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АКТ СОБОРНОСТИ У К РАЇН И

ухвалений Директорією України 21 січня 1919 року 
і проголошений 22 січня 1919 року в Києві на Софійській площі

« 5  імені У країнської Н ародної Республіки проголош ує Д и рект ор ія  всьо
м у українськом у народові велику подію  в іст орії наш ої укра їнсько ї зем лі:

Д н я  З січня  1919 р о к у  в м іст і Ст аниславові Українська Національна  
Рада Західньо-У країнської Н ародної Республіки, як  предст авниця волі всіх 
українців  б увш ої А вст ро-У горщ ини  і я к  найвищ ий їх законодат ний  орган, 
свят очно проголосила з ’єдинення Західньо-У країнської Н ародної Республіки
з П ридніпрянською  Українською Н ародною  Республікою  в одну суверенну  
Українську Н ародну Республіку.

В іт аю чи з великою  радіст ю  цей іст оричний кр о к  наш их західніх братів, 
Д и рект ор ія  У країнської Н ародної Республіки р іш ила  прийнят и до відома  
це з ’єдинення і ввести його в ж ит т я згідно з ум овам и, я к і означено в 
Ухвалі У країнської Н аціональної Ради з дня  3 січня 1919 року.

В іднині зливаю т ься в одно віками відділені одна від одно ї част ини  
України  — Галичина, Буковина, Закарпат т я і П ридніпрянська Україна в 
Одну В елику Україну. С повнилися відвічні мрії, для  я к и х  ж или й за як і  
вм ирали найкращ і сини України. В іднині є т ільки одна незалеж на У кра
їнська Н ародна Республіка. В іднині український народ, звільнений м огут нім  
поривом  своїх власних сил, має зм огу о б ’єднат и всі зусилля  своїх синів для  
ст ворення нероздільної незалеж ної Української Держ ави на добро і щ аст я  
українського народу».



БЛ А ГОСЛОВЕННЯ Є П И С К О П А  ГРИ ГО РІЯ  Х О М И Ш И Н А
самостійній Українській Державі відновленій ЗО червня 1941 р.

Б лагословлю  Українську Самостійну Державу. Дякую  Всевиш ньому з 
глибини душ і за вислухання наш их благальних м олитов і м ол ю  Бога, щ об  
Українська Держ ава, сперта на Бож ом у законі, забезпечила щастя, д о б р о 
бут і спокійне життя всім громадянам української землі без огляду на 
різниці віроісповідні, національні і суспільні.

Станиславів, 6 липня 1941 р.
Г Р И Г О РІЙ , єпископ



ЗА ГА ЛЬН О  ПРО СТАНИСЛАВІВ

ВІД РЕД А К ТО РА

На видання другого тому склалося багато причин. Матеріял до «Альманаха 
Станиславівської Землі» переважно був зібраний ще в атмосфері початкового енту- 
зіязму Земляцтва Станиславівщини, Центрального Станиславівського Комітету і го
ловно Редакції.

Коли заанґажовано на головного редактора Богдана Кравцева, він отримав до 
розпорядження вже зібраний матеріял, про який писав у передмові: «Зібраних зусиль- 
ними заходами ініціяторів і членів Редакційної колегії матеріялів для збірника було 
стільки, що іх могло б вистачити на три чи й більше тисячосторінкових томів... У 
порозумінні і за згодою членів Редакційно! колегії і Центрального Станиславівського 
Комітету проведено конечну в цьому випадку селекцію наявних праць, статтей і 
матеріялів, і надруковано тільки ті, що могли б бути важливими документально 
причинками до історії Станиславівської Землі».

Отже зужито всього стільки матеріялу, що вмістилося на 963-ти сторінках, а 
решту відкинено.

Коли б так залишити виданий збірник, він мав би великі недоліки. Основним 
недоліком був брак іменного покажчика, без якого не лише науковець не може 
користуватися збірником, але й звичайний читач. Бракувало також багато даних про 
важливі історичні події і важливі постаті Станиславівщини, які відіграли певну ролю 
в ті часи.

Збирання матеріялів і фондів, а після друк самої книги забрало десять повних літ. 
Книга появилася в 197S році й була прийнята Земляками Станиславівщини і фаховою 
критикою з похвалами й високою оцінкою.

Д-р Григорій Лужницький поруч такої похвальної оцінки як: «В цьому вартість і 
цінність історичного документу й таким саме історичним документом у цілому є 
„Альманах Станиславівської Землі”, а зокрема довідка „Станиславівські діячі”», ска
зав: «Тому на нашу думку, хоч ми свідомі скільки вимагало труду, зусиль і коштів 
Станиславівських Земляків, щоб дати нашій громаді цього роду Альманах, то ми 
теж і свідомі того, що поза ними уже ніхто й ніколи не видасть друком цих „вилу
чених” матеріялів і їх необхідно треба видати, бо згодом, — а може вже навіть у 
недалекому майбутньому, вони будуть правдивим скарбом для історика» («Америка»,
ч. 46, 1977). Це послужило вимогливим стимулом для щировідданих ентузіястів і 
вони висунули проект видати ще один том «Альманаха Станиславівської Землі».

На своєму з’їзді в 1977 році Станиславівські Земляки призначили мене редактором 
другого тому й доручили провести вступні заходи до приготування до праці над 
другим томом. Я дав на те згоду, не знавши, який труд я взяв на себе. А труд 
полягав ось у чому:

Нагло й несподівано помер св.п. ред. Богдан Кравців і лишив увесь матеріял 
невідділений, що було використано, а що ні. Без покажчика такої селекції було 
неможливо зробити, тому доки розпочати працю, довелося зробити покажчик 96S 
сторінкової книги.

До Редакційно! колегії погодились вступити: Дарія Бойчук, Осип Бойчук, Роман 
Крохмалюк, Михайло Логаза, Володимир Макар, Осип Новицький, Юрій Федин
ський і Василь Щербій. Та, на жаль, у скорому часі померла дуже добра помічниця,
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св.п. Дарія Бойчук, опісля Юрій Фединський, по ньому Осип Бойчук, а ще пізніше 
найбільший ентузіяст і промотор Товариства Станиславівських Земляків, надзвичайно 
працьовитий Осип Новицький, що писав під прибраним ім’ям О. Гайський.

Після появи першого тому збірника Станиславівщини багато мешканців сіл поба
чили, що немає згадки про їхнє село, тому, як тільки проголошено, що будемо 
видавати другий том, вони тим дуже втішилися і почали масово надсилати листи з 
різними запитами, а також з проектами згадок про свої села. Це був дуже сирий 
матеріял і його треба було основно переробляти й переписувати на машинці. Але 
мушу признатися, що хоч труду було досить, я мав і багато приємности. Ті листи й 
матеріяли, писані діялектом і малозрозумілим почерком, де більше треба було дога
дуватися, що там написано, але зате були сповнені любови до того села.

Також справа біографій заслужених людей, яких не згадано в першому томі, 
завдала чимало турбот. Надходили питання, чому згадано котрогось діяча та ще й 
поміщено світлину, а того який стільки труду віддав нашій громаді, обійшли. І 
надходили вирізки з преси й менші або більші світлини, які надавалися до вміщення 
або й ні, і на все треба було написати листа, пробачитись та звернути непридатні 
речі. За весь час я написав 298 листів, однак не всі дістали своєчасну відповідь, за що 
дуже перепрошую.

5 липня 1980 я підписав договір з Центральним Комітетом Станиславівщини, що 
я буду головним редактором книги.

Ми назначили остаточний реченець висилати матеріяли на 28 лютого 1984 р.
15 березня 1984 р. Центральний Комітет підписав договір з друкарнею «Украдрук» 

і розпочалися друкарські роботи.
Але автори й надалі присилали свої статті — нові і кращі, і цінніші, ніж деякі 

призбирані раніше, навіть присилали ще і в червні 1984, коли книга вже складалася. 
Це помножувало працю, бо треба було перечитувати ще раз статті, які перед двома 
роками були кваліфіковані до друку й, порівнюючи їх з новими, застановлятися, 
котру нарешті викинути. Це саме було із світлинами, яких призбиралося понад 450, а 
місця було на 350, бо книгу обмежено до обсягу 900 сторінок друку.

На нараді в перших днях червня 1983 р. Центральний Комітет вирішив віддати 
весь матеріял до мовної коректи. Після довгих пошукувань за мовознавцем зроблено 
договір із Олексою Веретенченком, який згодився бути літературним редактором 
збірника.

В той час почала мені помагати пані Оксана Лемеха-Луцька й тому я запросив її, 
щоб дала згоду стати членом Редакції. Пані Оксана погодилася й виконала велику 
працю.

Значну прислугу зробив мені мій шкільний друг Василь Надраґа. Він подбав про 
цінні матеріяли з Конгресової Бібліотеки та прислав їх дуже вчасно і я користувався 
ними вже від 1980 року.

Велику допомогу дістав я від панства Зубалів, що впорядкували помилки з пер
шого тому, а пані Марія Зубаль переписала й підготовила до друку.

Всім їм, Членам Редакції, Членам Центрального Комітету й Авторам щиро дякую 
за співучасть і співпрацю.

За порадою фахових бібліотекарів ми залишили титульні сторінки такими як 
були у першому томі, а зміну Станиславів на Івано-Франківське пояснюємо в осібних 
статтях на стор. 17 і 24. Але в статтях дотримуємось і далі старої назви Станиславів
— Станиславівщина, як звикло вживати населення до другої інвазії більшовиків.

Територія, охоплена матеріялом другого тому, така сама, як у першому томі, де є 
відповідне пояснення в передмові. Наші сусіди з Городенщини та Снятинщини видали 
свої збірники, а з Коломийщини і Рогатинщини приготовляються до видання своїх
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збірників, тому й немає в цьому томі ніяких матеріялів про ті околиці, хібащо 
принагідні згадки.

Немає, на жаль, також докладних повніших згадок про визвольну боротьбу УПА 
в довідках про села, а це тому, щоб ворог не використав. Але про успішні бої УПА є 
пам’ятники в багатьох селах Станиславівщини (Гринівці, Кутище, Вишків, Петрилів, 
Рафайлова, Яблунів і багато інших, вичислених у «Історії міст і сіл»), де ворог 
поставив пам’ятники тим, що «впали в боях із буржуазними націоналістами, оунів- 
цями, чи бандерівцями». Ті пам’ятники мають знаменне національно-виховне зна
чення, бо народ споглядає на них як на свідків славних боїв УПА з окупантами за 
волю України.

Ми користувалися такими посібниками:

Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Kfinigreiche und Lander.
Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volksziihlung vom 31. Dezember 1900.
Herausgegeben von der k.k. Statistischen Zentralkommission.
XII, Galizien, Wien, 1907.

Skorowidz miejscowosci Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowany na podstawie wynik6w pierwszego powszechnego spisu ludnosci z dn. 30
wrzesnia 1921 r. і innych zr6del urz^dowych.
Tom XIV, Wojew6dztwo Stanisiawowskie, Warszawa, 1923.
Nakfadem G16wnego Urz^du Statystycznego.

Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowany na podstawie wynik6w powszechnego spisu ludnobci z dn. 9 grudnia 1931 r.
Wojew6dztwo Stanisiawowskie.

Звіт товариства «Просвіта» з діяльности за час від 1 січня 1906 до 31 грудня 1907,
Львів, 1908.

За краще завтра, Діяльність «Рідної школи» за рік 1926-1927.

Володимир Кубійович: Етнічні групи південно-західньої України (Галичини) на
1. 1. 1939.
Національна статистика Галичини, Вісбаден, 1983.

«Історія міст і сіл УРСР — Івано-Франківська Область», Інститут Історії Академії
Наук УРСР, Київ 1971.

Микола Климишин
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Михайло Логаза

ЩОБ М И Н У Л Е НЕ ЗНИ КЛО

«Альманах Станиславівської Землі» в порівнянні з томом «Історія міст 
і сіл УРСР — Івано-Франківська Область»

«Минуле було оголошене недійсним.
Але минуле не зникає».

Ці слова вдумливого Євгена Сверстюка про сучасну дійсність у нашій Україні 
правдиво ілюструють нашу тему в підзаголовку: недійсним оголошене наше минуле 
в книзі «Історія міст і сіл УРСР — Івано-Франківська Область», як загально в усіх 
двадцяти шістьох томах, виданих Інститутом Історії Академії Наук УРСР, — та 
незникаюче і дійсне минуле, покищо бодай західніх земель України, в наших регіо
нальних збірниках під випускним наглядом Наукового Товариства ім. Т. Шевченка в 
США, в серії видань «Український архів».

Євген Сверстюк у свому есеї «Собор у риштованні» писав: «...І там, де вони 
(вогнегасники, нівелятори, наглядачі-професіонали) пройдуть, минуле стає неісную
чим, майбутнє — недійсним, а сучасне — це вони... Відколи на Україні „байстрюки 
Єкатерини сараною сіли”, минуле було оголошене недійсним. Але минуле не зникає. 
Героїчно пролита кров не зникає. Вона трансформується у нову форму духовної 
енергії, породжує людину, яка має його виспівати. Минуле воскресає і розцвітає в 
генієві...

Одна із красивих легенд про безсмертність народу ввійшла в нашу свідомість як 
найвища реальність. Ми складаємо в скарбницю безсмертного народу все своє най
краще і беремо звідти, скільки хто може. Ми вливаємось краплиною в його море і 
думаємо про вічність моря. І тому втрата минулого — така ж сама важка, як втрати 
в сучасному чи в майбутньому. Бо це втрата частини нашого життя, єства і крок до 
заглади. Хто ставить себе поза минулим, поза джерелами народного моря, той мало 
причетний до людства»...1

Ні за що інше, тільки за нашу історичну правду, автор наведених думок став 
страдником-мучеником у режимних тюрмах і концтаборах.

Тепер уже загальновідомо, що московський окупант України або замовчує нашу 
правдиву історію, або її фальшує, або в найлагіднішому випадку перекручує її на свій 
копил. Дійшов уже до того, що є тільки „совєтський” народ, а українського вже 
майже немає!

І саме тому вага і значення наших еміграційних регіональних збірників наявні. В 
них бо подаються вірні матеріяли для майбутнього дослідника історії; в них по
даються правдиві джерела, потверджені документами та документальними світлинами.

Появу багатьох еміграційних видань окупант зрозумів як загрозу для своїх 
колоніяльно-імперіялістичних цілей і тому в противагу цим виданням почав видавати 
свої «тоже історії».

Кілька незаперечних стверджень. Часово скорше почали появлятись томи наших 
регіональних збірників із випуском першого про «Угнів та Угнівщину» в 1960 році, а 
перший випуск «Історії міст і сіл УРСР — Луганська Область» появився щойно в 
1967 році. Правда, двадцятишеститомове видання «Історії міст і сіл УРСР», в окре
мих грубих томах про столицю Київ і 25 областей УРСР, разом 20665 сторінок 
великої «вісімки», вийшло друком у відносно недовгому часі протягом восьми років
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(1967-1974), але немає сумніву, що це видання появилося тільки у відповідь на наші 
еміграційні видання регіональних збірників, що їх дотепер від 1960 року видано 17, а 
принаймні стільки ж є ще в підготові до друку. Різниця в проміжку зужитого часу на 
паралельні еміграційні і «вітчизняні» видання буде зрозуміла, коли за післясловом 
тому про «Івано-Франківську Область» (стор.635-637) подано, що це видання приго
товила дводесяткова редакційна колегія професіоналістів та 31 наукова, партійна й 
адміністраційна установа, разом із сотнями районових і місцевих співробітників. 
Тому й не диво, що в кожному із восьми років, що в них видавано по 3-5 томів 
«Історії міст і сіл УРСР» — крім 1968 p., коли випущено найменший об’ємом єдиний 
збірник про Київ — можливим було виконати будь-що-будь велику роботу. 1 до цієї 
роботи за окупантськими директивами застосовано методу Стаханова на наказ згори
— передусім від всемогутніх партійних установ. І нехай би хтось посмів не послухати 
наказу партії!

На доказ, що й інші «вітчизняні» видання та багато інших зусиль окупанта 
«достосувати» минуле нашого народу до свого народовбивчого «злиття націй», були 
резонансом наших еміграційних видань, нехай послужать ще твердження деяких 
інших авторів.

Редактор Іван Кедрин писав: «Коли б не було Української Загальної і опісля 
Гаслової та двотомової Англомовної Енциклопедій, то не появилась би в Україні 
Українська Радянська Енциклопедія (хоч як вона засмічена пропаґандивними фаль- 
шами). І коли б не було пам’ятників Шевченкові у Вінніпезі, Вашінґтоні і Буенос- 
Айресі — то не було б пам’ятника Шевченкові в Москві...»2

В 1980 р. Українське Історичне Товариство в США видало «Історичний Атлас 
України» географа Івана Теслі, картографа Євгена Тютька та історика-редактора 
Любомира Винара, з ініціятиви названого картографа ще з 1965 р. Хоч відомо, що 
«на сторінках київського Українського Історичного Журналу вже від того ж 1965 р. 
обговорювалось питання створення історичного атласу України, проте дотепер цього 
проекту не зреалізовано».3 Чи і коли в УРСР здійснять свій проект, покаже май
бутність, але якщо здійснять, то знову ж буде він у відповідь на це піонерське 
еміграційне видання.

Про оголошену недійсність нашого історичного минулого розказує устами своїх 
персонажів Іван Смолій у своїй повісті «Неспокійна осінь»: ...«Вони розорали не 
тільки наші могили, вони розорали всю нашу історію. Викорчували все їм невигідне, 
вирубали московською сокирою... Я ступав по землі Франка і Стефаника і дивувався. 
Нам говорили, що тут нужда і злидні, а ми проїздили заможними селами, заходили 
в повні крамниці, зустрічали добре вдягнених людей, бачили відкриті і повні церкви. 
Нас приймали, годували, одягали... Історія щойно почалась від Карла Маркса, все 
перед тим, тобто перед Жовтневою революцією — темрява, пустка...»4

Вкінці ще свідчення нашої авторитетної наукової установи — Української Вільної 
Академії Наук (УВАН) у США: „Совєтський уряд пішов далі від царського. Видання 
історичних джерел з історії України фактично припинено, за вийнятком тих, що 
стосуються до історії комуністичної партії, совєтів та економічних розрухів, та й ті 
суворо цензуровані. Якщо вряди-годи з’явиться книга історичних документів, то вони 
виходять у такомоу доборі і з такими скороченнями, що втрачають значення для 
об’єктивного історика. Заборонені навіть терміни Гетьманщина, Визвольні Змагання 
тощо. Провадиться систематична фальсифікація історії України та української куль
тури. Замовчуються сотні історичних постатей, замовчуються навіть цілі періоди 
історичного розвитку. Викреслюється все, зв’язане з національно-визвольним рухом, 
соціяльні проблеми висвітлюється однобічно, а це можливо тільки в обставинах 
суворої цензури документальної підстави історії...»3
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У світлі сказаного пригляньмося дещо ближче двом збірникам про нашу вужчу 
батьківщину, Станиславівщину, чи пак Івано-Франківщину, у виданнях тут і там.

Про 10-річну історію випуску першого тому нашого «Альманаха Станиславівської 
Землі» читач знайде інформації у кінцевій статті збірника авторства св.п. ред. Осипа 
Новицького-Гайського п.з. «Як поставала наша книга» (стор. 947-959).

До тієї історії протягом довгих 10-ьох років подаємо тут лише коротке зіставлення 
жертвенної праці кожиочасиих Управ Центрального Комітету Станиславівщини та 
тільки семичленної Редакційної Колегії під проводом св.п. ред. Богдана Кравцева, 
145-ьох авторів 175-ьох статтей та 412 фотоілюстрацій, поміщених у тій 965-сторін- 
ковій книзі великого формату — та врешті загалу земляків Станиславівщини з усіх 
поселень на всіх континентах, які своїми добровільними грошевими пожертвами 
уможливили видання того коштовного збірника (Див. список жертводавців у цьому 
томі).

Робимо це зіставлення тому, щоб у дальшому порівняти, якими людськими та 
фінансовими ресурсами розпоряджали видавці книги «Історія міст і сіл УРСР — 
Івано-Франківська Область».

Наш перший збірник видано скромним еміграційним тиражем 1020 примірників, 
що з них уже розійшлись понад 700.

