - 325
Сенежак В.- 56
Сенета Д. 178

Савчук Микола-

393

53
- 105
Сербикський Левко - 220
Сеха і. -45
Семьківський Юрій - 374
Сидор Василь - 38
Сидорук Владко - 229
Симоненко Василь - 111, 308
Симотюк іван - ЗО
Симчич Василь - 2З5
Симчич Мирослав - 308

Сорока Софія

Синенька Людмила- 18З

Сталін-З61

Синенький

Стамецький

Сениця Лев

-

Сербикський К.

-

217,219,220,225
- 218
Сіменовичі - 179
Сі реджук Петро - З 7З
Січинський Денис - З45
Скаліш Євген - 79
Скалозуб Олекса- 121, 195-198,206, З15
Сковорода Григорій - 185
Скорик Мирослав - 246, 251, 254
Скоропадський Петро - 200
Скоцень Олександр - 24, 26
Скрибайло Євген- 115
Скрипнюк Микма- 55
Сливинський - 240
еливинський Осип- З9, 57, З18
Сливка Юрій - 229
Сліпий Йосип патріарх - 169, 185
Слободян Степан- 38
Слободян Юрій - 82
Слонь - З5З, З 54, З 56
Сметанюк 163
Смолін- 237
Сніrорович - 1ОО
Совяковський- 272, 27З
Сокіл Северин - 5
Соколенко - 28З
Соколовський- 3З9, З56
Соколовський Анатолій
Соловка Федір

-

Солов'яненко Анатолій
Сомбателлі

- 297

Сомик-327
Сорока Богдан

-

-

З40, З50

-

137

224

111

229
- 104, 105
Роман-Євген- 225, 284, 291,

Ставинчий Андрій

Ставинчий

316, з 17
Ставинчий

- 281

Ставинчий Микола-

8

Стадник Йосип- 199
Стадник НеонілаСтадниченко Л.

6-8,25, 100, 104, 105,

Сілецькі

111

Сорук Микола-

20З

Сілецький Богдан-

-

Сорохтей Ярослав- З74

229
105

-

- 56, 294, 299
- 168
Стамецький Р. 1ОО
Стамецький Я.- 56
Станецький Ярослав - 99
Станіславський Федір - З22
Станкевич Дмитро - З8
Станько іванна- 226, 2З6
Стамецький о.

Стасюк Василь- З65
Стахів Остап- 11-11З
Степаняк Роман
Стефак Василь

-

Стефаник Василь
1З6, 1З7,

196
З62

-

140,

Стефаник Семен

2З,

-

26, 56, 72, 1З2,

14~2З1,2З8,З18,З71

-

1З9
- 224

Стефанів Мирослава

Стефанів-Дашкевич Олена-

226
55
117, 118, 120, 121,

Стефанович ОльгаСтефанцін Богдан-

126, 129-1 з 1
Стефанцін Марія

- 214
- 280
Стефурак Танасій - 322
Стефуранчин Андрій 1ОО

Стефанцін Славко

Стефуранчинірина-167
Стеф'юк Марія -1З7

188
- 29З, ЗОО
Стратійчук Д. о. 178
Стромецький іван - 231
Студинський Кирнло- 148, 150
Стус Василь - З 1О
Судшшатов Павло - 2З8
Сулятицький С. - 325
Сумарук і. О.- 325
Стецько Слава

-

Стецько Ярослав

394

Трильонський Кирнло ~49,

Супрун-108
Суслов-З4З

61, 96,

Сціборський Микола- З6

Тріщук- ЗЗ1
Трофим'.ик Б.-

Табачук іван -

99
Танасійчуки- 175
Татіщев Василь - 148
Теличко П. 178
Теліга Михайло - 54
Теліга Олена- 54, 2З5

106
- 229

Туліаський Степан

Тураш Мирослав- З8
Туркула ЯрославТурчини

-

98, 102, 105, 106

17 5

Тур.инський ЛукаТур.инський М.

Терен-ІОськів Теодор-

187

- 45

195, 196, 198
105
Терпелюк Мирослав - 224
Тесля і. - 182
Тиктор іван - 2З9
Тимашков Олександр - 2З8

Тур.инський (Турський) Роман-

Тимінський Богдан -1З2

Ужитчак Микола- З21, З26

Тимофіїв Михайло

Українка Леся

Терлецький В.

Тимочко

-

З4, З66

-

ЗО6

-

271,

Тимчій Володимир

З8

-

-

З76

З25

Тихович Володимир

- 229
98,

З18

-

ЗО,

248,

26, 57, 248

- З66
- 6

Тмстаи ТамараТомащук Василь

-

З 74

-

1ЗО

- 146
175
Томин Олесь - З 77
Томчук Ярослав - 224

-

-

-

2З8

-

177

Федькович Юрій

-

ЗО

265
З 7З

129

Фенцик-297

206
З 75

Томащук Михайло- ЗО,

1ОО

-

Федюк Онуфрій
Фенин В.-

Токарська Станіслава- З26

Трач іван- 55

2З,

-

Федюк Микола-

Ткачук Ярослава

ТофанН.-44

З22

Федюк Василь Юрійович

З62,З80

-

200
-

Федюк Василь-Курива- 2З7-24З

Ткачук Василь Михайлович

Томин М.

-

Ужитчак Василь

1ОО, 1О 1
171
Федорук М. Д. 175
Федюк Василь - 82
Федюк Василь- 260-266

- 224
Тікський Михайло - 121
Ткаченко Оксана - 128
Ткачук Василь - 226

Томенчук М.