Для плянування видавничої дії, крім численних засідань Управ Центрального 
Комітету Станиславівщини, відбулось 5 загальних З'їздів Земляків Станиславівщини 
та 20 Конференцій Комісії Регіональних Дослідів і Публікацій НТШ під головуванням 
проф. Василя Лева.

Замість самому в подробицях описувати наш збірник, віддаємо голос авторитет
ним рецензентам збірника, фахові оцінки яких появились у нашій пресі: д-рові Луці 
Луцеву (див. під 7 використаних джерел), проф. Григорові Лужницькому (див. там 
же під 8) і П. Яшанові (див. там же під 9).

Д-р Л. Луців писав: «Важко знайти мірило, яким можна б оцінювати регіональні 
збірники і ствердити, який із досі виданих збірників найліпший. Та здається, що не 
дуже відійдемо від правди, коли напишемо, що до найкращих із досі виданих збір
ників зарахуємо „Альманах Станиславівської Землі”. А може цей збірник таки і 
найкращий... Пишемо це на основі досвіду, бож ми редагували „Дрогобиччину — 
Землю Івана Франка” і ми бачили кілька інших регіональних збірників. Можемо 
поґратулювати землякам „Станиславівської Землі” за те, що зуміли зібрати стільки 
матеріялів, що могли б видати ще такий товстий збірник, і за те, що зібрали кошти 
на видання такої товстої книжки великого формату... Всі ілюстрації дуже добре 
вийшли, бо книжка надрукована на дуже доброму для світлин папері. Ці фотографії, 
деколи унікальні, зібрав ред. Іван Ставничий та інші співробітники, між якими є і 
ред. Богдан Кравців, упорядник зібраних матеріялів попередніми редакторами, з 
яких три померли в одному 1973 p.: І. Ставничий, О. Левицький і о. В. Клодницький.

Заздрісним, хоч і незлобивим, оком дивляться на станиславівців редактори інших 
збірників, які не мають потрібних співробітників до редагування і до збірки мате
ріялів. Центральний Комітет Станиславівщини нараховує кільканадцять осіб з висо
кою освітою...

Десять авторів пишуть про історію на 180 сторінках. Про географію інформують
9 авторів — 76 сторінок; про шкільництво 8 статтей — 71 сторінка; про товариства й 
організації 12 статтей; про господарство — 6; про літературу, пресу і видавництва —
4 статті, 28 сторінок; про мистецтво, музику й театр — 13 статтей, 67 сторінок; 5 
авторів дали інформації про професіоналістів — лікарів, суддів і адвокатів, нотарів
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та судових урядовців. В розділі „Станиславівські діячі” маємо відомості про 42 особи 
(стор. 633-694). Про села і міста Станиславівщини вміщено 43 інфомації (стор. 695- 
933)... З повищого видко, що в цій книзі немає інформацій про всі місцевості „Стани
славівської Землі”... Не згадали про всіх визначніших людей, які на це заслуго
вували... Не було можливости присвятити окрему увагу питанням українсько-поль
ських, українсько-жидівських, чи й українсько-вірменських взаємин...

Ці недостачі зовсім не зменшують тих похвальних слів.., що ми їх написали на 
початку цієї статті... Цей „Альманах” гідно доповнює і спростовує тенденційні і 
пофальшовані інформації, які знаходяться у книзі „Івано-Франківська Область”, ви
даній у Києві в 1971 році...

Кінчаємо ці рядки про цінну книжку, яка аж проситься того, щоб на її кінці був 
індекс імен, який допоміг би користуватися тим скарбом, що в ній знаходиться, бо 
семисторінковий „Зміст” не може заступити вартости показника».

А ось як привітав появу «Альманаха Станиславівської Землі» проф. Г. Лужниць- 
кий:

«Це не лише... сплачений довг Рідній Землі, це не лише вияв любови до цієї землі 
тих, які рятуючи свою національну гідність, свою віру і Церкву, опинилися на чужих 
землях, але теж це гідна відповідь обманній і фальшивій московсько-більшовицькій 
псевдонауці, яка затруює поточні покоління України (і теж у немалій мірі і поза 
Україною!) брехнею про минуле Галицької Волости.

Треба з приємністю ствердити, що цього роду естетичне... багатоілюстроване 
видання... у 10-ти основних частинах... (вичислених уже в попередній рецензії — М. 
Л.) це цінний, сьогодні вже історичний матеріял, опрацьований подекуди навіть у 
строгій академічній формі...

Є ще багато ідеалістичного пориву... як серед тих, які впродовж 10-ти років... 
збирали, писали та опрацьовували матеріяли, так і серед тих, які щедрими датками й 
пожертвами здійснили... видання цього „Альманаха Станиславівської Землі”... А коли 
додамо.., що такі альманахи у державницьких народів редагує штаб науковців, а 
друк і гонорар оплачує держава, то тоді щойно можемо усвідомити собі вартості 
такого видання на чужині».

Далі рецензент натяком згадує про деякі недотягнення збірника та заохочує Ста- 
ниславівських земляків до видання тих зібраних матеріялів, які не могли ввійти у 
нашу першу, і так уже дуже об’ємисту, книгу.

«Довелося вилучити майже увесь, інколи дуже цінний мемуарний матеріял — 
тобто спогади з громадського й особистого життя. Видання їх — дарма, чи з 
прогалинами, чи з особистою закраскою — є ще тільки сьогодні актульне, а завтра 
воно вже може бути вже нездійсниме... Із відходом у вічність очевидців, що знали й 
цей кусок історії України, знову залишиться „біла картка”, яких так багато в нашій 
історії. Тому.., хоч ми свідомі, скільки вимагало труду, зусиль і коштів Станисла- 
вівських земляків, щоб дати нашій громаді цього роду Альманах... вилучені матеріяли 
необхідно треба видати, бо згодом — а може навіть у недалекому майбутньому — 
вони будуть правдивим скарбом для історика».

1 саме такі думки Центральний Комітет Станиславівщини і загал станиславівських 
земляків на своїх з’їздах узяв за свої і вирішив видати ще й цей том збірника..

Рецензент П. Яшан із Канади присвятив свою статтю майже повністю недотяг- 
ненням нашого збірника. Висловивши у вступі признання за те, що «появилась 
поважна обсягом і цікава змістом майже тисячосторінкова книга „Альманах Ста
ниславівської Землі” — поважне джерело для студій майбутнього історика»... рецен
зент пише, що «книга видана, мабуть, у приспішеному темпі, бо має дуже багато 
друкарських помилок, що їх не виправлено; немає списка імен, ані місцевостей, ані
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короткого змісту в чужій мові, звичайно, англійській. А не зашкодив би і список 
світлин, що їх багато в книзі вміщено. Такі списки дуже полегшували б користування 
такими обширними матеріялами...»

Рецензент далі по черзі обговорює помилки в подіях і фактах, справляє деякі 
мильно подані імена чи назвиська, помилково невідповідні написи під знімками, 
непропорційність дописів про деякі села і міста (напр., Товмаччина — 100 сторінок, а 
село Грушка — 10 сторінок, але село Гарасимів — 5 рядків ?) та не злим словом 
згадує всюдисущих численних «друкарських чортиків».

Редакція першого тому свідома деяких недотягнень і може бути тільки вдячна 
рецензентові, бо улегшив він працю над можливим виправленням помилок, що з них 
ті, які можна і конче треба виправити, знаходять своє місце в цій книзі. Найбільша 
вада першої книги — брак покажчика імен і місцевостей — виправляється спільним 
покажчиком на обидва томи при кінці цієї книги.

Виправдувати інші згадані помилки, а чи браки, трудно, бо «що затягнеш пером, 
не витягнеш і волом», але досвід навчив, що не можна вибирати друкарню, віддалену 
на тисячі миль від відповідального редактора, хоч яка б не була корисна оферта, бо 
тоді стільки корект, скільки їх потрібно, є утруднені, а то й неможливі.

*  *  *

«Історія міст і сіл УРСР — Івано-Франківська Область», 639-сторінкова книга у 
форматі великої вісімки, була видана Інститутом Історії Академії Наук УРСР в 1971 
році як 13-ий з черги обласний збірник, найменший після книги про столичне місто 
Київ, бо кожний том тієї серії видань перед тим і потім мав більше сторінок, а два з 
них — про Полтавську і Харківську області — понад 1000 сторінок. Книга у твердій, 
полотняній обкладинці, друк виразний, на доброму папері. Тираж 15000, як кожного 
тому цілої серії, відносно низький, бож це крапля в морі, коли зважити, що в 
сучасній Україні є десятки мільйонів читацького загалу та що — крім своїх і чужих 
бібліотек — напевно немалу частину його розіслано до своїх «зарубіжних» книгарень 
для українських читачів на всіх еміграційних поселеннях. Тому не дивно, що для 
своїх «вітчизняних» читачів книга вже тепер ледве доступна. В томі вміщено 357 
фотоілюстрацій, 20 карт та 12 кольорових вклейок.

Стільки про зовнішню форму тому, а тепер пригляньмося бодай змістові.
Вже з передмови редколегії яскраво видко, що книга повна режимної пропаганди, 

бо вже в ній, крім загального опису краси і природних багатств Прикарпаття, рясніє 
від таких пропагандивних льозунгів як: «...монгольсько-татарські та турецькі заво
йовники, угорські февдали й австрійські барони, польська шляхта й Ватікан (?! — 
M.JI.) намагалися висушити душу українського населення Прикарпаття, знищити 
його культуру, мову, витравити із свідомости почуття єдности з усім українським, 
російським (! — M.J1.) та білоруським народами»... Тільки «Великий Жовтень відкрив 
їм широкий шлях до свободи і щастя», бо аж «у вересневі дні 1939 р. сонце свободи 
зійшло і над Підкарпаттям...» (стор. 5).

І по цій лінії пропаганди йде малощо не ввесь зміст будь-що-будь великої книги, 
виданої теж будь-що-будь науковою інституцією, бо Інститутом Історії Академії 
Наук УРСР!

Уже згадано, як і з якими труднощами та якими фінансовими засобами постав 
перший том «Альманаха Станиславівської Землі». Для порівняння варто подати, як 
постав ніби двійник його, виданий там.

«До створення тому були залучені широкі кола громадськости, викладачі вузів,
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радянські та партійні працівники, вчителі шкіл і технікумів, працівники архівів, музеїв 
та інших культосвітніх закладів», як уже згадано у вступних зауваженнях.

Книжка подає, що впроваджено багато змін назв місцевостей, починаючи від 
обласного центру Станиславова, спершу на Станіслав, а від 9 листопада 1962 р. — з 
нагоди ювілею 300-річчя міста — на Івано-Франківське чи на Івано-Франківськ. 
Дальші приклади: Єзупіль на Жовтень, Ляхівці на Підгір’я, Ляцьке Шляхоцьке на 
Липівка, Пациків на Підлісся, Павелче на Павлівка, Жаб’є на Верховина, Делятин на 
Ділятин, Підпечари на Підпечери та інші.

Могло б виглядати, що ці зміни йдуть по лінії українізації, але погляньмо на 
сучасну карту вулиць нашого рідного міста, поміщену в «Путівнику — Івано-Фран- 
ківськ» (див. використані джерела під 12) — міста, яке під «панською» Польщею 
уважалось найбільш українським. Новий окупант надав йому свого імперсько-коло- 
ніяльного вигляду вже до тієї міри, що старожильці його ледве чи впізнали б обличчя 
свого міста. Щоправда, зникло багато польських назв вулиць, але їх заступили: 
Московська, Радянська, Жовтнева, Чекістів, Дзержинського, Декабристів, Радянської 
Армії, Пушкіна, Фрунзе, Пугачова, Сєрова, Чапаєва, Щорса, Фучіна, Дадугіна, Ґаґа- 
ріна, Фурманова, Кірова, Нахімова, Орджонікідзе, Куйбишева і — конечно і майже 
самозрозуміло — Карла Маркса, Леніна та інших окупантів нашої землі — знову ж 
до тієї міри, що серед них губляться вулиці Франка, Шевченка, Хмельницького, 
Нечуя-Левнцького та навіть парк ім. Шевченка. Тож і справді — «вулиці немов 
розкриті книги» (див. згаданий путівник стор. 47) про підневільний стан нашого 
міста.

Зміст книги складається із слова «Від Редакційної Колегії Тому» (3 сторінки), 
загального опису области із попереджуючою адміністраційною картою (45 стор.), 
опису обласного центру Івано-Франківська (27 стор.), а решту книги заповнюють 
інформації про «14 районових центрів із 13 містами, з них два міста — Івано- 
Франківськ і Коломия — обласного підпорядкування, 26 селищ міського типу та 805 
населених пунктів, серед них 359 центрів Сільських Рад» (стор. 9) — всі вони у книзі 
в абетковому порядку, а в кінцевому змісті книги при кожній місцевості кожного 
району подана сторінка, де їх у книзі можна легко знайти. Кожний район попереджує 
чітка карта населених пунктів. Ця проглядність опису всіх міст і сіл области з 
адміністраційними її центрами є одною із небагатьох позитивних сторінок книги, 
чого неможливо було осягнути ані в першому, ані теж у цьому другому томі «Альма
наха Станиславівської Землі», бо авторство статтей базувалось на безпримусовій, 
добрій волі дописувачів. Тож у першому томі нашого еміграційого збірника появи
лись інформації лише про 47 місцевостей, а по можливості доповнюється їх ще й у 
цьому томі.

У книзі впадає в вічі головокрутна кількість усяких статистик. І коли — без 
сумніву — числа говорять самі за себе, якщо вони правдиві й часово актуальні, то 
знову ж таки необгрунтовану статистику слід уважати за найвищий ступінь брехні. 
Але, незалежно від будь-якої настанови до статистичних чисел в обговорюваній 
книзі, будемо хоч деякі з них подавати та по можливості об’єктивно інтерпретувати.

Отже, насамперед, тогочасні (з-перед 1971 р.) цифрові дані про область: «тери
торія — 13.9 тис. кв км, населення — 1250 тис., в тому українців — 94.8%, росіян — 
3.5% (! — М.Л.), поляків — 1% та інших 0.7%. Густота населення — 88 чол. кв км, у 
містах живе 31% населення» (стор. 9).

Московська колоніяльна політика заставляє здогадуватись, що за останнє десяти
річчя відсоток росіян поважно зріс, бо відомо, що майже всі відповідальні пости 
обсаджується москалями, яких до часу «визволення» Прикарпаття в 1939 р. жадна 
правдива статистика не могла показати. Зрештою у книзі подається, що лише... «до
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середини 1946 р. в Станіславську область відряджено 8314 кваліфікованих спеціялістів 
і досвідчених керівників, серед них 3448 комуністів і 3565 комсомольців» (стор. 38).

Наш здогад потверджує найновіша статистика УРСР за 1980-1982 pp., яка показує 
в Івано-Франківській області 1326 тис. всього населення, в тому понад 49 тис. росіян, 
себто 6.6%, отже майже подвійно в порівнянні з 1970-им роком.

В той же час у самому Івано-Франківську було кругло 180 тис. населення.
Разом з тим статистичні цифри для всієї УРСР подають 49609 тис. всього насе

лення, в тому українців 36489 тис., себто 73%, а росіян 10472 тис., себто 21.1%, отже 
понад 1/5 всього населення!! Тож Івано-Франківщина ще й тепер під новим окупан
том із його колонізаційно-русифікаторським тиском залишається ще найбільш укра
їнською територією.

Про злопам’ятну і злощасну колективізацію книга подає, що «почавши від 1940 і 
почерез 1948 pp. було в області 11 радгоспів і 295 колгоспів, які вже тоді об’єднували 
24749 селянських господарств, а в 1970 р. було 18 радгоспів, 261 колгоспів, 6808 
тракторів, 1.6 тис. комбайнів, 3 тис. вантажних автомобілів» (стор. 33).

«Протягом 1945-68 pp. промисловість области була відбудована» і вичисляються 
заводи паровозоремонтний, приладобудівничий та господарських машин, шкіряно- 
взуттєвий комбінат та меблева, трикотажна, швейна і бавовняна фабрики у Стани
славові, калійний комбінат у Калуші, нафтопереробний завод у Надвірній, лісоком
бінати в Болехові, Надвірній, Вигоді, Ділятині, Брошневі, цукровий завод у Горо- 
денці і Тлумачі (стор. 39).

«Восени 1949 р. в районі Долини закладено першу свердловину... у 1954 році на 
нововідкритому родовищі закладено укрупнений нафтопромисел. На кінець 1958 р. 
він давав уже більше половини нафти, що добувалась на той час на Україні» (стор. 
39). «Тепер (тобто перед 1970 p. — M.JI.) в області 822 школи з 224 тис. учнів та 13.1 
тис. вчителів. У вузах (високих учбових закладах) і науково-дослідних установах 
1026 науковців, 38 професорів і докторів наук, 298 кандидатів наук, 973 бібліотеки із 
9.9 млн. книг, 2 обласні і 14 районні газети (стор. 47). В обласному центрі — 3 вузи 
(інститути): педагогічний, медичний та нафти і газу — із 13 тис. студентів».

«В області 160 лікарень на 11925 ліжок, 624 фельдшерсько-акушерських пунктів, 
обслуговувані 2951 лікарем і 8196 медичними працівниками середньої кваліфікації та 
17 санаторіїв (стор. 46). В самому Івано-Франківську — 26 лікарень і диспансерів, 
пологовий будинок, станція переливання крови з гематологічним відділом, жіноча і 
дитяча консультації, 21 мед-пунктів, у лікарнях 2640 ліжок та 820 лікарів і 2002 
середніх мед-працівників» (стор. 76).

На території области — такі музеї: Краєзнавчий в Івано-Франківську, з філіялом у 
Крилосі, Галицького району, Державний музей народного мистецтва Гуцульщини в 
Коломиї та літературно-меморіяльні музеї — Івана Франка у Криворівні, Василя 
Стефаника в Русові, Леся Мартовича в Торговиці, Городенківського району, і Марка 
Черемшини у Снятині, але теж — Музей Бойової Слави в Івано-Франківську, Музей 
Партизанської Слави в Яремчі та ще теж — Атеїстичний музей у прекрасній церкві в 
Яремчі, світлину якої, як теж ще двох церков — у Тисьмениці й Коломиї та одного 
костьолу в Загвізді — подано в тексті книги як архітектурні пам’ятки XVI-XVIII 
сторіч.

В Івано-Франківську діють: «Український Драматичний Театр ім. І. Франка,
Державна Філармонія, Симфонічний Оркестр, Гуцульський Ансамбль пісні і танцю, 
10 кінотеатрів та 46 масових бібліотек із 950-тисячним книжковим фондом».

Окрему увагу присвячується КПЗУ на території теперішньої Івано-Франківської 
области в pp. 1919-1938, подаючи карту, засіяну п’ятикутніми зірками, організаційних
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її клітин, з окружними комітетами в Станіславі, Коломиї і Стрию (стор. 28-29), коли 
ж у той час про комуністів, зокрема по селах, мало що знали.

Що про Леніна у цій книзі є згадки на SO-ти сторінках, тепер ледве хто здивується; 
він бо своєю Жовтневою революцією створив московську імперію нового типу. Але 
є в книзі згадки про І. Франка на 45-ти сторінках, про В. Стефаника на 23-ьох, про 
Марка Черемшину на 16-ьох, Л. Мартовича на 11-ьох, М. Коцюбинського на 5-ьох 
сторінках (див. Іменний покажчик, стор. 606-625), але немає згадки хоч би про 
одного із Станиславівських діячів, що їх подає наш Альманах на стор. 633-690. 
Очевидно, вже теж немає згадки про Сталіна, хоч ще тоді була подана назва Ста
лінської области (стор. 309).

Цікаво, що згадано слугу Божого митрополита Андрея Шептицького на одній 
сторінці, а владику-мученика Григорія Хомишина аж на 6-ьох сторінках, але як: 
«Навколишніми лісовими масивами (у Перегінському) володіли митрополит Шеп- 
тицький та Польсько-Швейцарська лісова промисловість Й. Ф. Глезінґера. Понад 32 
тис. гектарів лісу та близько 900 моргів кращих земель належало греко-католицькій 
митрополії, понад 400 моргів — церкві, 124 морги попові» (стор. 498-99). Це все, на 
що здобулись сказати про справді історичну постать митрополита Андрея у цій 
книзі, яка має претенсії називатись історією!

А про Владику-мученика й Ісповідника віри Григорія Хомишина пишуть: «В 
Богородчанах плодючі землі захопили куркулі і церква. В -20-тих роках фактичним 
власником Богородчан став запеклий український буржуазний націоналіст єпископ Г. 
Хомишин» (стор. 84). Або: «Влітку 1929 р. в Богородчанах і селах повіту відбувся 
великий страйк сільських робітників. У фільварку єпископа Г. Хомишина страйкарі, 
в розпалі польових робіт, вимагали підвищити оплату праці... Переляканий єпископ 
утік до Станіслава» (стор. 85). Або: «В липні 1929 р. в Старих Богородчанах страй
кували с.г. робітники в маєтках єпископа Хомишина» (стор. 111). Або: «Члени КПЗУ 
вели послідовну боротьбу проти українського буржуазного націоналізму та уніятської 
церкви. В 1931 р. станіславський єпископ Г. Хомишин вирішив провести в Кобаках 
т.зв. «святу місію» для віруючих, щоб ізолювати селян від революційної боротьби. 
Та «місія» Хомишина провалилася — молодь закидала уніятів камінням... тоді цер
ковники й націоналісти збудували в селі читальню клерикально-націоналістичної орга
нізації «Скала» (стор. 362). Або: «У квітні 1958 р. в Яремчі відкрито народний музей 
атеїзму. Чимало його документів розповідають про те, як століттями уніятська 
церква служила експлуататорам та іноземним загарбникам... Є там копія листа, яким 
станіславський єпископ Г. Хомишин, звертаючись до духовенства й прихожан, осо
бливо підкреслював важливість боротьби з «червоною агітацією», з «комуністичними 
ідеями» (стор. 432). Або: «В Черчу 1932 р. уперше в селі був похований без при- 
сутности попа активіст... Це так перелякало служителів культу, що скоро до села 
прибув у супроводі великого почту церковників з Рогатина запеклий націоналіст- 
клерикал станіславський єпископ Хомишин. Два тижні він правив молебні та вів 
антирадянську та антикомуністичну пропаганду» (стор. 470).

Задокладно, але доцільно, подаємо ці абсурдні оскарження на те, щоб кожний 
комуністичним режимом неіндоктринований читач довідався, за що «угроблено» цього 
Владику-патріота. Бо уявіть собі злочин: єпископ УКЦ не вів пропаганди комуніс
тичних ідей і не боронив радянської влади! Тільки сполосканий мозок може здобутись 
на таку писанину в нібито науковому збірнику!

Є в нашому «Альманаху Станиславівської Землі» стаття Володимира Феданкова 
про «Руїни Скиту Манявського» із світлинами тих руїн (стор. 741-745) та правдивою 
історією цього Скиту, подібно як у довідці «Словникової Енциклопедії Україно
знавства», том ІІ/4, Париж — Нью-Йорк, 1962, стор. 1464. Але є також ось яка
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згадка в цій книзі «Історії міст і сіл УРСР»: «Одним із осередків боротьби проти 
католицизму в Галичині був православний Скит Манявський... Діяльність манастиря 
сприяла зміцненню російсько-українських зв'язків... Монахи часто їздили до Москви, 
одержували там від російського уряду матеріяльну допомогу, привозили звідти 
книги... У свій час Манявський манастир відвідав видатний український письменник- 
полеміст Іван Вишенський... На домагання католицького духівництва у 1785 р. ма- 
нанстир був закритий австрійським цісарським урядом. До наших днів збереглися 
лише зруйновані мури цього манастиря» (стор. 18). Та сама світлина входової башти, 
що поміщена у згаданих виданнях, є теж подана при описі села Маняви, Богород
чанського району (стор. 107).

Читач може здивуватись, чому саме ще й у цій книзі згадується про цю пам’ятку 
архітектури XVII-ro століття. А це тому, що комуно-московська атеїстична влада в 
міжчасі відбудувала Манявський Скит і віддала його до вжитку московської па- 
тріяршої церкви!

Як же це так, коли ж відомо, що «на Україні знято з охорони 35 % пам’ятників 
культурного та історичного значення» (див. цитований Є. Сверстюк, використані 
джерела, стор. 221). А це так, щоб одним пострілом убити двох зайців та обдурити 
непоінформованого читача, що радянська влада дбає про історичні пам’ятки укра
їнської культури — та, що навіть «у царстві сатани» є місце для свободи релігії. Факт 
відбудови Скиту ілюструють подані світлини, які досі ніде не появилися друком.

І власне цей факт змушує піднести голос на захист наших давніх архітектурних 
пам’яток у нашому рідному місті не кого іншого, а спец-кореспондента київської 
газети «Молодь України» - А. Зубкова, який у цілосторінковій статті п.н. «Дамоклів 
Меч», надрукованій у тій газеті з 10 березня 1980 p., стверджує, що цей «Дамоклів 
Меч»...«безгосподарности, занесений над площею Ринок в Івано-Франківську, загро
жує знищенням визначної архітектурної пам’ятки — кварталу будинків XVII-XIX 
століть у центрі міста».

У статті сказано: «В 1977 р. народилась ідея відремонтувати комплекс будинків у 
районі площі Ринок та квартал по вулиці Галицькій... Була постанова міськвиконкому 
зберегти архітектурні шедеври, ту „музику, яка застигла в камені” для грядучих 
поколінь і визнати їх державним історико-архітектурним заповідником, але протягом 
минулих років нічого з тієї постанови не здійснено, а тепер над нею завис Дамоклів 
Меч! В Івано-Франківську, забудова центру якого являє собою велику історично- 
художню цінність, під державною охороною знаходиться усього 15 пам’яток архі
тектури! Між тим там існує більлше як 200 споруд, які необхідно зберегти як місто
будівні і архітектурні пам’ятки» (див. використані джерела, 13).

Це ще один доказ, як у дійсності дбає радянська влада про пам’ятки старої 
української культури!

Читач намарно старався б написаним у цій «історії» збагатити свої відомості про 
наші політичні, економічні, наукові, культурні, суспільно-громадські та релігійні орга
нізації й установи з часів перед Жовтневою революцією, а зокрема перед «воз’єднан- 
ням» Західньої України з УРСР, що в цій книзі уважається межовим стовпом між 
світом небуття і світом поступу і росту.

Якщо у книзі навіть і є деякі назви організацій та установ, то тільки на те, щоб їх 
оплюгавити або бодай причепити якийсь свій ярлик, як напр., при згадці про ство
рення уряду ЗУНР в листопаді 1918 p., коли «на західньоукраїнських землях владу 
захопила українська націоналістична буржуазія, яка фактично була маріонеткою у 
руках імперіялістів Заходу» (стор. 25) та «не ставила питання про воз’єднання Захід
ньої України з Радянською Україною» (стор. 63). Або: «Українські культурно-освітні 
заклади і філіяли товариств „Каменярі”, „Просвіта”, „Рідна школа”, „Молода гро
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мада”, „Т-во українських жінок”, перебували під значним впливом українських бур
жуазних націоналістів, які разом з польськими шовіністами виступали проти рево- 
люційно-визвольної боротьби трудящих» (стор. 64).

Ось і вся «тоже історія» вичислених організацій, а з ярлика їхньої співпраці з 
польськими шовіністами навіть приповідковий «кінь сміється»!

Навіть станиславівських москвофілів 60-тих pp. минулого сторіччя називається 
«поміщицьким реакційно-клерикальним угрупуванням», а народовців окреслюють 
«буржуазно-ліберальною течією», яка в 90-тих pp. створила націоналістичну хри- 
стиянсько-соціяльну і національно-демократичну партії «та в 1877 р. в Станіславі 
заснувала філію „Просвіти” та її читальні в селах, а в 1884 р. „Т-во Руська Бесіда”» 
(стор. 22).

От і все! Все інше стало недійсним!
По докладному прочитанні цієї брехливої, пропаґандивної книги виноситься за

гальне враження, що для теперішнього окупаційного режиму українських західніх 
земель немає важливіших проблем, як «єднання», а згодом «воз’єднання» із росій
ським народом та поборювання «українських буржуазних націоналістів».

Те «єднання» представлено в книзі різними етапами. Спершу українці західніх 
земель мали єднатись «із своїми братами з Наддніпрянщини» (стор. 22), відтак «під 
впливом Великого Жовтня» (стор. 25) єднатись та воз’єднуватись «із Радянською 
Україною» (стор. 28), а ще далі «з російським народом».

Згадуючи заслуги і впливи 1. Франка, вичисляється письменників і громадських 
діячів «революційно-демократичного напрямку — Остапа Терлецького, Василя Сте- 
фаника, Леся Мартовича, Марка Черемшину, Наталію Кобринську, які збагатили 
скарбницю культури українського народу, обстоювали ідею „єднання” із російським 
народом»!? (стор. 22). Врешті дійшли до найвищого ступеня того «єднання із сто
лицею нашої Батьківщини — Москвою»! (стор. 67).

Злість і ненависть до «українських буржуазних націоналістів» тягнеться прита
манною окупаційному режимові червоною ниткою малощо не на кожній сторінці цієї 
книги. Ось тільки для прикладу: «У своїй політиці фашистського терору Пілсудчики 
спиралися на підтримку уніятського духовенства та партій українських буржуазних 
націоналістів» (стор. ЗО), або: «під час демонстрацій виголошувались антиурядові 
льозунґи, засуджувалась антирадянська кампанія польських фашистів та їх спільників
— українських буржуазних націоналістів» (стор. 66), — але хто знає правдиву історію 
польсько-українських стосунків, той не буде писати таких «тоже історичних» нісе
нітниць!

Або в дальшому ході історії: «Банди українських буржуазних націоналістів чинили 
запеклий опір відновленню і зміцненню радянської влади» (стор. 38), «перешкоджали 
цій роботі банди українських буржуазних націоналістів» (стор. 39) — або: «кори
стуючись послугами українських буржуазних націоналістів, гітлерівці розпочали ма
сові розправи над радянськими людьми» (стор. 66) і т.д., і т.п. — аж до наших днів 
про тих же «українських буржуазних націоналістів» на поселеннях у вільному світі.

Промовисту інформацію про підготову, публікацію та оцінку «Історії міст і сіл 
УРСР» нам пощастило одержати від авторитетного і достовірного, бо — можна 
сказати — безпосереднього знавця тієї справи, прізвища якого із зрозузмілих причин 
не можемо подати. Його «особисті враження» про так звану «Історію міст і сіл 
УРСР», говорять самі за себе. Вони є водночас сконденсованими підсумками всього 
сказаного про коментовану книгу т.зв. «історії» Івано-Франківської Области...

В них сказано: «Коли виникла ідея створення історії міст і сіл України, мені 
сказати важко. Кому вона належить, мені особисто також невідомо. Я почув про неї

21



щойно тоді, як ця праця уже проводилася у життя і перейшла в руки партійних 
органів, а, значить, стала знаряддям режиму, а не історією.

«Знав я багатьох її авторів, які розповідали мені про механізми здобування фак
тичних матеріялів, опрацювання, редагування, переробку та ідейне спрямування цього 
колективного твору.

«Відомо мені, що десь у 60-их роках катедри історії університетів, педагогічних 
інститутів, відділи історії, економіки, суспільних наук дослідницьких інститутів та 
інших установ отримали від відповідних вищих інстанцій завдання збирати матеріяли 
для створення історії міст і сіл України. Звичайно, завдання прийшло разом із 
вказівками, як та історія має виглядати, що в ній має бути, а про що не згадувати. 
Совєтські науковці і без таких вказівок, навчені гірким досвідом написання історії 
України взагалі, самі добре знали, що так, як історія України викривлялася, пере
роблялася, засуджувалася і знову перероблялася і наново писалася, а попередні автори 
томилися по тюрмах, на засланнях, або спочивали в сирій землі, так й історію міст і 
сіл України чекала така сама доля. З огляду на дещо змінену ситуацію і методи праці 
совєтських органів узагалі, доля авторів нового твору поодиноких елементів і скла
дових частин загального організму України і її народу не була такою криваво- 
трагічною, але без трагедій і драм не обійшлося.

«Навчені болючим досвідом своїх попередників — авторів історії України і маючи 
взірець, як писати задовільні для партії твори, а також виконуючи замовлення згідно 
з даними наперед вказівками, автори „Історії міст і сіл” робили менше смертельних 
помилок.

«Поки вийшов той чи інший том історії, матеріял до нього перевірявся різними 
історичними інституціями і партійними установами.

«До праці над створенням історії залучалися також учителі історії шкіл. В історію 
найчастіше входили революційні соціялістичні рухи, зв’язки з Росією та люди, які 
проводили ці рухи і ці зв’язки. Будь-який антирелігійний епізод, часто придуманий, 
обов’язково знаходив схвалення остаточних редакторів історії. Але надаремно шукати 
в цій „історії” національне відродження українського народу, його боротьбу з різними 
поневолювачами. Дуже часто вивищується роля тих, хто гальмував історію розвитку 
наших міст і сіл. Невигідні факти замовчувалися, не бралися до уваги, зате сприятливі 
для російщення і національного закабалення факти виставлялися як позитивний і 
корисний фактор в історичному розвитку наших міст і сіл.

«Щоб підкріпити сказане конкретними фактами, потрібно сумлінно і дійсно по- 
науковому дослідити історичні дані про історію наших міст і сіл. Із совєтської 
„історії” навіть часто сухі дати не можна брати за достовірні.

«Відома мені історія декількох сіл і міст нічого спільного не має із тими фактами, 
які подані в „Історії міст і сіл УРСР”.

«Я не історик, але дещо з історії прочитав і трохи цікавився справжньою історією 
України. В „Історії міст і сіл УРСР” немає ні найменшої згадки про справжніх 
українських істориків. Конкретно можна назвати такого визначного українського 
історика як Іван Крип’якевич, який, крім загальних праць з історії України, написав 
історію декількох міст і місцевостей Західньої України.

«В „Історії міст і сіл УРСР” наші села і міста виглядають, як би пройшли чужу їм 
історію, підігнану і пристосовану для потреб сучасного окупанта.

«Цей короткий декляративний опис „Історії міст і сіл УРСР” є тільки загальним 
враженням від прочитання декількох розділів, де описується ті місцевості, які мені 
особисто були знайомі і про історію яких було мені дещо відомо. Тут я передав 
також деякі думки декількох авторів, які безпосередньо працювали над написанням 
згаданої „історії”.
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«„Історія міст і сіл УРСР” — це таке саме фальшування і баламутство, як і 
Історія України, написана совєтською історіографією. Іншого і сподіватися від неї не 
було основ. Особливо вона шкідлива для тих, хто обмежиться на ній і будує свої 
історичні знання і практичні висновки на даних тої „історії”, що часто трапляється із 
чужоземцями та деякими нечужоземцями».

Пофальшований опис Івано-Франківської Области закінчується таким пропаґан- 
дивним пеаном: «Вільно й радісно живуть і трудяться у великій сім'ї радянських 
народів трудящі Івано-Франківської Области. Своє щастя, свої успіхи вони завдя
чують Комуністичній партії, Радянській владі» (стор. 52), а знову ж опис Івано- 
Франківська другим подібним пеаном: «Надхнені світлими перспективами, трудящі 
Івано-Франківська виявляють велику творчу ініціятиву в боротьбі за примноження 
суспільного багатства, за торжество комуністичних ідеалів» (стор. 80).

А ми закінчуємо цей загальний огляд совєтської «тоже історії» голосом нескоре
ного Олеся Бердника з його «Тернового Вінця України» (див. покажчик джерел): «В 
той час, як усі народи землі прагнуть до волі і знаходять шляхи до неї, ти, Росіє, 
накинула аркан на шию України і безжально душиш її, щоб вибити з неї пам’ять про 
славне минуле».

І ще додамо: «Але минуле не зникає»! І не зникне — дарма, що тепер фальшоване 
і спотворюване окупантом славне минуле міст і сіл України, включно з таким же 
минулим нашої раніше Станиславівської, а тепер Івано-Франківської Землі!

Публіковані тепер у вільному світі наші регіональні збірники, отже і наш «Аль
манах Станиславівської Землі», мають у цьому свою вимову і свою вартість.
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ІВАН Ф РАН КО І МІСТО СТАНИСЛАВІВ

Осип Шкільник

У книзі «Історія міст і сіл Української РСР Івано-Франківська Область» написано 
на сторінці 73: «В осені 1962 року місто відзначало свій трьохсотрічний ювілей. 
Висловлюючи волю трудящих області, Президія Верховної Ради Української РСР 9 
листопада 1962 року перейменувала Станіслав на Івано-Франківськ». З того часу в 
совєтській урядовій мові стало вживають цю назву, хоч по-українському правильно 
повинно бути Івано-Франківське.

Іван Кейван. Іван Франко — гравюра, 1966.
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Пошукуючи за слідами Івана Франка в Станиславові, знаходимо в документах 
таку згадку: У звідомленні ц.к. Станиславівського старости Ґоруцького з дня 1 
березня 1882 року подано, що австрійська поліція дістала конфіденційні повідомлення, 
що учні станиславівської гімназії зорганізували таємний гурток соціялістів. Той гурток 
сходиться на збори, на яких читають між іншим листи Драгоманова, професора 
університету в Швайцарії.

Головними особами того гуртка мали б бути учні восьмої кляси, які приго
товляються до іспиту зрілости: Іван Порембальський, Щенсни Дашинський, Вла- 
дислав Дзвораковський і Микола Якимович.

Востаннє відбулися збори того гуртка 19 і 25 лютого 1882 року, на яких по
становлено відбути збори 10 березня того ж року в Станиславові, на які мають 
приїхати Драгоманів і Франко.

Як відомо з життєпису Івана Франка, його судив уже перед тим суд. Його ареш
тували за зв’язки з Драгомановим і 22 жовтня 1877 року йому вручили акт оскар
ження, а суд відбувся в днях від 14 січня до 24 січня 1878 року і Франко був 
засуджений на шість тижнів суворої в’язниці і десять корон кари. Але Франко про
сидів у тюрмі від 12 червня 1877 року до S березня 1878 p., отже 8 місяців і 23 дні, 
хоч був засуджений тільки на шість тижнів. Це був перший політичний процес за 
«с о ц іа л із м » у австро-угорській монархії.

На основі того доносу ц.к. прокуратура перевела у згаданих учнів домашні 
обшуки, знайшла й забрала багато записок і листів, учнів арештувала та провадить 
слідство, а над Драгомановим і Франком заряджено стеження по цілому краю.

Стільки у звідомленні старости до Президії Намісництва.
Щойно 4 квітня 1890 року «Діло» подає, що при кінці березня 1890 року Іван

Франко мав відчит на святі Шевченка на запрошення «Руської Бесіди» в Станиславові 
про баляду Шевченка «Тополя».

Ще знаходимо згадку в «Ділі» про взаємини Івана Франка з українською гро
мадою в Станиславові в числах з 23 квітня 1890 і з 10 січня 1894 pp. У «Ділі» з 10 
січня 1894 р. згадується, що мешканці Станиславова подарували Іванові Франкові 
п’ять листів Ю. Федьковича, писаних в pp. 1866-1868 до шкільної молоді в Ста
ниславові, які Франко помістив у журналі «Життє і Слово» з 1893 року.

Дуже жвавий контакт мав Іван Франко з жіночим рухом, що його започаткувала 
Наталія Кобринська і з того постало «Товариство Руських Женщин» у Станиславові, 
яке започаткувало жіночий український рух. Про це в першому томі описано в статті 
Дарії Бойчук «Слідами минулого», стор. 425.

Більше зв’язків мав Іван Франко з різними місцевостями Станиславівщини, го
ловно на Гуцульщині, де він приїздив на відпочинок і набирав сили духу зустрі
чаючись з місцевим населенням, а крім того з корифеями нашої культури — Василем 
Стефаником, Лесем Мартовичем, Марком Черемшиною, Михайлом Коцюбинським, 
Гнатом Хоткевичем, Володимиром Гнатюком, Лесею Українкою, Михайлом Павли- 
ком і іншими, що приїздили в гори на відпочинок.

Можливо, що багато більше контактів мав Франко з діячами Станиславова, але 
вони й досі ще належно не просліджені в архівах.