Удовиченко

Федорків Марія

Тичинський Роман

Томенко Марія

Тютюнник Юрко- 19З

Федів Софрон

Тичинський Богдан- З9,

-

187-190

41

ФедівН.-44

Тичина Павло- ЗЗ8

Томенки

-

Федів Василь

Тисович ірена- 156

Тодорів Василь

Тучак Роман

Улян Е.-178

Тимощук ГригорійТичук В. С.

2З1,

274,275

Ферrусон Гелен

Филипчак іван- 199
Філоненко Людомир

58, 61, 2З6

Флейчук Василь

-

Флетчер РобертФл.ик М.

- 84
145
175

- 44, 178
- 177
Фодчуки 175
Фойєрмак Емануель 1З2
Фолькман - ЗО 1
Франко Андрій - 94
Франко іван - 2З, 26, 48, 50, 57, 72, 1З2,
1З9, 150, 15З, 185,2З1,274,275,ЗЗ8,
Фодчук Борис

З71,З79
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Франко Печю-

Чмола іван-

Франко Тарас

Чолій Ярослав-

94, 97, 101, 103, 159, 167
- 94, 96
Франчуки - 175
Фрела Олесь - 207

35
53

Чопановська Маріи-Юлія

Фріц-306

Хариняк В. і. -

220, 227,229

326

Харкевич Мирослав-

24, 26,218,287

Чорнобривий Зенон
Чуперчук Ярослав

- 104, 105
- 66

Шаргун С.

Харук М.-

- 80
- 45
Шахматов - 148

Харук Петро

Шашкевич Маркіян

Харук-324

Шафранюк М.

178
- 1ОО
Хвостікоа Микола - 27
Хирівська Маруся - 202
Хмельницький Богдан-

375

- 80

- 72
79
Хомів Ярослав -314
Храпливий іван- 238,282,376
Христич Яким - 192- ~ 94, 207
Хромей Михайло- 42, 235, 243, 369, 370
Хронов 'ят Михайло - 95
Хруставка А. 178
Хрущов Микита- 123
Хомишин Микола-

Цибик-111

- 318

Циганкоа Дмитро-

207, 243
- 326
Ціпановський - 99
Ціріц А. А. - 179
ЦикалJІк Д. М.

ЦісикМ.-45

Чайківський Ждан

-

Чайківський Йосип -

- 139
- 206
Шеварднадзе Едуард- 247
Шевченко Тарас- 139, 150, 153,274, 307,
309-311,338,371,375,380
Шепетюк Василь - 288
Шептицький Андрей митрополит- 70-72
Шеремет Алла- 206
Шефель-Богун Нуся- 309
Шимонович Й. - 84
Шипайло Євген-Клим- 6, 219,220,222,
225
Шипайло Роман -72, 103,238,369,376
Шипайло О. - 56
Шкляр Ярослав - 24, 105
Шкрумеляк Юрій - 154
Шкурупій Гео - 338
Шлемкевич Микола- 166, 185
Шлемкевич Петро- 47
Шмендрики- 324
Шостак Євдокіи - 206
Шпак Григорій 177
Шпак Маріи - 177
Шведченко Григорій

Хомишин єпископ

Цибик Євген

159
94, 97, 103-

106, 157-160

Харжевська Даріи-

Холєвчук М.

-

Чопановський Юрій-Євген-

З 74

184
Чайківський Любомир- 101, 183, 184
Чайківський С. -100
Чайковський Андрій -72,93, 103, 125,
130,202,284,371
Чайковський Петро- 139
Чередарчук- 282
Черемшина Марко - 148, З 71
Черненко Володимир- 207
Чернявський іван - 105
Чиж Ярослав - 35
Чикаленко Євген- 50
Чичул Семен - 196

Шпаки-175
Шулер Л.

-158

Шумейко Віра-

141

Шумко Володимир-

242
251, 252, 254, 255
Шухевич Володимир- 72
Шухевич Роман- 38

Шуrко Лідіи-

Щепкин-148
Щербак Юрій-

221

Юзичинська Стефаніи-

Юзичинський Діонісій о.
Юзюк-371

396

148
- 148

Юзюк іван -

Яремчук (Стецик) ірина- 101, 102, 183,

251

Юзюк Михайло-

119

Юращук Богдан-107,

108, 109, 111, 113115' 11 7' 118, 126, 129
Юращук Василь - 109, 111
Юращук Семен- 109
Юрик Евген о. - 203, 283, 286, 287
Юркевич Дмитро- 240
Юркевич Евген (Еміль) - 70, 71
Юрчинський- 111
Юрчишин Любомир- 124
Ющенко Віктор- 11
Явний Я.

-

1ОО

Яворівський Євген-

47
-15, 17
Яrіч Ватрослав -148
Якимович Євгені.и - 308
Якубів Любов - 326
Яремчук Гнат- 224
Яремчук Д. 155

Яrайло

184,227,228
Ярош Ярослав-

129, 374
- 251
Ясінський Б. - 208
Ясінський Д. М. - 326
Ясінський Мирослав - 366
Яхно Богдан - ЗО 1, 302..
Яхно Мирослава- 374
Яхно Павло 144
Яцишин Антін - 94, 103
Яцишин rерманка- 224, 225
Яцишин Йосафат- 225
ЯсіновсЬІ<а Веслава

Brykowski R. - 20
Hughes N. -178
Johnson R. - 190
Кауе J. V1adimir - 181, 182
MacGregor J. - 178
Tomyn М.- 178
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