Зміна назви міста тяжко приймається, бо населення привикло до старої назви та 
ще довго вживало її, але час робить своє і згодом назва Івано-Франківське таки 
прийметься в широкому вжитку, бо все таки краща назва, що походить від імени 
нашого визначного поета-письменника, аніж від імени польського магната.
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СТАНИСЛАВІВ — МІСТО

Передмістя:
КНІГИНИН — Бельведер.
КНІГИНИН — Гірка.
КНІГИНИН — Колонія.
КНІГИНИН — Місто.

Розташування міста Станиславова

Первісний плян міста, поданий в польському довідникові під назвою: «Гісторія 
Мяста Станіславова», що вийшов друком ще перед 1-шою світовою війною і зна
ходився в міській бібліотеці, показує, що:

«Саме місто Станиславів у вигляді чотирикутника було розташоване на узгір’ї 
поміж двома Бистрицями-ріками: Надвірнянською та Солотвинською, які під вов- 
чинецькою горою лучилися, пливли через села Вовчинець, Ямниця, містечко Єзупіль, 
а в селі Дубівці вливались у ріку Дністер. За тим довідником — місто Станиславів 
мало чотири передмістя, позначені мідяними таблицями, прикріпленими на мурах 
міських кам’яниць.

A) Початок вул. Галицької на самому Ринку мав таблицю:
I. ГАЛИЦЬКЕ ПЕРЕДМІСТЯ.

Б) На розі вулиць Сапіжинської (давня назва за Австрії: вул. Тисьменицька) та вул.
3-го Мая (давня назва: вул. Заболотівська) була таблиця:
II. ТИСЬМЕНИЦЬКЕ ПЕРЕДМІСТЯ.

B) На розі вулиць Казімірівської (давня назва: вул. Брукована) та вул. Собєсь
кого, на будинку Міської Каси Ощадности була таблиця:
III. КРЕХОВЕЦЬКЕ ПЕРЕДМІСТЯ.

Г) На розі вулиць Зосина Воля (давня назва: Каліцька) та вул. Собєського була
таблиця:
IV. КАЛІЦЬКЕ ПЕРЕДМІСТЯ.

На першому пляні міста окремо позначені:
1) Вали — на них оборонний замок Потоцьких.
2) Тринітари. Це двоповерховий мурований будинок (за австрійських та поль

ських часів: Державний Мужеський Вчительський Семінар), в якому був Ор
ден Монахів-Тринітарів, що давно займались викупленням бранців з татар
ського ясиру. Перед цим будинком велика торгова площа, звана: Тринітар- 
ська площа (торгове місце).

3) Єзуїтський костьол, разом із гімназією-ліцеєм. Костьол цей перемінено на 
греко-католицьку катедральну церкву, а єзуїтський ліцей на І-шу Державну 
Гімназію із польською викладовою мовою. Крім цих будівель, на пляні 
точно позначені вали, що залишилися до сьогодні у вигляді високого муру з 
червоної цегли.

4) Вірменський костьол із 1762 р. з чудотворною Іконою Божої Матері.
5) Високий Ратуш з 4-ма годинниками на Ринку.
6) Жидівська синагога — темплюм із 4-ма вежами.
7) ФАРА-римо-католицький костьол з кінця XVII століття, побіч нього статуя св. 

Івана з 1842 p., поставлена на пам’ятку про залишення міста російською 
залогою.

8) Позначені забудовання Крайового Карного Закладу (в’язниця), званого «На 
Діброві» — при вул. Середній (вул. Ґолуховського) напроти міського парку.
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Краса вулиць Станиславова.

Населення міста Станиславова

Д-р М. Орловіч у своєму «Пшеводніку по Галіції» з 1914 р. — подає, що «Місто 
Станиславів із самостійними громадами: Кнігинин-Село і Кнігинин-Колонія — нара
ховує 64000 мешканців (половина жидів) — та являється третім із ряду міст Гали
чини. Відзначається чистотою, гарним виглядом вулиць, при яких побудовані нові 
стилеві вілли та старопольські домики із ґанками на колонах-, оточені городцями.

Відразу, коли австрійський уряд почав розбудовувати залізничну мережу по своїй 
монархії, включно з Галичиною, м. Станиславів одержало залізничну станцію із 
прегарним мурованим, високим двірцем, залізничними варстатами та дирекцією за
лізниць. Рівночасно до міста почали напливати залізничні урядовці, різні фахівці до 
будови мостів, тунелів та залізничних шляхів. То були переважно німці, італійці та 
інші робітники, а за ними потягнулися жиди-купці. Первісних жителів м. Стани
славова чи русинів-українців, чи поляків у самому місті було дуже мало. Натомість у 
двох самостійних громадах Кнігинина — населення було виключно українське, пере
важно самі селяни-хлібороби, т. звані «сервітутники» — тобто власники великих 
посілостей земельних — в поточній мові званих «багачами». Оці «сервітутники» — 
багатії одержали земельні наділи лісами та полями, після скасування панщини ав
стрійським урядом як винагороду за те, що їхні предки були кріпаками графів 
Потоцьких. Польський гетьман Станислав Потоцький одержав від польського короля 
у спадщину передпілля княжого города Галича-Крилоса, разом із тисьменицькими 
лісами, в яких наші галицькі князі любили полювати на дикого звіра, настановляючи 
тут свого боярина «тисяцького». Не будував він свій оборонний замок на Валах в м. 
Станиславові своїми власними руками, а руками кріпаків, захоплених у своє посі
дання, якими були: дружинники галицьких князів, бояри-тисяцькі зі своєю обслугою,
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хліборобами, та різні бранці, захоплені в полон. Тому, що гетьман Станислав Ревера- 
Потоцький покликав до свого замку «на валах» монахів-єзуїтів, за якими прийшли 
вірмени, а за ними жиди-купці — місто Станиславів перед Першою світовою війною 
не мало точного перепису населення, бо воно завжди мінялося. Щойно після прокла
дення залізничного шляху та побудови станції — тодішній бурґомістер Камінський 
здійснив перепис населення, самого міста, без самостійних громад Кнігининів. І так 
виросла в місті Станиславові нова колонія, звана — «Майзлі». Це була виключно 
німецька колонія, що розташувалась на Кнігинині при вул. Тисьменицькій, коло 
міського цвинтаря та жидівського окописька. Мала ця німецька колонія свій костьол, 
свою гімназію, власну механічну фабрику, а за польських часів свого протестантського 
єпископа Цеклєра. Отже до Станиславова наплинув такий елемент населення, який 
крім добрих посад та заробітків при залізниці, не мав нічого спільного з містом.

Назва передмістя: КНІГИНИН

У найновішому пляні м. Станиславова, виданім Міською Управою 1923 р. з 
приводу того, що всі передмістя Станиславова входять в склад великого міста 
СТАНИСЛАВОВА — є вже позначені чотири передмістя із назвою КНІГИНИН.

Як постала назва Кнігинин? Не відповідає дійсності твердження багатьох жителів 
Кнігининів, буцімто слово «Кнігинин» — походить від «княгині» — а походить від 
польського слова «кнєї», по-українському: ліси, чагарники, лази, багна і т.п. — як 
зазначено в поль. довідникові «Гісторія мяста Станіславова». Назву «Кнігинин» надав 
ніхто інший, як засновник міста польський гетьман Станислав Ревера-Потоцький, 
похований в костьолі в Підгайцях у XVII ст. (Див: д-р М. Орловіч: «Пшеводнік»).

Архітектурні шедеври Станиславова. Ріг Сапіжинськоі і 3 Man.
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Ф ото із зб. М. Депутата.
Кнігинин-Майзлі. Церковний хор. Усередині о. ігумен Лучинський — диригент хору 

і його помічник о. Балагутрак.

У повоєнному тематизмі станисл. єпархії із 1924 р. подані про м. Станиславів 
такі дані: греко-католицьких душ — 12500 — парох Всч. митрат Іван Гордієвський. 
Парафія при «домі карнім» на Діброві — парох о. Алекс Грегорович.

Передмістя Кнігинин-Бельведер — розташоване над річкою Бистрицею Солот- 
винською, до 1919 р. належало до самостійної громади Кнігинин-Село. Мало назву 
однієї вулиці ім. Ясінського, одного із «сервітутників» графів Потоцьких. При вулиці 
Довгій було забудовання з костьолом Ордену Камедулів-монахів, які на кошт міста 
опікувалися сиротами та старими людьми.

Передмістя Кнігинин-Гірка — розташоване на північ від міста, на терені якого 
знаходилася залізнична станція із тунелем по Вовчинецькій вул. — звано його «Лєо- 
нівка» або «На Багнах». В центрі Гірки на горбку, стояла мурована церква ім. св. 
Йосифа, яку обслуговували помічники з міської Катедри. Церква ця примітна тим, що 
за австрійських часів під час Богослужень грала залізнична духова оркестра і співав 
хор. Церкву побудували самі українці-залізничники, власним коштом. До 1919 р. це 
передмістя належало до самостійної громади Кнігинин-Село.

Передмістя Кнігинин-Колонія, зване «МАЙЗЛІ», на сході міста при вул. Тисьме- 
ницькій (Сапіжинська вул. за польської влади) — було самостійною політичною 
громадою із своєю громадською радою і начальником громади. Це передмістя мало 
найбільше пришельців із західньої Европи, робітників, спеціялістів-залізничних вар- 
статів, мостів, та тунелів, переважно німців. А що наше «долото» зветься по- 
німецькому «майзель», яким працювали згадані фахівці-німці, тому від того слова і 
походить назва КНІГИНИН-КОЛОНІЯ-«Майзлі». Це передмістя замітне тим, що 
за австр. часів громадська рада подарувала площу під будову читальні т-ва «Про
світа»; площа та послужила пізніше для будови церкви та манастиря о.о. Васи-
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ліян, яку будував український будівельник Т. Грицак за плянами львівського архі- 
текта Пежанського, під наглядом о. д-ра Авксентія Бойчука, ректора стан, духовного 
семінара, за фонди Заряду лісів греко-кат. єпископства в Богородчанах, Заряду 
будинків Інституту «Фонд Дієцезальний» та Інституту ім. Непорочного Зачаття Пре
чистої Діви Марії в Станиславові. Церкву побудовано у візантійському стилі із 5-ма 
копулами-банями на зразок Софійського собору. А що населення цього передмістя 
вже було помішане в подружжях з німцями та поляками, то станиславівський єпи
скоп о. д-р Григорій Хомишин віддав цю новозбудовану церкву у власність о.о. 
Василіянам, яких дуже любив. Такий стан проіснував аж до вибуху польсько-німець
кої війни 1 вересня 1939 р.

КНІГИНИН-СЕЛО, назва до 1919 р.
КНІГИНИН-МІСТО — назва від 1923 р. до часу включення цієї місцевости до 

великого міста Станиславова на підставі радних та начальника громади Івана 
Ясінського.

Самостійна політична громада, до 1919 р. (див. д-р М. Орловіч: «Пшеводнік») — 
мала свої маєтні посілості як ділянки в Чорному лісі, пасовиська понад Солот- 
винською Бистрицею, власну електрівню, різницю, гарбарню, дві муровані двопо
верхові кам’яниці при вул. Галицькій, в яких приміщувався заклад для старих та 
калік, власний мурований громадський дім, в якому були: протипожежна сторожа із 
вирядом, чотири кримінальні кімнати із мешканням для сторожа криміналу, на 
першому поверсі велика заля нарад із 4-ма урядовими кімнатами. Громада вдер
жувала трьох сільських поліцаїв, сторожа, оплачувала начальника громади та її 
секретаря.

Ф ото із зб. д-ра Г. Носковської-Гірняк. 
Санаторія д-ра Гута в Станиславові. 1930-ті роки.
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«

Станиславів. Медичний інститут.

Всі ті маєтні посілості, добра, будинки, після включення самостійної громади 
КНІГИНИН-МІСТА до складу великого міста Станиславова в 1923 р. — перейшли у 
власність міської управи Станиславова з тодішнім бургомістром, поляком Вацлавом 
Хованцем. В заміну за це дістали: два місця радних в міській раді та три місця 
урядовців тієї ж ради. Так, отже, самостійна політична громада КН1ГИНИНА- 
М1СТА під натиском польського уряду мусіла це зробити, бо формувався вже тоді 
новий адміністративний поділ на чолі з воєвідствами.

Населення громади КНІГИНИН-СЕЛО — МІСТО

Передмістя КНІГИНИН — «Село», а згодом «Місто» — заселювали власники зе
мельних посілостей, так звані «сервітутники». Назва ця походить від латинського 
слова «служити». Австрійський уряд після знесення панщини наділив усіх кріпаків 
графів Потоцьких землями, лісами та сіножатями як винагороду за «сервітут» — 
дарову працю їх чи їхніх предків польським панам Потоцьким.

Роди панських кріпаків «сервітутників» були такими жителями КНІГИНИНА- 
СЕЛА:

1) рід Когутяків, 2) рід Ясінських, 3) рід Ткачуків, 4) рід Рипанів, S) рід Грицу- 
ляків, 6) рід Припханів, 7) рід Бігунів, 8) рід Зубалів, 9) рід Гаврилюків, 10) рід 
Кардашів, 11) рід Петрашів, 12) рід Заклинських, 13) рід Літанюків, 14) рід 
Калькунів, 15) рід Джусів та багато інших родів.
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НА ВУЛИЦІ ЛИПОВІЙ..

Нестор Ріпецький

Звідтіля, де два парки кланяються собі через дорогу коронами старезних дерев, і 
звідтіля, де два ставки замріяно плещуть у тіні плакучих верб, випливає і ллється у 
місто широка вулиця. Перепливає та вулиця повз сірий будинок, де міститься дівоча 
гімназія «Рідної школи», а відтак, заки наблизиться до гамору середмістя, зупиняється 
перед ще двома будинками, звідкіля час від часу на вулицю виривається бурун 
буйних, русявих, чорних, рудих і таких узагалі безколірних чуприн.

Вулиця, ніби зупиняється тут. Може, щоб прислухатись до бурхливого биття 
кількох сотень молодих, повних віри й надії сердець, чи може, щоб натішитись від 
кількох сотень очей, чи може взагалі, щоб приглянутись «державній гімназії з укра
їнською мовою навчання», що тут примістилася і в якій діється багато дечого такого, 
про що «власть імущим» ні снилось ні не гадалось.

Гай, гай!...
Скільки води переплило руслом Чорної і Білої Бистриці від того часу, скільки 

дубів упало від хвищі буревійної на узгір’ях Вовчинця, а скільки молодих дубчаків 
там виросло! Скільки лип зів’яло на вулиці Липовій і чи хтось на їхньому місці нові 
засадив? І цікаво: чи ще ходять середньошкільники й середньошкільниці до парку, чи 
сідають на стареньких лавочках і чи вичитують під срібне місячне світло «Зів’яле 
листя»?

Славний город був він, отой Станиславів, і хіба таким зостався, бо було в ньому 
щось таке, чого ні оком добачити не можна, ні вухом дослухатись ніяк, що робило 
його інакшим від усіх інших славутних городів Червенської Землі, отаке щось, що 
навіть польську поліцію приневолило привезти з тюрми диригента 16-ки, щоб він 
провів на концерті «Заповіт». І хоч Роман Степаняк не розірвав кайданів, в яких його 
поліцаї везли з тюрми до залі «Сокола» на концерт, а поліцаї самі їх ключиками 
відчинили, однаково ж дириґований ним «Заповіт» розривав інші кайдани, ті, яких 
оком не видко, а які пробували скувати живу душу і живе серце української середньо- 
шкільної молоді славутного града Станиславова.

Це було щось, що гнало кілометрами Парип, Качанівських та інших Василів, 
Микол, Степанів, Івасів з довколишніх сіл, кілометрами пророблюваними день-у-день 
«на піхоту», у сніг і в бурю, в спеку і в дощ — до тієї сірої гімназії на Липовій 
вулиці, де не тільки вивчалися закручені мудрощі латинської і грецької граматики та 
всіляких інших сінусів і косінусів, але де ще й ставалося щось інше, щось може 
важливіше, ставалася чудесна переміна з молодих, задирикуватих жовтодзюбів і 
таких же жовтодзюбок у заправлених до життєвої боротьби свідомих громадян, 
відданих синів і дочок прекрасного українського народу. Це було те щось, що казало 
кільком сотням молоді прийти до школи на півтори години до початку навчання, 
щоб узяти участь в Богослужбі й Панахиді за поляглих героїв українського народу, 
те щось, що казало управі самоврядної шкільної громади відіслати листа з іншої 
гімназії, адресованого «паньствове ґімназіюм з рускім єнзикєм викладовим» назад, з 
допискою: «Такої в Станиславові немає»!

Оте «щось» крилося не тільки в прекрасному синьому небі, що плило над містом, 
не тільки у вирах Білої й Чорної Бистриці й не тільки в шумі Вовчинця, але зокрема 
в серцях і головах професорів тієї державної гімназії з українською мовою навчання, 
які вміли подивугідно встояти на «державній» праці непохитними і розумними вихов-
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никами молодого українського покоління, на якого долю мало припасти чимало 
недолі, проб і буревіїв.

І коли б сьогодні могли зійтися разом голови, замісники й інші члени управ 
самоврядної шкільної громади, редактори й редакторки «Дружнього слова« і «Світу 
перед нами», диригенти 16-ки і всі рядові члени тієї прекрасної спільноти, — вони 
посвідчили б виразисто і промовисто, що таких професорів, як ми мали, — ніхто не 
мав. І що те, чим ми, зосталі в живих, сьогодні є, завдячуємо не тільки солодким 
липам Липової вулиці, але отим Левицьким, Джерджам, Никифорякам, Бойцунам, 
Ліськевичам, Данишам, Смолинським, Ростинським, Ґолембйовським, Новосільським, 
усім тим нашим знаменитим «панам професорам», що часами нас «конями фіякер- 
ськими», «ослами», «туманами» і тими подібними «анальфабетами» називали, але які 
хотіли нас усіх «форцуґами» бачити, а в першу чергу хотіли нас бачити дозріваючими 
відповідальними членами українського народу, що від них, отих «панів професорів», 
з яких деякі ще так недавно уніформу української армії носили, мали перебрати 
смолоскип віри в краще майбутнє рідного народу.

Не зійдуться вони, не зійдуться...
Розігнала їх буря з одного кінця світу на другий, а чимало з них присипала 

порохом вічности.

Фото із зб. мґра В. Попадинця. 
Ріміні, Італія', групка станиславівців-дивізійників слухає поезій 

із збірки «В дорозі» Б. Бора, в літі 1946 року.
Вгорі зліва: Богдан Бора — поет, Ігор Кришталович, 

внизу: В. Попадинець, Р. Кочержук {читає), Юрко Клюка.
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Дім української державної (хлоп 'ячої) гімназії у  Станиславові при вул. Липовій 44.

У К Р А ЇН С Ь К А  Д Е РЖ А В Н А  ГІМ НАЗІЯ В СТАНИСЛАВОВІ

Іменний покажчик учнів у  шк. р. 1925/26

Під а) поміщено тих, що закінчили клясу з добрим поступом — визначних 
відмічено чорним друком, — під б) неклясифікованих і тих, що виступили серед шк. 
року, під в) призначених до попр., або доповняльного іспиту, — під г) тих, що не 
перейшли до вищої кляси.

Іа кляса (38)

а) Андрухович Роман Володимир, Бойко Михайло, Бутин Богдан, Гомонило Ми
хайло, Загайкевич Ярослав, Івасів Евген, Кичун Іван Софрон, Клапоущак Роман 
Теодозій, Лазарук Мирослав, Ленів Володимир, Мельниченко Осип, Микитин Гри
горій, Надраґа Олександер, Небелюк Мирослав Михайло, Николин Борис Юрій, 
Прідун Омелян Осип, Процишин Ярослав Осип, Радзівіл Зеновій, Самотулка Тео
дозій, Сеньковський Микола, Татарин Олександер, Тимчина Роман Омелян, Тисов- 
ськнй Ярослав, Фединський Олександер, Цюкенда Василь, Цюпер Іван, Чорнобіль 
Роман Іван, Щербанюк Роман Ігор.

б) Антонович Омелян (вист. 14/9 1925), Обідняк Володимир (вист. 1/2 1926), 
Стеткевич Осип (вист. 7/9 1925), Татарнюк Михайло (вист. 12/9 1925).

в) Бриндзей Тарас Франц (лат.), Вітовський Ярослав (лат.), Плугатор Дмитро 
(лат.), Самотовка Мирослав Яків (лат.), Тимків Лев (доповн. іспит.)

г) Ґреґораш Михайло.

16 кляса (35)

а) Балицький Жигмонт Володимир, Батринчук Дмитро, Бойчук Михайло, Вели- 
горський Василь, Величковський Осип Богдан, Ґах Микола, Дербанович Володимир, 
Кисілевський Роман Осип, Ковч Адам, Кришталович Ярослав Григорій Севастіян,
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Кузів Тадей Осип, Кузьмич Іван, Кульматицький Роман, Кушнірчук Дмитро, По- 
жарнюк Богдан, Притула Михайло, Росткович Мирослав Осип, Росткович Омелян 
Северин, Сапович Роман Григорій, Сворак Дмитро, Сеньків Іван, Смицнюк Богдан, 
Соболь Теодозій, Струтинський Осип, Тачинський Іван, Ульванський Богдан, Че
ховський Андрій Іван, Щербій Іван, Шкромида Иосафат Іван.

б) Вінтонів Петро (вист. ІЗ/З 1926), Новосельський Евген (вист. 3/11 1925).
в) —
г) Гавритун Петро, Мисюра Василь, Сорокоцуд Володимир Ярослав, Стасишин 

Володимир.

На кляса (41)

а) Вінтонів Михайло, Вінтонюк Юрій, Гавришенко Онуфрій, Гадзевич Омелян, 
Галиляк Михайло, Ґудзоватий Іван, Жуківський Роман Юрій Адам, Кернякевич 
Нестор, Козак Омелян Ярослав, Коровайчук Дмитро, Кукурудз Володимир, Левиць
кий Евген Віктор Володимир, Мажак Павло, Макаревич Іван, Михаліха Константин 
Іван, Навроцький Омелян Олександер, Недільський Евген Стефан, Олесьицький Бог
дан, Орищук Богдан Мирослав Володимир, Павлюх Ярослав Тарас, Пірановський 
Ярослав Лука, Припхан Маркіян, Прідун Володимир, Пушик Олексій, Тимків Зе- 
новій Іван, Тимків Микола, Хмеляр Дмитро, Цимбалістий Евстахій, Чавяк Миро
слав, Щудло Володимир Мирослав Тарас, Ячмінський Евстахій.

Фото із зб. В. Гірняка.
Учні 5-тої кляси укр. гімназії в Станиславові на весну 1917 р. з проф. Коцьким. 

Сидять зліва: Салевич, Ґардецький, Сиса.
Клячать: Дмитраш, Н.Н., Н.Н.. Йосиф Гірняк, Витковицький,

Стоять зліва: Н.Н., Н.Н., Лазарук, Ярослав Раковський, Іван Посацький.



Учасники курсу військових абітурієнтів при українській держ. гімназії в Станиславові, 
що здавали матуру в днях 29 і ЗО квітня 1918 р.

1-й ряд зліва — вгорі-. УСС Габлинський, 2. «Незнаний», 3. дес. Якимович,
4. Захар Золотий, 5. «Незнаний»

2-й ряд зліва — вгорі: проф. Лаврівський, 2. хор. Дістенфельд, 3. «Незнаний»,
4. «Незнаний», 5. Стисловський, 6. УСС Бандрівський, 7. М. Дем'янчук,

8. «Незнаний», 9. dec. Мігоцький (?), 10. чот. Миськів Іван, 11. УСС Фуртак,
12. проф. д-р Вол. Бриґідер, господар кляси-курсу,

3-й ряд, сидять зліва: проф. Степан Мак, 2. проф. Юліян Чайківський,
3. проф. д-р о. Фіголь-катехит, 4. директор д-р Микола Сабат,

5. проф. Джердж, 6. проф. о. І. Сатурський.
4-й ряд, сидять зліва: 1. «Незнаний» УСС, 2. «Незнаний» поляк, 3. Павло Волощук.

б) Василак Ярослав (вист. 30/11 1925), Маґдій Зеновій Мирослав (вист. 1/2 1926).
в) Витрикуш Евген Стефан (нім.), Кольман Антін Іван (лат.), Нагорняк Осип 

(лат.).
г) Ґерус Михайло, Іванків Іван, Когутяк Нестор, Нестерук Яків, Огоновський 

Ізидор.

116 кляса (31)

а) Балагутрак Петро, Бенеш Ярослав Володимир, Вергун Конрад, Войніловер 
Яків, Гординський Маркіян, Дмитрак Богдан, Іваницький Евген Іван, Коронович 
Рафаїл Роман, Костів Ярослав, Матіяш Василь, Микетин Филип, Микула Іван, Орі- 
щук Мирослав, Павлусевич Роман Ярослав, Попадинець Олексій, Угрин Володимир, 
Файфер Володимир Роман, Федик Володимир, Цибух Антін, Щербій Василь.

б) Гречаник Лев Филип (вист. 11/9 1925), Дівнич Михайло (вист. 11/9 1925),
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Самборський Стефан (вист. 13/2 1926), Секрета Василь Мирослав (вист. 11/9 1925), 
Щербан Микола (вист. 21110 1925).

в) Бурдин Стефан (лат.), Дівнич Дмитро (доповн. ісп.), Федишин Петро (лат.).
г) Гринькевич Василь, Левицький Богдан Роман, Попадинець Дмитро.

Іів кляса (34)

а) Абрам’юк Володимир, Барнич Василь, Винницький Омелян, Вовчук Іван, Возняк 
Володимир, Волчовський Євген, Головатий Василь, Депутат Михайло, Караїм Сте
фан, Кнайтель Яків, Косович Роман, Кузьмин Михайло, Обушкевич Лев, Олесниць
кий Яромир, Петровський Корнило, Порайко Осип, Рибчин Михайло, Сав’юк Во
лодимир, Самотулка Богдан, Столярчук Методій, Стрийський Ярослав, Судак Ма
ріян, Чужевський Василь, Шевчук Данило, Шеремета Василь, Шлемко Володимир, 
Шмідт Вільгельм, Щербій Стефан, Ястрембський Константин.

б) Веляник Василь (вист. 8/2 1926).
в) Боднарчук Юрій (нім.), Будзуляк Осип (доповн. ісп.), Кернякевич Володимир 

(нім.), Шкабрій Володимир (нім.).
г) —

111а кляса (48)

а) Аксентій Володимир, Андрохович Тадей, Асаулів Борис, Бродович Василь, 
Гірник Олексій, Гузан Роман, Ґашпар Антін, Ґлиджук Евстахій, Дрогобицький 
Евстахій, Жолнєрович Василь, Катамай Богдан, Качур Михайло, Кіршак Володи
мир, Когут Михайло, Косар Антін, Кушніренко Гаврило, Лабач Стефан, Лапчин- 
ський Василь, Леґінь Ярослав, Лушпинський Тома, Леонтій Роман, Макогон Борис 
Клявдій, Малащук Олександер Тарас, Менцінський Мирослав Осип, Остафіїв Авксен- 
тій, Петрів Михайло, Процишин Роман Евген, Пужак Володимир, Свищ Богдан, 
Сеньків Михайло, Скалецький Павло, Стебельський Богдан, Тарнавський Володимир, 
Триняк Іван, Федишин Іван, Фіґоль Богдан, Фітковський Теодор, Ясеницький Олек
сандер Єремія, Яськевич Ярослав.

б) Волчук Юліян (вист. 9/9 1925), Пастушенко Дмитро (вист. 10/9 1925), Риснюк 
Михайло (неклясифік).

в) Лехицький Стефан Мирослав (нім.), Луцький Олександер (нім.), Припхан Мар
кіян Стефан (лат.), Пуйда Михайло (лат.), Чеховський Іларій Марія (нім.).

г) Дейчаковський Богдан, Дейчаковський Володимир, Гурик Ярослав Евген.

Шб кляса (26)

а) Дзундза Михайло, Дорофтей Мирослав, Желеховський Богдан Сергій, Камін
ський Тадей Осип, Кіндрат Василь, Комарницький Ярослав Богдан, Крицун Іван, 
Лещишин Іван, Лукасевич Богдан, Малащук Роман Богдан, Михайлюк Клим, Олес- 
ннцькнй Роман Маріян Антін, Паркулаб Василь, Петрина Іван Дмитро, Придаткевич 
Ярослав, Приймак Володимир Осип, Рубчак Зенон Теодор, Самотовка Ярослав, 
Сисак Михайло, Умриш Богдан Стефан.

б) Будзуляк Мирослав (вист. 14/3 1926), Кондрат Василь (виключ. 25/1 1926) 
Лапічак Зеновій Микола (вист. 31/1 1926), Пастушенко Ярослав (вист. 7/12 1925).

в) Реґей Василь (лат.).
г) Скуба Ілія.
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Фото і] зб. Ст. Шпапака. 
Кляса VIII А української державної гімназії в Станиславові перед матурою 

в 192111922 шк. році.
В першому ряді зліва сидять професориі Михайло Мацьків, Юліян Чайківський,

Данило Джердж, директор д-р М. Сабат. катехит д-р о. Іван Фіголь,
Лев Рудницький, д-р Кость Кисілевський.

Другий ряді Ярослава Патрило, Анна Когутяк, Стефанія Пиндус, Марія Лисівна,
Ольга Островська, Марія Барановська, Котинська, Борисівна, Клецан, Салевич.

Третій ряді Воробкевич Роман, Дольний, Шлапак Степан, Вітковицький Ксаверій. 
Іваницький Свген, Рудель, Бойчук Лев, Кольб, Швець.

Четвертий ряді Боднарук, Грицуляк Осип, Пишук Іван, Мазуркевич, Березовський Володимир, 
Соломон Бандлср, Горовіц, Крайківський, Лещишин.

IVa кляса (42)

а) Базилевич Анатоль Марія, Блаженко Михайло, Гордійчук Роман, Горняткевич 
Иосафат Осип, Грушкевич Микола Нестор Андрій, Дяченко Михайло, Дрогоми- 
рецький Омелян, Євчук Антін, Кичун Роман Святослав, Козак Андрій, Котецький 
Богдан Данило, Логаза Володимир, Мельник Микола, Надраґа Василь, Найдич 
Теодор, Ольховий Ярослав, Придаткевич Олександер, Роздільський Мирон Ярослав, 
Сороневич Роман Мирослав, Тимків Микола, Фединський Юрій Стефан, Фік Ми
хайло, Фік Стефан, Харук Володимир Осип, Шляймер Герш, Щудло Евстахій.

б) Кисілевський Степан (вист. 16/2 1926), Курилів Іван Ярослав (вист. 16/12 1925), 
Мачкур Юрій (вист. 14/9 1925), Семанюк Роман Павло (вист. 14/9 1925), Терлецький 
Роман Зеновій (вист. 10/12 1925).
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в) Волянюк Юліян (лат.), Ганчерюк Богдан (лат.), Олексин Михайло (лат.), Щер- 
банюк Ярослав (гр.), Юрнк Евген Микола (лат.), Яблонський Анатоль (нім.).

г) Батюк Роман Сильвестер, Мандель Мойсей, Романчак Мирослав, Семко Во
лодимир, Яблонський Роман.

IV6 кляса (36)

а) Борисюк Мирослав, Вітковицький Юрій Олександер, Головатий Микола, Ґре
сько Михайло, Дідич Володимир, Драґанчук Микола, Дунець Степан, Ільба Роман 
Мирослав, Крицун Володимир, Лозинський Осип, Ломей Василь, Моклович Теодозій 
Андрій, Мула Ілія, Петрів Микола, Пісецький Захар, Саноцький Петро, Сірецький 
Ярослав Роман, Солук Тадей Роман, Стеткевич Микола, Судак Евген, Тяхнибок 
Тома Евген, Чугайда Іван.

б) Капінос Олександер (вист. 1/12 1925), Киселюк Леонід (вист. 9/9 1925), Свідров 
Роман (вист. 9/9 1925), Сворак Андрій (вист. 9/9 1925), Селянський Юрій (вист. 9/10 
1925).

в) Кочут Осип (гр.), Припхан Богдан Зеновій (гр.), Рижак Антін (мат.).

Фото із зб. інж. М ихайлюка. 
Кляса VIII Б перед матурою в 1921-ому році в Станиславові 

Сидять професори зліва'. Осип Левицький, О. Тисовський, Н. Даниш, Лев Рудницький, 
Павлюх, о. д-р Фіголь Іван, Гр. Кичун, Н.Н.

В другому ряді між проф. Рудницьким і Павлюхом стоїть Ст. Карпинець, рідна сестра 
Ярослава Карпинця. Ще с на знімці Василь Костюк, М. Яремчук, Іван Ратушняк, Костів,

Ляшевич, Крушельницький.
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г) Дідич Василь, Куцела Ярослав Мирон, Лис Антін, Старицький Мирослав, Фу- 
фалько Михайло, Шахнович Павло.

Va кляса (34)

а) Боднарук Юліян, Волосенко Андрій, Ґаєцький Теодозій, Даниш Тарас Кирило, 
Дрогомирецький Корнило, Дунець Юрій, Захарчук Василь, Заячківський Богдан Тит 
Осип, Іваницький Мирослав Орест, Карпишии Михайло, Кольтон Венедикт, Кру
шельницький Осип, Лабчук Василь, Левицький Зеновій Сергій, Ліськевич Мирослав 
Тарас, Лоточинський Ізидор, Макар Володимир, Мартинець Володимир, Мачкур 
Андрій, Недільський Роман, Реннер Володимир, Рудзінський Евстахій, Фіголь Воло
димир Степан, Шевчук Дмитро, Шиманський Осип Володимир, Щирба Юліян.

б) Глібовицький Євген (вист. 11/11 1925), Рудницький Мирослав (вист. 7/2 1926), 
Савка Еммануїл (вист. 31/10 1925), Федів Евстахій Антін (вист. 14/3 1926).

в) Ґерус Ярослав Роман (гр.).
г) Бриндзей Микола, Іванишин Мирослав, Пиндус Ярослав.

V6 кляса (31)

а) Блаженко Володимир, Бойків Ярослав, Веретка Михайло, Волощук Андрій, 
Гриб Лев, Дем’янчук Роман Микола, Дерев’янко Маріян Мирослав, Дуда Василь, 
Кецмей Микола, Климишин Микола, Климишин Степан, Ковбасюк Володимир Ро
ман, Кондра Ярослав, Король Мирослав Володимир, Кукурудз Михайло, Мусій 
Мирослав, Новицький Осип, Овадюк Олександер, Орищук Омелян Микола, Остапяк 
Микола, Полутранка Роман Іван, Савчак Михайло, Ткачовський Петро, Федьків 
Зеновій Ярослав, Чагур Василь, Яримович Константин.

б) Дмитровський Евген (вист. 14/9 1925), Миндюк Роман (вист. 6 /11 1925).
в) —
г) Федорів Юрій, Чолій Андрій, Яворський Осип Тарас.

Via кляса (31)

а) Воляник Степан, Ґаєцький Григорій, Жовнірович Осип, Залєський Петро, Ко
ропецький Евген, Костецький Сергій, Кульматицький Мирослав, Перкач Олександер, 
Пєліх Роман Іван, Пісецький Григорій, Розен Яків, Розумний Дмитро, Салиґа Пе
тро, Синяк Іван, Сопуляк Михайло, Тарнавський Омелян Йосафат, Турула Павло, 
Хмиляк Михайло, Чайківський Богдан Мирон, Чеховський Леонтій Андрій, Штан- 
ґрет Константин, Юрчишин Дмитро.

б) -
в) Безручка Володимир Маріян (мат.), Бриндзей Степан (мат.), Гриневич Олег 

Тадей (мат.), Забавський Теодор (лат.), Сірецький Любомир (мат.), Федюшка Яро
слав (мат.), Федів Филип Ярослав (гр.).

г) Гоцанюк Василь, Долинський Степан Маріян.

VI6 кляса (24)

а) Батюк Володимир Лев, Бурлацький Роман Павло, Воронич Петро, Горовіц 
Осип, Дуда Матій, Зорій Михайло, Кисілевський Володимир, Лозинський Евген, 
Луцький Роман Стефан, Мельник Іван, Мєльнічек Франц Осип, Обушкевич Роман, 
Петраш Володимир, Світний Михайло, Смеречинський Богдан.
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Фото із зб. Ст. Бриндзея.

7 «Б» кляса української чоловічої гімназії в Станиславові. 1927/28.
Перший ряд зліва'. Полутранка Роман, Ілевич Роман, проф. Целевич Олег 

господар кляси, Блаженко Володимир, Веретка Михайло.
Другий ряд: Бойків Ярослав, Демянчук Роман, Крушельницький Осип, Ткачівський Михайло. 

Третій ряд: Кондра Ярослав. Федьків Зеновій, Новицький Осип, Климишин Микола, 
Сербин Ярослав, Остапяк Микола, Дуда Василь, Яремович Кость, Волощук Андрій, 

Бриндзей Степан, Король Мирослав, Мусій Мирослав.
Протягом 8 літ побували в тій клясі ще: Абрамчук Микола. Білий Степан, Бойко Григорій, 

Булковський Степан, Вовчук Юліян, Вітик, Грицюк Антін, Гудима Северин,
Ґава Пантелеймон, Деревянко Маріян, Дерень Іван, Деркач Василь, Дмитровський Євген, 

Дяченко Михайло (поет), Капінос Олекса, Кернякевич Роман, Климишин Степан, 
Кобринський Лев, Ковбасюк Володимир, Кокорудз Михайло, Корендій О., Логаза Володимир, 

Мачкур Андрій, Мачкур Юрій, Миндюк Роман, Моклович Теодосій, Мусянович Лев, 
Надрага Василь, Овадюк Олександер, Олексин Михайло, Орищук Омелян, 

Пастушенко Дмитро, Пік Роман, Пушак Дмитро, Ребрик Тома, Рижак Василь, 
Рогужинський Роман, Савчак Михайло, Селянський Юрій, Федорів Юрій, Фуфалько Михайло, 

Чабан Маріян, Чагур Василь, Юрик Євген, Якимів Михайло.

б) Лукань Степан (вист. 18/2 1926), Пакуляк Василь (вист. 30/1 1926), Пастушенко 
Володимир (вист. 10/12 1925), Проскурницький Іван (вист. 30/1 1926, Сорочка Ігор 
(вист. 30/1 1926).

в) Бибик Володимир (мат.), Сербин Ярослав (мат.).
г) Башта Іван, Шкромида Микола Ярослав.

VIb кляса (33)

а) Библюк Антін, Гаврилюк Мирослав Филип, Дольний Евстахій, Дурдела Ата- 
назій Михайло, Закаляк Григорій, Ліськевич Богдан, Лепкий Маркіян, Макогон
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Орест, Максимців Петро, Миндюк Ярослав, Наняк Михайло, Полотнюк Платон 
Іван, Попель Ярема, Припхан Ілля, Росткович Василь Володимир, Свищ Степан, 
Слюсарчук Атаназій, Тарнопольський Юліян Володимир, Тишинський Богдан Іларій, 
Трасевич Василь, Ухач Богдан, Чорнобіль Роман, Ячмінський Володимир.

б) Семенюк Юрій (вист. 16/2 1926), Яблонський Іларій, (+ 3/10 1925).
в) Бенеш Евген (лат.), Винник Евген, Дацій Роман (лат.), Кардаш Юліян (мат.), 

Рак Пало (нім.), Саврій Ярослав (мат.), Степаняк Володимир (нім.).
г) Сімків Ярослав.

Абітурієнти української державної гімназії в Станиславові 1923 року. 
Професори, перший ряд згори-, д-р Кисілевський Кость, о. д-р Іван Фіголь, 

д-р М. Сабат, Ол. Бойцун, д-р Іван Рибчин.
Професори, другий ряд: Станислав Клапоущак, д-р В. Бригідер, д-р А. Копистянський, 
Смолинський Іван, Осип Левицький, Олег Целевич, Корнило Білобрам. С. Никифоряк. 
Абітурієнтки вгорі зліва: О. Девоссерівна, Л. Хромовська-Вертипорох, М. Ґерусівна,
Т. Яросевичівна, М. Лєрхерівна, Cm. Родакевичівна, І. Кабарівська, Н. Твердохлібівна. 
Абітурієнти в лівому кутку: Р. Бачинський, Е. Скаліш, Ст. Тисовський, Н. Остап'як 

Абітурієнти в правому кутку: М. Польтош, Б. Патрило, В. Клєцан, В. Кметик. 
Абітурієнти в першому ряді по професорах зліва: В. Петрик, Гриць Вовк,

Н. Дубовицький, Я. Хичій, Н. Шмідт, В. Ковальський, В. Казновський, Глібовицький,
Р. Барановський, Ю. Гаванський, Панчишин.

Середній ряд: Л. Опар, О. Хичій, їв. Библюк, М. Шіффер, І. Гординський, Ю. Гординський, 
І. Швець, І. Твердохліб, Сербинський, І. Головатий, Лучицький, Л. Шталь. 

Долішній ряд: X. Наґельберґ, Г. Ляндман, X. Рудль, І. Гурик, Н. Самокишин,
К. Дикий, 3. Бергер, Б. Білинський, Я. Ясеницький, Я. Фавст,

Прокіпчик Дн. Ґах, Сербинський, Левицький.
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Абітурієнти станиславівської гімназії 1924 року.
Професори, перший ряд угорі: о. д-р Іван Фіголь, д-р Микола Сабат {директор), 

Н.Н., Микола Матіїв-Мельник, Бригідер Володимир.
Середній ряд: Кость Кисілевський, Никифор Даниш, Михайло Мацьків,

Адріян Копистянський, Сава Никифоряк, Юліян Чайківський, Н.Н. 
Абітурієнти вгорі зліва: Льоньо Крушельницький, Зоня Бачинська, Н.Н.. Марія Ганкевич, 

Розенблят, Янович Іван, Романюк, Н.Н., Марія Левицька, Роман Макух, Н.Н., Н.Н., 
Любомир Головацький, Н.Н., Н.Н.. Н.Н., Володимир Миндюк, Роман Патрило. 

Н.Н., Н.Н., Михайло Хомин, Юліян Сабат, Н.Н., Богдан Стрийський, Н.Н.. Н.Н.. 
Ярослав Барановський, Цайслер, Н.Н., Редько, Бажанський, Епіс, Н.Н.

Vila кляса (26)

а) Антонович Роман, Біжак Адам, Вінтонів Михайло, Дорош Юліян, Зорій Дми
тро, Іваницький Степан, Івахнюк Антін, Ковальський Михайло, Кос Анатоль, Кос 
Роман, Лютак Петро, Мазуревич Роман, Матковський Ярослав Роман, Мацьків 
Михайло, Пойлянський Василь, Савраш Осип Казимир, Сайко Ярослав Іван Омелян, 
Стасишин Осип, Чайковський Данило.

б) Векслєр Артур (вист. 24/9 1925), Ченстух Ярослав (вист. 15/3 1926).
в) Башта Теодор (гр.), Демчишин Михайло (гр.), Островський Ярослав Мирон 

(мат.).
г) Бачинський Сильвестер, Стрийський Мирон Дам'ян.
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VII6 кляса (24)

а) Батюк Ярослав Степан, Вайдман Ізраіль, Гарасимович Степан, Джердж Ми
хайло, Дзібій Степан, Євчук Михайло, Левицький Володимир, Лозинський Іван, 
Лушпинський Мирон, Медвідський Теодозій, Мирович Роман, Николии Дмитро 
Богдан, Патрило Володимир, Петраш Іван, Петрунів Микола, Рот Симеон, Ружиць- 
кий Ярослав, Сирота Іван Степан, Стрийський Мирослав Омелян, Фединський Ген- 
рик Олександер, Цвіль Роман Василь.

б) -
в) Крушельницький Павло Осип (гр.).
г) Чорнодоля Юрій, Яцикевич Лев.

Villa кляса (23)

а) Борис Маріян Мелітон, Брезіцький Адам, Верес Роман, Гресько Богдан, Да- 
видюк Теодор, Дуда Павло, Ковальський Омелян, Кондра Богдан, Левицький Петро 
Антін, Лепківна Тетяна, Ліськевичівна Ірина, Логаза Михайло, Маркевич Степан, 
Онуферківна Софія Олена, Пашницький Василь, Рудзінський Павло, Тимчишин Ми
кола, Ульванський Роман, Хромовський Маріян Степан, Шевчук Дмитро.

б) Левицький Михайло.
в) Палагіцький Евген (лат.).
г) Деркевич Іван.

VIII6 кляса (24)

а) Антонович Тарас Андроник, Басараб Омелян, Басараб Роман, Бойцунівна Іри
на Олександра, Василик Володимир, Волянюк Евстахій, Гарасевич Ярослав Осип, 
Гарасимович Богдан, Козакевич Михайло Дмитро, Лятишевський Євген Михайло, 
Мартюк Сильвестер, Мацьків Евстахій, Миндюківна Олена Марія, Остапович Во
лодимир, Полотнюк Євген Володимир, Полутранка Богдан Ярослав, Скочдополь 
Роман, Степанск Михайло, Фіголь Атанасій Юрій, Чесниківна Оксана Марія, Ше- 
шурак Петро, Яськів Микола.

б) Турчманович Лев (+ 7/11 1925).
в) —
г) Турула Петро.

Передрук із звіту української держ. гімназії, який зберіг І. Петраш-Яценович
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Роман Смик

«Н А У Ч Н И Й  КРУЖОК»
(Декілька сторінок із денника праці)

«Научний Кружок» (себто «Науковий Гурток», — Ред.) засновано в шк. р. 1909/10. 
Куратором Кружка від часу його заснування по кінець шк. р. 1911/12 був проф. 
Юліян Чайківський, а його заступниками — проф. д-р Адріян Копистянський та 
проф. Петро Ростинський. Першим головою Кружка був Іван Рибчин (5 кл.).

У першому році існування відбулися такі реферати:
1. Петро Терлецький — «Тарас Шевченко і його значення в укр. літературі»,
2. Юліян Назарак «Епізоди з життя Тараса Шевченка»,
3. Іван Величко «Манявський Скит»,
4. Тимотей Мацьків «Літературне відродження в Галичині»,
5. Степан Прідун «Енеїда» Котляревського,
6. Олександер Любасовський «Дещо про вулкани»,
7. Ю. Назарак «Дещо з астрономії»,
8. Іван Рибчин «Повінь і буря на морі в уяві й віруваннях старовинних греків і 

римлян»,
9. І. Величко «Розвій штуки писання»,

10. Т. Мацьків «Базиліка поганська й християнська»,
11. Проф. Петро Ростинський «Мікроскоп» (з демонстраціями).
Заходами виділу Н. Кр. гімназія відзначила 18 квітня 1910 р. 49-ті роковини 

смерти Тараса Шевченка. Крім промови проф. Чайківського, хорів, деклямації, віді
грали члени Н. Кр. частину драми О. Барвінського «Павло Полуботок».

29 червня 1910 р. вшанувала молодь гімназії концертом пам’ять Бориса Грін- 
ченка. Крім вокальних виступів і деклямацій, виголосив свій відчит Іван Рибчин, а 
кінцеву промову — проф. Платон Лушпинський.

У шк. році 1910/1911 прелеґенти і теми рефератів були такі:
1. Іван Величко — «Павло Граб»,
2. Матій Ганчак «Як читати книжки»,
3. Михайло Девоссер «Громадянсько-автономічний устрій у гімназіях»,
4. Роман Дудикевич «Михайло Ангел і його творчість»,
5. Дмитро Калинчук «Невільники в старині»,
6. Тимотей Мацьків «Враження з подорожі по Італії»,
7. Тимотей Мацьків «Марія Конопніцька»,
8. Іван Рибчин «Борис Грінченко як новеліст»,
9. Іван Рибчин «Моя подорож до Італії»,

10. Карло Саврич «Історичні народні пісні»,
11. Михайло Хавлюк «Військова служба в народних піснях»,
12. Дмитро Шумей «Зібрання етнографічних матеріялів».
Дня 27 березня 1911 р. виділ Кружка улаштував свято у 50-ті роковини смерти 

Тараса Шевченка, з промовами проф. д-ра Івана Зілинського та учня Саврана (6 кл.).
У шк. р. 1911/12 відбулися такі відчити:
1. Ів. Величко — «Мазепа в літературі»,
2. Павло Кепещук «Напрям в політиці козаків, до Сагайдачного»,
3. Осип Мельникович «Відродження української літератури в Галичині й Маркіян 

Шашкевич»,
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Фото із зб. М. Гринькії. 
Учні української держ. чоловічої гімназії 22 червня 1930 р.

Сидять зліва: Любомир Чернеґа (замучений більшовиками в 1941 р  ).
Володимир Гриньків і Нестор Ріпецький.

У першому ряді-. Любомир Баб'як, Ярослав Качановський,
Михайло Скоцень, Свістець, катехит о. Слезюк,
Ярослав Стрільбицький, Іван Демушка, Капущак.

У другому ряді: Ярослав Варивода, Н.Н., Фединський,
Степан Салук, Н.Н., Тарас Снігурович, Орест Городиський,

Мирослав Проскурницький (помер 3 серпня 1972), Зенон Каратницький.

4. Степан Прідун «Микола Устиянович»,
5. Іван Рибчин «Прохід по римських музеях» (зі світл. образами),
6. Іван Рибчин «Енеїда» Котляревського (тло),
7. Петро Темецький «Весілля в селі Різдвянах» (дві частини), на основі зібраних 

самим прелеґентом матеріялів,
8. Василь Цапів «Корреджіо»,
9. В. Цапів «Тіціян»,

10. Дмитро Шумей «Тополя» Шевченка й її джерела в народній поезії.

Дня 14 травня 1912 р. відзначено заходами Кружка величним концертом 51 
роковини смерти Тараса Шевченка і відбулося свято на честь Маркіяна Шашкевича, з 
промовами проф. Юліяна Чайківського й Тимотея Мацькова (7 кл.), деклямаціями й 
хорами. Другу частину торжества виповнювала вистава Софоклевої «Антигони» (в 
перекладі Ніщинського). Хори під управою проф. Корнила Білобрама, музика Мен-
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дельсона, фортепіяновий супровід Володимира Мішкевича. Свято закінчив промовою 
директор д-р Сабат, вказуючи на зв’язок провідної ідеї Антигони з долею й недолею 
українського народу.

В шк. р. 1912/13 розвивав Кружок свою діяльність під проводом проф. Ю. 
Чайківського та його заступників, проф. д-ра 1. Зілинського і проф. о. Івана Са- 
турського. Того року Кружок начисляв 102 члени. Виділ складався з 9 членів і З 
заступників. Головою був Дмитро Козій (8 кл.), заст. голови Шумей Дмитро, ви- 
діловими — їв. Рибчин (8), Карло Саврич (8) і Василь Дем’янчук (6 кл.). У Кружку 
утворено три секції, а саме: а) Філологічну (гол. Степан Прідун (8)), б) математично- 
фізичну (гол. Ст. Прідун) і в) природописну (гол. Яценович Микола (7 кл.)).

На засіданнях філологічної секції перекладали твори старовинних авторів. Члени 
секції з 8 кл. дали декілька викладів про грецьке письменство і мистецтво, під 
проводом директора д-ра Сабата.

Математично-фізична секція під проводом проф. Джерджа відбула 50 засідань, на 
яких розв’язувано різні завдання (задачі).

Абітурієнти української державної гімназії в Станиславові 1934 року.
Перший ряд угорі, професори: Марковим, Зелінський, Даниш, Ліськевич, о. Коновалець. 

Левицький, Смолинський, Плячек, Ґолембйовський, Никифоряк, Фолгер.
Другий ряд, учні-. Кушлик, Рогатинський Петро, Стрільців, Сенчук Роман, Лабач, 

Аронець Володимир, Кнігиницький Вільгельм, Грушка Мирослав, Козак Еміліян, 
Литвинович Омелян, Павлишин, Круп’як Ярослав, Желехівський Ярослав.

Третій ряд: Мусій Богдан і Навізівський.
Четвертий ряд: Лучка Павло, Левицький Лев, Гаркавий. Мельник Богдан, Дейчаківський 

Володимир, Андрухович Роман, Якубів, Струтинський, Тимків, Мартинець.
П'ятий ряд: Красій, загальна знімка кляси, Московський, Роздільський Богдан 

Шостий ряд: Дзьоба Володимир, Федюшка Ярослав, Дрібняк Осип,
Левицький Богдан, Н.Н., Бриндзей Тарас.
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Мриродописна секція працювала під проводом проф. П. Ростинського та проф. 
Льв» Гаванського. Проф. Ростинський дав виклади про «Солодководний плянктон і 
його значення в господарстві природи й чоловіка», з мікроскоп, демонстраціями 
препаратів, зроблених на біологічній станції в Плоен, та «Ботанічні й зоологічні 
городи Гаґенбека в Гамбурґ-Штелінґен і в Берліні».

Проф. Ростинський влаштовував із членами секції, послуговуючись далековидом, 
астрономічні спостереження, (Венери, Сатурна) і вчив орієнтуватися на зорях при 
допомозі рухомої мапи проф. д-ра Ернста. Члени секції обладнали за його вказів
ками три солодководні акварії й зробили 4 ботанічні прогулянки вздовж берегів 
Солотвинської Бистриці. Тоді обговорювано біологію фавни та фльори наших стоя
чих вод. Часто проф. Ростинський з членами секції досліджував будову й життя 
рослинне й звіринне мікроорганізмів і анатомічну будову вищих звірят, при допомозі 
двох мікроскопів.

Члени Кружка виголошувала в неділі і свята після екзорти такі виклади:
1. Воробець Віктор (8 кл.) «Маруся Богуславка в українській літературі»,
2. Дудикевич Роман (7) «Іван Франко»,
3. Дурдело Евген «Староукраїнська повість»,
4. Загребний Гнат «Казки, їх форма й важливіші мотиви»,
5. Клюс Петро «Староукраїнська історіографія»,
6. Мацьків Тимотей «Постання і розвиток слов’янських держав на Балканах»,
7. Мацьків Т. «Помпея»,
8. Мацьків Т. «Байда Вишневецький у літературі»,
9. Прокопів Петро «Староукраїнська поезія й „Слово о полку Ігоря”»,

10. Сав’як Петро «Староукраїнське проповідництво»,
11. Хавлюк Михайло «Роди заключування подружжя» (на основі весільних пісень),
12. Шумей Дмитро «Староукраїнська драма».

Вкладка до Кружка становила 20 австр. сотиків місячно. З доходу вкладок (94,20) 
закуплено до бібліотеки 2S творів, передплачувано: «Українську хату», «Ілюстровану 
Україну», «Здоровля», «Неділю», «Літературно-науковий вісник», латинський часопис 
«Ювентус». Проф. Ростинський подарував бібліотеці два річники «Космос-у». З кін
цем червня 1913 р. бібліотека мала 126 белетристичних і популярно-наукових творів 
у 147 томах.

Дня 15 березня 1913 р. заходами виділу Кружка відзначила молодь школи в своїй 
авлі торжественним концертом 52 роковини смерти Тараса Шевченка. Вступне слово 
виголосив Прокопів Петро (8 кл.), хори — під диригуванням проф. Василя Безко- 
ровайного; закінчив свято промовою проф. Ю. Чайківський.

У шк. р. 1913/14 Н. Кр. продовжує працювати під керівництвом куратора проф. 
Ол. Тисовського і його заступника проф. Чайківського. Кружок числив у тому році 
118 членів. Виділ відбув 9 повних засідань, присвячених рефератам, а саме:

1. Вітковицький Роман (7) — «Володимир Великий в укр. письменстві»,
2. Дудикевич Роман (8) «Як дивитися на твір штуки (мистецтва)?»
3. Дудикевич Роман «Про грецького письменника Лукіяна»,
4. Дудикевич Роман «Національна свідомість Шевченка»,
5. Дудикевич Роман «Шевченків Петрусь»,
6. Сендецький Микола (6) «Володимир Мономах як письменник і чоловік»,
7. Завадський Володимир (6) «Молення Данила Заточника»,
8. Паньків Михайло (7) «Устрій Київсько-Могилянської Академії»,
9. Дівнич Антін (8) «Шевченкові баляди».
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1-ий ряд  (сидять зліва направо): Дмитро Козій, Ірина Ісаїв-Метелля, Іванна Бриґідер. 
Стефанія Падох- Яворська, п-і Придаткевич, о. Яр. Бенеш, Василь Безкоровайний, 

Олександра Фединська, Ізидора Шлапак, Анастасія Козій, Тимотей Мацьків;
2-ий ряд: Осип Залеський, Марія Левицька-Кінасевич, Антін Перегінець,
Мих. Чухновський, Іван Дурбак, Катря Гарасевич, Роман Воробкевич,

Олександра Воробкевич, Степан Шлапак, Ярослав Гузар;
3-ій ряд  (під колюмною): Волод. Аронець, Мирослав Грушка, Волод. Дейчаківський, Волод. 

Мацьків, Данило Антоневич, Дм. Михайлюк, Тарас Ліськевич, Осип Новицький, Волод. Макар, 
Богд. Дейчаківський, Анатоль Базилевич, Яр. Гарасевич, Волод. Рудавський, Яр. Федюшко;

4-ий ряд: (гардеробщик), Юліян Боднарук, Петро Балагутрак, Мих. Мацьків,
Василь Бродович, Яр. Орищук, Зенон Рудавський, Микола Остап'як, Антін Івахнюк, 

Роман Бенеш, Мих. Ковальський, Роман Остапчук, Олександер Фединський,
Мих. Девоссер, Богдан Миндюк, Мих. Сулима, Роман Басараб;

5-ий ряд: Омелян Тарнавський, Омелян Смеречинський, Волод. Приймак,
Яр. Придаткевич, Дм. Штундер, Волод. Яворський, Петро Салига, Волод. Федик, 

Степан Недільський, Роман Висоцький, В ячеслав Басараб.

Головою Кружка був Шумей Дмитро (8), заст. гол. Дяків Олекса (7), виділовими 
Дем'янчук Василь (7), Михайлишии Василь (8), Сендецький Микола (6).

З кінцем червня 1914 р. бібліотека Кружка нараховувала 167 томів.
Природописна секція Н. Кр. відбула протягом шк. р. 1913/14 три засідання, в 

приявності проф. Ростинського. На одному з них Степан Дубницький (6) прочитав 
реферат «Життя в морських глибинах».

Дня 21 листопада 1913 р. відбулася в гімн, авлі ювілейна академія в честь Івана 
Франка, з приводу 40-ліття його літературної діяльности. Програма складалися з 
викладу Дудикевича Романа (8), деклямації, хорів і кінцевого слова проф. Чайківсь- 
кого.
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23 листопида 1913 р. відбулося торжество в честь київського митрополита Іпатія 
Потім, і нагоди 300-их роковин його смерти. Тому, що роковини випадали саме на 
чнг літніх пикацій, то їх святкування перенесено на день 25 листопада 1913, тобто 
деці. С'и. Йосафата Кунцевича, який був учнем Потія і зазнав мученицької смерти за 
Унію. Після Богослуження в Катедрі зібралися учні в гімн, авлі, де о. д-р Іван 
Лятишевський представив епохальне значення й заслуги Потія для української Цер
кви й народу.

В березні 1914 р. відсвяткувала гімназія соті роковини народження Тараса Шев
ченка. Вступне слово виголосив проф. Чайківський. Крім промов, було кілька декля- 
мацій, вокальні й музичні виступи під управою проф. Івана Смолинського й абіту
рієнта Володимира Калини (хори), учителя музики Володислава Вількушевского 
(оркестра) й учня Яремича Івана (7), мандолінова продукція.

В роках 1914 — 1919 через воєнну хуртовину перервано діяльність Н. Кружка. Під 
час війни було загублено або знищено багато книжок з бібліотеки.

«Научний Кружок» відновив свою працю в шк. р. 1920/21, за директури проф. 
Гната Павлюха. Куратором Кружка був тоді проф. Олександер Тисовський, його 
заступниками проф. Ю. Чайківський і Лев Гаванський. Було 125 членів, виголошено
10 рефератів. З кінцем року бібліотека мала 645 творів у 665 томах. До Виділу 
входили: Шлапак Степан як голова, Библюк Іван як заст. голови і як члени — 
Марків Володимир, Гурик Іван, Вовк Григорій, Павлюхівна Наталія, Геналь Ми
хайло, Ісаїв Мирослав, Телятинський Іван, Патрилівна Ярослава, Руденський Воло
димир і Твердохліб Корнило. Відбуто 9 відчитів, а саме:

1. Грицуляк Осип (8) — «Угорська Україна»,
2. Боднарчук Михайло (8), «Літературні взаємини між галицькою і придніпрян

ською Україною в 1-й пол. XIX століття»,
3. Шлапак Степан (8) «Фізична характеристика укр. народу»,
4. Бойчук Лев (8) «Лісова пісня» Лесі Українки,
5. Барановська Марія (8) «Адвокат Мартіян», Лесі Українки,
6. Воробкевич Роман (8) «Мольєр і його Тартюф»,
7. Іваницький Євген (8) «Чорна Пантера і Білий Медвідь» Винниченка,
8. Перейма Степан (8) «Творчість Івана Франка»,
9. Шепарович Омелян (6) «Народні думи».

Заходами Кружка влаштовано такі святкові академії:
19 жовтня 1921 в гімн, авлі академія на пошану пок. Ів. Франка. В програму 

входили: вступне слово Боднара (8), деклямації Маркова (6), Іваницького (8), Пов-
розниківни (5), два хори під управою проф. Смолинського та кінцеве слово проф. Ю.
Чайківського.

У грудні 1921 вшановано пам’ять Леоніда Глібова. В програму академії входили: 
відчит Боднарчука (8) про творчість Глібова, деклямації Барановської Оксани (4), 
Ісаєва Петра (5), Островської Ольги (8), та кінцеве слово проф. Ю. Чайківського.

Ювілей Богдана Лепкого відсвяткували в травні 1922. Проф. Чайківський виго
лосив для зібраної в авлі молоді й учит. збору доповідь про життя і творчість 
Лепкого і прочитав уривки з його поезій.

26 травня 1922 влаштовано в залі кіна «Варшава» величний концерт в пам’ять 61-х 
роковин смерти Тараса Шевченка, ранком для гімн, молоді, увечорі для батьків і 
громади. В концерті взяли участь (деклямаціями і в хорі) учениці прив. гімназії УПТ. 
В програму концерту входили: вступне слово Іваницького Євгена (8), три хори під 
управою проф. Смолинського, деклямації Білинської (З УПТ), Библюка (7), Патри-
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лівни (8), Іваницького (8) — «Гамалія» в супроводі фортепіяну і чол. хору, смичковий 
квартет та закінчення — проф. Ю. Чайківського ранком і проф. К. Кисілевського 
увечорі.

19 червня 1922 в залі кіна «Варшава» відбулася велична академія на пошану Ольги 
Кобилянської. Почесну варту в час академії тримали пластунки XII полку кн. Рома
нової. У програмі: вступне слово Наталії Павлюхівної (6), оригінальні рецитації 
Поврозниківної Марії (5), Библюка Івана (7), Левицької Марії (6) та Чесниківної 
Оксани (4), фортепіянові сольо Ясеницької Марії (5), Барановської Оксани (4), Бара- 
новської Анни (4), Павлюхівної Нат. (6), тенорове сольо Руденського Теодосія (8) в 
супроводі форт. п. Мішкевичівни, реферат Яросевичівни Тетяни (7) про творчість і 
життя Кобилянської, відчитання привіту Ювілятці від укр. гімназій та закінчення — 
проф. д-ра К. Кисілевського.

У шк. р. 1922/23 Кружок розвивав свою працю під проводом проф. Ю. Чай
ківського і Ол. Бойцуна. В склад виділу входили: Глібовицький Василь (8) як голова, 
Янович Іван як заст. гол. і як члени: Боднарук Гриць (6), Марків Вол. (7), Ханюк 
Андрій (6), Веберівна Ірина (6), Ісаїв Мирослав (8), Миндюківна Олена (5), Ляти
шевський Євген (5), Райх Вільгельм (7), Мазуркевич Василь (6) і Романюк Воло
димир (7).

Виділ відбув 12 засідань, на яких обговорювано справи відчитів, свят, концертів, 
закупу та оправи книжок для бібліотеки і т.п. Виголошено такі доповіді:

1. Проф. д-р Іван Рибчин — «Вступ до філософії»,
2. Шваґер Ґотгольд (7) «Григорій Сковорода як філософ»,
3. Марків Волод. (7) «Камінний господар» Лесі Українки,
4. Редько Юліян (7) «Билини київського круга»,
5. Шваґер Ґотгольд (7) «Галичина перед Шашкевичем»,
6. Янович Іван (7) «Запорожжя в народнім переказі»,
7. Шепарович Омелян (7) «Як читати книжки?»,
8. Шмідт Микола (8) «Панас Мирний в укр. письменстві»,
9. Ісаїв Мирослав (8) «Куліш в укр. письменстві».

Заходами Кружка влаштовано 6 лютого 1923 в залі кіна «Варшава» вшанування 
великого сучасного укр. поета Олександра Олеся програмою: вступне слово Ісаєва 
Мирослава, форт, сольо Гаванської Олени (6) і Лепківної Тетяни (5) та Яновича 
Івана, деклямації з лірики Олеся виголосили Миндюківна Олена (5), Бачинський 
Роман (8), Хомин Михайло (7) і Левицька Марія (7), сольовий спів Поврозниківної 
Марії (6), відчит Скаліша Євгена (8) на тему «Олесь у сучасній укр. літературі» — та 
кінцеве слово проф. д-ра К. Кисілевського.

Дня 27 квітня 1923 відзначили 62 роковини смерти Тараса Шевченка в залі «Му
зичного Товариства Монюшка», з такою програмою: вступне слово Глібовицького 
(8), деклямації Даниша Тараса (2), Бачинського Романа (8) і Яросевичівної Тетяни
(8), три хори під батутою проф. І. Смолинського та закінчення — проф. Ол. Бойцуна.
Крім того, дві точки програми (гра на фортепіяні й один хор під дириґентурою пані 
Замори) виконали учениці прив. гімназії УПТ.

У шк. р. 1923/24 до виділу Кружка входили: Марків Володимир (8) як голова, 
Ісаїв Петро (7) як містоголова, і як члени: Тимчишин Микола (6), Пашницький 
Василь (6), Редько Юліян (8), Мазуркевич Василь (7), Борис Маркіян (6), Чесниківна 
Оксана (6), Степаняк Михайло (6), Фіґоль Атанасій (6), Мацьків Михайло (5) і 
Лятишевський Євген (6).

В неділю 11 листопада 1923 після екзорти виголосив Редько Юліян реферат на 
тему «Билини київського круга», част. II; 18 листопада Пашницький Василь відчитав
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рсфсрит «Панщина та II скасування»; 2 грудня 1923 Хомин Михайло — реферат 
«Чумак у народній пісні»; 10 лютого 1924 відчит-реферат Шваґра Ґотгольда «Буря» 
Шекспіра; 16 березня 1924 реферат Ісаєва Петра «Життя і значення Маркіяна Шаш
кевича»; 1-го червня 1924 відчит Ханюка Андрія (7) про пасічництво. Після відчитів 
велася звичайно жвава дискусія.

В часі шк. р. 1924/25 і 1925/26 кураторами Кружка були проф. Ол. Бойцун і Ю. 
Чайківський. — 5 жовтня 1925 відбулися заг. збори Кружка в присутності 150 членів. 
Після вибору нового виділу на шк. р. 1924/25, увійшли до нього: Мазуркевич Вас. (8) 
як голова, Тимчишин Мик. як заст. гол., і як члени: Степаняк Мих. (7), Пашницький 
Вас. (7), Василик Вол. (7), Дудикевич Богд. (8), Рудзінський Павло (7), Бойцунівна 
Ірина (7), Сайко Яр. (6), Костецький Сергій (5), Салиґа Петро (5), Ульванський 
Роман (7) і Фіґоль Танас (7).

Протягом шк. р. читано ось-які реферати:
1. Воробкевич Ю. (8) і Ісаїв Петро (8) (кореферат) «Шевченкові баляди»,
2. Карпінець Яр. (8) «Про теорію Айнштайна»,
3. Логаза М. (7) «Пісня про правду й неправду»,
4. Верес Ром. (7) «„Тартюф” у зв’язку з життям Мольєра»,
5. Карпінець Яр. «Лучисті тіла й будова матерії»,
6. Ґамота Яр. (8) «Електромагнетичні хвилі»,
7. Ісаїв П. «Початки громадянства»,
8. Карпінець Я. «Місяць в описах і образах» (при скіоптіконі),
9. Пашницький В. «Космогонічні погляди й вірування укр. народу»,

10. Логаза М. — «Мотиви укр. колядок».

Ф ото із зб. М. Гриньків. 
Чайний вечір в авлі чоловічої української гімназії в Станиславові в 1930-му році.

В передньому ряді третій зліва сидить Андрій Чолій, тенор і диригент.



Артист-маляр Михайло Зорій біля пам'ятника Денисові Сочинському 
на цвинтарі в Станиславові.

У Кружку існували тоді дві секції: драматична й філологічна.
Заходами виділу Кружка і драматичної секції влаштовано в днях 1 і 2 січня свято 

Михайла Коцюбинського (учнівське і прилюдне), з добірною програмою. 19 березня 
відзначено академією 65-ті роковини смерти Тараса Шевченка, в нововибудуваній 
залі «Українського Сокола».

До філолог, секції належали учні 7-8 кл.; на сходинах виголошувано доповіді про 
клясичне письменство і штуку (мистецтво).

У шк. р. 1925/26 до виділу Кружка входили: Тимчишин, Миндюківна, Василик, 
Остапович, Кос Роман, Петраш Іван, Івахнюк, Цвіль, Сирота, Костецький, Салига 
П., Залєський, Библюк, Карпишин, Кондра Яр. Ліськевич Тарас, М. Климишин — 
бібліотекар. У 1-му півріччі прочитано реферати:

1. Ульванський Р. (7) «Укр. вечорниці й досвітки»,
2. Тимчишин М. (8) «Вулиця на Лівобережній Україні»,
3. Верес Р. (8) «Український звіринний епос»,
4. Стасишин «Про комети»,
5. Березіцький Адам (8) «Життя Костомарова, його наукова та громадська праця»,
6. Козакевич М. (8) «Життя і творчість Михайла Коцюбинського»,
7. Шевчук (7) — «Наталя» Макаровського.

У Кружку існували тоді секції: філологічна, драматична і спортова. Члени першої 
з них дали низку рефератів, а саме:

1. Маркевич Ст. — «Спомини й враження з подорожі до Італії»,
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2. Логаза М. (8) «Спомини з Італії»,
3. Іваницький Ст. (7) «Спомини з Італії»,
4. Кондра Б. (8) «Гігантомахія»,
5. Логаза «Август у піснях»,
6. Ґресько Б. (8) «Гермес у грецьких мітах і штуці»,
7. Тимчишин «Аполлон і Артеміда в переказах і пластиці»,
8. Маркевич Ст. «Гомер — джерелом грецького мистецтва»,
9. Левицький П. (8) «Афродіта в мітах і штуці»,

10. Логаза М. «Ерос у переказах і штуці»,
11. Остапович В. (8) «Зевс у мітах і штуці»,
12. Ульванський Р. — «Про Зевса».

Драматична секція відбувала проби, підготовляючи академію на пошану Воло
димира Самійленка.

Спортова секція відбувала руханкову заправу й влаштувала декілька дальших 
прогульок.

При Кружку засновано учнівську читальню.
Коли тепер оцінювати ролю «Научного Кружка», то можна завважити, що всі 

визначні діячі, професори та мистці, що вийшли з нашої гімназії, це всі ті, що вже в 
«Научному Кружку» проявляли свої зацікавлення поширювати й поглиблювати своє 
знання та привчалися виступати перед ширшою авдиторією і ділитися з іншими 
здобутками своєї праці.

54



Ш КІЛЬНИЙ МУЗЕЙ І АРХІВ  
ПРИ УК РА ЇН С ЬК ІЙ  ДЕ РЖ А ВН ІЙ  ГІМ НАЗІЇ  

В СТАНИСЛАВОВІ

Роман Смик

Цікава діяльність учнів розвинулася, коли з ініціятиви проф. І. Ґолембйовського 
1935 року засновано в гімназії Шкільний Музей. Першим головою того Музею був 
вибраний Роман Смик (тепер лікар в Коал-Сіті, Ілл., США), а до управи вибрано 
Романа Велигорського, Степана Ганушевського, Володимира Камінського і Ярослава 
Струмінського.

Управа провела дуже успішно збирання етнографічних записок найперше зв'язаних 
із звичаями Різдвяних Свят в Україні, а опісля із звичаями Великодніх Свят. Мате
ріял був дуже багатий. Збірка потребувала опрацювання — і тією справою зайнялися 
Роман Смик, що написав «Весілля в селі Жовчів» та Роман Велигорський, який 
написав «Різдвяні звичаї». Це були такі цінні праці, що ними захопилися навіть 
професори поляки, яких кураторія впихала до нашої гімназії, щоб просували поль
ський дух у виховання нашої молоді: Маріян Плячек, Юзеф Зєлінський. Вони зажа
дали, щоб згадані учні написали свої праці як домашні завдання польською мовою, 
дозволяючи цитувати пісні по-українськи.

Крім збирання етнографічного матеріялу, займалися учні теж збиранням музейних 
експонатів, як вишивок, народної ноші, старого посуду, писанок, головно з Гуцуль- 
щини, й інших музейної вартости предметів народної мистецької творчости. Через те 
Музей дуже швидко розростався і незабаром став багатою й цінною культурною 
установою гімназії.

Коли учні-ініціятори, здавши матуру, відійшли, Музей перебрала нова зміна під 
проводом учня Богдана Мельника, який вів працю Музею аж до кінця його існування, 
тобто до приходу більшовиків у 1939 році.

Багато великої праці приклав до Музею проф. д-р Василь Пашницький, що був 
перед тим учнем нашої гімназії. Він був фахівцем української етнографії і з неї 
мав промоцію у Львівському університеті.

При Музеї також дуже швидко розвивався й багатів Шкільний Архів. Але, на 
жаль, це все пропало. Все знищила ворожа рука окупанта.

(Скорочення статті)
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Оксана Лемеха-Луцька

С ТЕЖ К АМ И Ю НОСТИ М ОЄЇ

50-річчя іспиту зрілости в українській дівочій гімназії «Рідна школа» в Станиславові

Не кожній людині судила ласкава доля відзначати півсторіччя якоїсь знаменної 
події, родинної, особистої чи громадської, це ж бо не малий проміжок часу. Тому, 
коли на годинникові доби вибили тисяча дев’ятсот вісімдесяті роки — колишні 
абсольвентки української дівочої гімназії «Рідна школа» в Станиславові, що скаладали 
іспит зрілости в 1931-ім році, які залишилися живими після страхіть воєнного лихо
ліття, тут у вільному світі постановили з приводу тих особливих роковин пригадати 
дещо з історії тієї школи та викресати спогади з юних літ.

Роки 1927 — 1928.
Учительський збір української дівочої гімназії «Рідна школа» в Станиславові.
Стоять зліва: Ілля Никифорук, Н.Н., Микола Тофан, д-р Іван Велигорський.

Сидять зліва: Анна Ступницька-Ніразова, д-р Михайло Соневицький, 
директор гімназії і проф. Мирослава Кохановська.

Українська дівоча гімназія в Станиславові була заснована 1921-го року гуртком 
українських батьків при Українськім Педагогічнім Товаристві. Основником був про
фесор української державної гімназії — Никифор Даниш, великий патріот і педагог, 
який і став першим директором тієї школи. Ціль школи була — підготовити дівчат 
до вищих університетських студій та виховати в релігійно-патріотичному дусі. Часи
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були повоєнні, після програних наших визвольних змагань, польонізаційної політики 
новопосталої польської держави. Початково були створені три нижчі кляси гімназії, 
які поступово поповнювалися, так, що вже 1927 року школа мала повних вісім кляс 
та відбула першу матуру. Склад учениць школи рекрутувався з різних прошарків 
української громади. Були чисельно заступлені доньки священиків, учителів, держав
них службовців, ремісників та чимало селянських дітей. Між ученицями школи не 
було ніяких соціяльних різниць, бо Гранатовий «мундурик» усіх однаково зрівнював. 
Школа приміщувалася в будинку чоловічої бурси при вулиці Липовій ч. 80, недалеко 
від української чоловічої державної гімназії, професори якої навчали рівночасно і в 
нашій школі.

Рік 1927 або 1928.
5-та кляса української дівочої гімназії «Рідна школа» в Станиславові.

З учительського збору, сидять Н.Н., Ілля Никифорук, Сава Никифоряк,
Мирослава Кохановська, д-р Михайло Соневицький, директор гімназії,

Анна Ступницька-Ніразова, Целевич, д-р Іван Велигорський і Микола Тофан.
Прізвища деяких учениць: М. Ковбасюк, Кос, Горняткевич, Лея Олесницька,

Мицик, Ульванська, Федюшка.

За час нашого восьмирічного навчання директорами гімназії були: проф. Никифор 
Даниш, д-р Михайло Соневицький, д-р Маркіян Терлецький, д-р Іван Велигорський, 
проф. Степан Глушко. Гімназійними катехитами були: о. д-р Іван Фіголь, о. Петро 
Мельничук, і о. Атанасій Тимків. Українську мову викладали Дмитро Ліськевич, 
Юліян Чайківський, Олекса Бойцун, д-р Іван Велигорський; математику, фізику — 
Степан Малецький, Теодор Грицак, Данило Джердж, Микола Тофан, Іван Загребний; 
історію — Мирослава Коханівська-Яцура, д-р Маркіян Терлецький; німецьку мову
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викладали Роман Чубатий, Микола Мельник, професор німецької гімназії (прізвище 
забуто), д-р Іван Велигорський; латину — д-р Іван Рибчин, Іван Ґолембйовський; 
польську мову — М. Плячек; природознавство — Ілля Никифорук, Росткович; гео
графію та інші предмети — Анна Ніразова, Павло Сиротюк, Сава Никифоряк; 
малювання — Крайківський, Коцький, Сорохтей; руханку — Осип Заславський; спів
— Іван Козак, Ярослав Барнич.

Абітурієнтки дівочої гімназії «Рідна школа», що складали іспит зрілости в 1931-му 
році: Анна Безрука, Наталія Брилинська, Юліянна Вовк, Іванна Грицак, Софія 
Джердж, Євдокія Дуда, Ірина Кравець, Оксана Лемеха, Ірина Лисяк, Роза Лянґзам, 
Лідія Мак, Розалія Лещишин, Ярослава Островська, Мирослава Прокопів, Марія 
Проскурницька, Ольга Семанюк, Марта Терлецька, Іванна Ціпановська, Марія Ша- 
раневич.
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Рік 1927 або 1928.
Група учениць 5-ої кляси української дівочої гімназії «Рідна школа» в Станиславові.

Стоять зліва: М. Ковбасюк, О. Пиндус, 3. Федюшка, І. Левицька.
Сидять зліва: І. Олесницька, Н. Снігурович.

Доля багатьох шкільних подруг невідома, особливо тих, що залишилися на рідних 
землях. Деяких постигла смерть уже на нових поселеннях. Були випадки самогубства, 
наслідком депресії і психічного заломання (Софія Джердж і її сестра Омеляна).

Ось так, коротко накресливши історію української дівочої гімназії, її виховників- 
педагогів, хотілось би воскресити в нашій пам’яті дні юности та безжурні роки в 
нашій школі з перспективи п’ятидесяти років...

... Вулиця Липова... — алея високих старих лип, що пахли п’янко літньою порою, 
а якою ми щоденно простували до школи. Ідучи в напрямі школи від сторони міста
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— мусіли ми проходити повз «високу» кам’яницю «Варшаву» (так вона тоді нам 
виглядала), — в якій 1919 року приміщувалися бюра Уряду Західньо-Української 
Народної Республіки, а в якій тепер приміщувався кінотеатр з німими та згодом і з 
звуковими фільмами, куди якась непереможна сила тягнула нас підлітків. Угорі, на 
сьомому поверсі, приміщувалася лікарська ординація д-ра Костя Воєвідки, а внизу 
крамниця «Церковна штука» з церковними ризами, чашами, іконами та богослужеб
ними книжками, якою завідували о. Менцінський і Коля Гірняк, що вистоював на 
порозі крамниці, виглядаючи повороту гімназисток зі школи. Ідучи далі в напрямі 
школи по вулиці Липовій — минаємо Богословську семінарію, з якої парами на 
прохід, виходили вихованці-целєпси, боязко і соромливо зиркаючи у вікна дівочої 
гімназії. По другій стороні вулиці приміщувалася єпископська палата, з якої пізніше 
більшовицька влада вивезла на заслання і ув’язнила двох станиславівських Владик: 
єпископа Григорія Хомишина, який помер там мученицького смертю, і єпископа- 
помічника Івана Лятишевського, який, відбувши заслання, повернувся до Станисла
вова з надірваним здоров’ям, де й помер незабаром. До єпископських будинків 
прилягав гарний мурований дім із садом д-ра Юлія Олесницького, якого теж вивезли 
більшовики на Сибір, звідкіля він уже не повернувся. Але не затьмарюймо наших 
шкільних спогадів подіями, що наступили пізніше... Ідемо далі до нашої школи... 
Зупиняємося, гей би незумисно перед українською державною чоловічою гімназією, 
де перед будинком школи в ранніх годинах збираються учні. Ви мимоволі виструн
чуєтеся, байдуже проходите, хоч рум’янець на ваших щоках говорить щось зовсім 
протилежне, та ще коли при вашім хвилюванні несподівано розсипляться книжки, що 
за тодішньою модою, носите їх в руках та ще й... капосний дерев’яний «перник» з 
безліччю сталевих пер, ручок і олівців, — ваше лице прибирає бурячковий колір. 
Схилившись, збираєте в поспіху ті злощасні пера та олівці, та під обстрілом насміш- 
ливих поглядів десяток пар хлоп’ячих очей — зриваєтесь та женете щодуху до своєї 
школи. По другій стороні вулиці напроти чоловічої гімназії — розлога незабудована 
площа, звана «Фіґолівкою», де проживали о. д-р Фіґоль з численною родиною і 
відома родина Крушельницьких-Никифоряків. Та ось ми вже перед нашою дівочою 
гімназією, недалеко зеленого парку Ромашкана — місця зустрічей, зідхань, знайомств 
і... замріяних гімназисток. Входимо в браму нашої школи. Праворуч ведуть широкі 
дерев’яні, скрипливі сходи, по яких поспішно збігають першо-і-другоклясниці в Гра
натових фалдованих «мундурках», з чорною кокардою на грудях. За ними з повагою 
сходять учениці старших кляс, які мають завжди багато собі розказати під час 
шкільних перерв. Усі сходять на подвір'я бурси. Учениці нижчих кляс заводять гри: 
«хованку» та особливо люблену гру «закрутаса». Полягала вона в тому, що кіль
канадцять дівчат міцно тримаючись за руки, творили ланцюг, яким проводила най- 
міцніша учениця — закручуючи цим живим ланцюгом у різні боки, неначе линвою, а 
на кінці тієї живої линви, «немов на хвості», цупко обома руками трималася «жер
тва», якою закручувано з усією силою на всі боки та шпурляли в шалених «закру- 
тасах». Кінчалися звичайно ті «закрутаси» — розбитим носом, подряпаними колінами 
та подертими панчохами, але все одно кандидаток до цієї гри ніколи не бракувало... 
Осолоджували ми собі ті всі подряпання солодкими шоколядними «бомбами» із 
шкільної кооперативи, що приміщувалася на 1-ім поверсі. Під час шкільних перерв, 
черга за «бомбами» була завжди велика. Алеж бо і «бомби» ті були не абиякі! — 
румові, кокосові, цитринові — та як смакували!.. Шукала я в пізніших роках життя 
за такими солодкими бомбами, щоб своїм дітям дати посмакувати, але дарма, 
такого унікального смаку шоколядних «бомб», які ми купували в шкільній крамниці 
перед п’ятдесятьма роками — не знаходила я в найкращих цукорнях, під час моєї 
життєвої мандрівки...
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Ф ото із зб. Ю. Синишина.
Рідношкільний масковий баль у кімнатах українського «Сокола» в 1931 році.
Між іншими сидять: Степан Слюсарчук, Кость Вишневський з дружиною, 

проф. Олександер Тисовський, проф. Микола Лепкий.
Стоять у 1-ому ряді: прок. Григорій Онуферко, Микола Грушкевич.

У 2-ому ряді: Володимир Реннер.
Сидять спереду на долівці проф. Хичій і Ярослав Барнич.

Помітною постаттю в нашій школі був «терціян», чорнявий вусатий Іван з великим 
цибулястим годинником в нагрудній кишені камізельки, що з дзвінком у руках 
видзвонював шкільні години, збігаючи по сходах школи. Не забудеться також ґанок- 
балькон з залізним поруччям, що оточував 1-ий поверх школи від подвір'я, і, який 
хитався під ногами учениць, коли треба було з острахом пройти нам до кінця, щоб 
дістатися до туалетів.

Нижчі кляси приміщувалися внизу будинку школи, що було сприємливим для 
учениць тих кляс, бо подалі від директорської канцелярії та вчительської конфе- 
ренційної кімнати. Отже, можна було вільніше погомоніти, посміятися, особливо 
тоді, коли вчитель спізнявся на свою годину. Тоді в рух ішли жарти, сміх, пісня, гри 
(«конгрес глухих і німих», «фігури»), а улюбленою забавою нас підлітків була жести
куляція рук, що відбувалася звичайно на катедрі вчительській в супроводі розповіді 
веселої історійки, байки чи приповідки. Майстром того комічного вертепу, що ви
кликував сальви сміху, була Марійка Гриньків. Нашу клясу називали професори 
«розгуканою», особливо в періоді 3-ої, 4-ої і 5-ої кляс гімназії.

Не забудеться епізод з години німецької мови в 6-ій клясі... Німецької мови вчив 
нас, правда, короткий час — професор німецької гімназії, «настоящий німець». Про
фесора, що був невеликий ростом та повненький, називали ми «куцим німцем, вузлу
ватим» — за словами Т. Шевченка, а що німецька гімназія приміщувалася на так 
званій «німецькій колонії», себто на другому, протилежному кінці міста Станиславова, 
то це був добрий шмат дороги до нашої школи. Як відомо, тоді не курсували в
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нашому місті ні трамваї, ні автобуси чи тролейбуси, отже наш «німець» мусів кожно- 
часно робити маратонський біг до нашої школи. Ясна річ — він постійно спізнювався 
на свої години. Ех! — тоді був рай для учениць 6-ої кляси. Сміхи, дотепи, розмови
— гуло, немов у вулику... Спітнілий, зачервонілий німець впадав, як бомба, до кляси 
і починав говорити щось до нас по-німецьки. Говорив, викрикував якісь незрозумілі 
слова, назви. Слова сипалися на нас, немов лявіна, бо професор не знав «ніже» 
одного українського чи польського слова — а ми учениці... також його не розуміли. 
Довірливо притакували головами і час від часу додавали: «я! я! (так, так) — гер 
професор»!.. Лише наші «специ» від німецької мови Ліда Мак і Роза Лянґзам (жи
дівка), схилившись під лавку, душилися від сміху. Вони ж бо все розуміли: «куций 
німець» обсипував нас такими епітетами, як «ґинзе» (гуси), «думм кипфе» (дурні 
голови) та іншими «приємними» епітетами, які ми, очевидно, приймали за чисту 
монету... Лектура «Ундіна», яку ми товкли півроку, мені й досі не затямилася, хоч я 
її подавала до матури.

Ф ото із зб. Я. Круп’яка.
Дівоча гімназія УПТ в Станиславові. 1933.

Зовсім інакший характер мали лекції історії, яку викладав директор школи д-р 
Маркіян Терлецький... Повага, авторитет, висока культура були прикметні цій лю
дині. Глибоке знання свого предмету, спосіб подавання викладів, так би мовити, 
академічно. Ми молоді учениці збагнули це вже з першої лекції. Кожне його слово 
схоплюване на папір, немов стенографоване. Пригадую — купувала я аркуші білого 
пакункового паперу, складала в книжку, розтинала по сторінках, зшивала нитками — 
і так поставав «чорновик», сторінки якого засівала я історичними викладами профе
сора д-ра М. Терлецького. Високе чоло, вдумливі голубі очі й характерний великий
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ніс ііи  мис учениць діяли магічно — і признайтеся шкільні подруги, чи не була це, 
хич пгі тлом», ііііміа перша любов? Цікавими були лекції української літератури в Ю. 
Ч йіікіік і.ко їh І д-ри І. Велигорського. Хвилюючими та емоційними були години 
ми мінської мови в проф. Івана Ґолембйовського, під час яких легко можна було 
іироПнін сім-вісім «двійок» чи то з граматики, перекладу слів, читання віршів тощо, 
п ш кожну невдалу відповідь посилав професор нас «до Генолюлю, — де ви, пан- 
ііуіи.цю, будете королевою»... Хоч суворий і вимогливий був учитель латини, проте 
учениці любили цього доброго і справедливого педагога. В пізнішому житті, під час 
Другої світової війни, стрічали ми нашого професора І. Ґолембйовського на відпо
відальному становищі посадника м. Станиславова. Хоч і не сповнилося пророцтво 
професора латинської мови, бо жадна з нас колишніх його учениць не стала «коро
левою», все ж таки, хто збагнув би тоді, що дехто з нас опиниться в такій гемісфері 
земної кулі, звідкіля те місто Гонолюлю, що для нас підлітків було повне екзотики і 
таємничости, не так то вже й важко відвідати.

Фото із зб. М. Гриньків. 
Учениці жіночої гімназії УПТ «Рідна школа» в 1930-му році.

Сидять зліва: Марія Припхан, Люся Вовк, Слава Островська,
Ірина Лисяк, Роза Лянгзам, а клячить за ними Ольга Симанюк.
Стоять зліва: Марія Гриньків, Іванна Грицак, Ольга Літонська,

Ліда Мак, Свдокія Дуда, Оксана Лемеха, Марія Шараневич,
Наталка Брилинська і Марія Грабовенська.

62



Ф ото із зб. М. Гриньків.
Восьма кляса дівочої гімназії УПТ  «Рідна школа» в Станиславові

з проф. історії Маркіяном Терлецьким. 1931/32 шк. рік.

З портретів шкільних товаришок нашої кляси може найяскравійшою постаттю 
була для мене Люся Вовк. Тип української дівчини, високої, стрункої, з темними 
карими очима, довгою косою і розкотистим сміхом. Чи ж не прекрасне відтворення 
ролі Оксани з драми Лесі Українки «Бояриня», яку вона з правдивим хистом відіграла 
під час гімназіяльної театральної вистави в залі «Українського Сокола»?.. А її роз
повіді в клясі під час шкільних перерв. Залишилась в моїй пам’яті її розповідь 
повісти О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала», яку ми тоді вперше з захо- 
плянням слухали. Героїнею повісти, здавалось нам, не була чорнобрива «туркиня», 
але Люся Вовк у власній особі.

Не можна не згадати нашого гімназіяльного хору під орудою Івана Козака, а 
опісля проф. Ярослава Барнича. Шевченківські концерти, спільні проби з чоловічою 
гімназією, могутня кантата М. Лисенка «Б’ють пороги, місяць сходить» злучених 
хорів, якими диригував проф. Корнило Білобрам, а солістами були: Марійка Прип
хан, Слава Лятишевська; тенори — Юзьо Крушельницький, А. Чолій; баритони — 
Роман Придаткевич, Пусьо Крушельницький; бас — Володимир Реннер. Театральні 
вистави, що їх підготовляла наша школа, згадати хоч би драму Л. Українки «Боя
риня», під проводом Сіятовського («Папаші»), оперу М. Лисенка «Ноктюрн» і «Козу- 
Дерезу», під мистецьким керівництвом проф. Я. Барнича, в яких кожна з нас грала 
певну ролю, а Лисичку дебютувала вперше, пізніше зірка Віденської опери — Іра 
Маланюк.

Одні спогади викликують другі... — а їх же багато... Роки проходили — і наша 
кляса ставала старшою, поважнішою. Назрівали молодечі симпатії, знайомства, стрі
чі, «натягання» в клясі, а найбільш — солідна підготова до іспиту зрілости. Немов на 
фільмовій стрічці — снуються спогади про проблеми нашої школи з польською
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Жіноча гімназія УПТ лРідна школа» в Станиславові в 1932 році.
Сидять зліва професори: Ярослав Барнич. Роман Савицький. Іван Велигорський. Н.Н.. Орися Бойцун, Сава Никифоряк. Олександер Бойцун, 

о. Атанасій Тимків, дир. Омелян Терлецький. Никифор Даниш. о. Петро Мельничук, Фалина Любинецька, Лазарук. Ілля Никифорук.
Микола Тофан. Музичишин.



кураторією, що завжди вишукувала різні причини, щоб не дати дівочій українській 
гімназії «Рідна школа» право прилюдности, участь предсідників-поляків під час ма- 
туральних іспитів, що здавалось, мали одну ціль «спалити» якнайбільше число укра- 
їнок-абітурієнток, «бунт» і протести гімназисток проти святкувань «поранків» на 
честь Ю. Пілсудського, та інші картини з минулого нашої школи — пересуваються в 
пам’яті...

Незабутніми та будуючими подіями для нас учениць були великодні шкільні 
реколекції. В ті дні припинялася наука в школі, а учениці приходили рано й по 
полудні на реколекційні науки, які проводили гімназійні катехити, незабутній о. д-р І. 
Фіголь, а пізніше о. Атанасій Тимків. Запам’яталися слова науки о. д-ра Фіґоля: 
«Реколекції, дорогі діти, це немов весняні генеральні порядки у вашій хаті перед 
Великоднем. Витріпується весь пил, вимивається бруд, очищується павутиння в кож
ному закуткові, щоб хата була чистою, свіжою і оновленою на прихід світлого 
празника Воскресіння Христового. От так і ваші молодечі душі повинні позбутися 
всякої нечистоти, гріхів, щоб гідно привітати Воскреслого Христа...» Не менше люб
леним серед учениць був пізніший катехит о. А. Тимків.

Фото із зб. М. Гриньків.
Марія Припхан, Марія Зубаль, Ольга Слюсарчук, Дарка Макогон (літературне ім'я 

Ірина Вільде), Зоня Грицуляк, Н.Н., Ірина Лисяк, Наталка Ткачук. 1934.

Окрему низку споминів з перспективи пятидесяти років належить присвятити 
пластовій організації в нашій школі. Засновано її 1921 року дружиною проф. Осипа 
Левицького, Надією-Уляною Левицькою, в коедукаційних клясах української дер
жавної гімназії, а коли коедукаційна система там була знесена, дівоча гімназія пов
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ністю перебрала 12-ий пластовий курінь ім. княгині Романової. Опікуном був проф. 
д-р І. Велигорський, зв’язковою — Дарія Скочдополь, курінними: Марта Барановська, 
Ольга Кокорудз, Нюта Скочдополь, а останньою курінною до розв’язання «Пласту» 
була Ліда Мак. Початково пластовим одностроєм були: Гранатова спідничка з фал
дами, біла блюзка, пластова хустинка. Згодом змінено форму і колір. Так що старша 
сестра моя Ростислава носила ще Гранатовий, а я вже зелений однострій, що скла
дався з сорочки, спіднички, запинаної на ґудзики, зелених чи чорних руханкових 
штанців, гостроверхої зеленої шапки, що нагадувала формою шолом галицького 
князя Осмомисла, пластової синьої хустки та довгої палиці. Нагадуються епізоди з 
пластового життя, коли пластунки, членки 12-го куреня ім. княгині Романової — 
збиралися на «впоряд» в ранніх годинах перед або після науки в парку чи на подвір’ї 
школи, де вивчали марширувати «на струнко», тримати крок, віддавати почесть, 
орудувати пластовою палицею тощо. Признати треба, що тодішня пластова молодь 
обох статей була здисциплінована та бездоганно вела себе в зеленосвятних походах 
на стрілецькі могили, на пластових стрічах, прогулянках. Пошана і дотримування 
пластового закону, карність, глибока релігійність, любов до батьківщини, патріотизм, 
що виріс із Шевченкового слова та ще з так недавніх визвольних змагань, — були 
тими твердими й незаперечними аксіомами пластового світогляду... Не забуду ніколи 
пластової присяги, яку ми складали перед курінним прапором з піднесеними трьома 
пальцями пластового привіту, та зворушеним голосом, урочисто промовляли:

«...Плекатиму силу тіла і ума,
Щоб нарід мій вольний, могутній зростав,
Щоб тиха, журлива невольнича дума замовкла, —
А гордо щоб спів наш лунав...»

Відбиванкова дружина дівочої гімназії УПТ у Станиславові. 1936.
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Ф ото із зб. Я. Круп'яка.
Учениці п'ятої кляси дівочої гімназії УПТ в 1934 році.

Перший ряд зліва: Флісак Іванка, Ґавадзин Ольга, Кучера, «Гой».
Другий ряд-. Висоцька Мумка, проф. Бойцун Ірина, Мойсеович Ліда, Єараб, Кібала Олена, 

Яворська Льока, Гаврищак Марта, Литвинович Ольга і Н. Н.
Третій ряд: Романюк, Савка, Дідич Ольга, Дівнич Анна, Н.Н., Ріпецька Ґена, Танчин Марія.

Четвертий ряд: Кордовська Люба, Н.Н., Богачик Віра, Николишин Євстахія,
Будзуляк Наталка, Остапчук Ростислава.

Пластова організація була для учениць дівочої гімназії виховною школою, що 
кристалізувала наші характери. Прогулянки, пластові табори на «Соколі», пластові 
зустрічі, дружні гутірки — те все було будуючо-конструктивною романтикою нашої 
молодости. Після розв'язання «Пласту» 1930 року ті ж самі пластунки включалися в 
лави Організації Українських Націоналістів і жертвами свого молодого життя доку
ментували присягу вірности Україні. Для прикладу згадати треба товаришок юних 
літ: тиху, скромну Наталку Брилинську, соромливу Марійку Грабовенську та Надію 
Білобрам, які загинули в станиславівській тюрмі під час жахливої масакри українсь
ких політичних в'язнів, при втечі більшовиків у червні 1941 року.

Закінчуючи мандрівку в минуле, — в 50-річчя іспиту зрілости в українській дівочій 
гімназії «Рідна школа» в Станиславові, — хочеться висловити подяку й дочірню 
любов тій школі, що передала нам, своїм вихованкам, глибокі моральні і національні 
основи, що навчила цінити й любити свій народ. А вчителів наших, котрі передали 
нам своє знання й виховували нас — слід згадати теплим словом подяки та збере
женням про них вдячної і вічної пам’яти в наших серцях.

Проминули роки... Посивіли наші скроні, похилились наші постаті... За нами 
пройдений шлях життя, кошмар двох світових воєн, розлука з рідними порогами, 
мандрівка в невідомі країни для рятування себе і своїх родин. За нами роки заріб-
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кової праці в країнах нового поселення, мовних труднощів, різних культур, журба й 
важка відповідальність за виховання дітей серед різнонаціонального оточення... Під 
тихий вечір життя зрілими очима обсервуємо, порівнюємо, аналізуємо пройдений 
життєвий шлях... Чи зуміли ми передати, вщепити молодшому поколінню ті високі 
моральні вартості, вікову традицію, українську національну ідентичність? — ті «незри
мії скражалі», що винесли із мурів нашої «альма матер», української дівочої гімназії 
«Рідна школа» в Станиславові.

Абітурієнтки дівочої гімназії УПТ в Станиславові 1932 року.
Професори — горішній ряд зліва: Ярослав Барнич, Ілля Никифорук, Никифор Даниш, 
директор Маркіян Терлецький, о. Атанасій Тимків, Анна Ніраза, Іван Велигорський. 

Внизу Іван Ґолембйовський, Микола Тофан, Олег Целевич, Лазарук. 
Абітурієнтки зліва: Марійка Гриньків, Блянка Федушка, Анна Мицик, Оксана Стефанович, 
Ангелина Хоптяк, Іванка Дідошак, Леся Ульванська, Еля Рачковська, Марта Горняткевич, 
Ася Олесницька, Люся Грицак, Мирося Чапельська, Ірка Сілецька, Авксентія Ястрембська, 

Ірена Солук, Марія Козак, Марія Припхан, Іванна Федів, Євдокія Скікун,
Євдокія Дуда, Марія Щербанюк.
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ПРО СЕЛО ЗОЛОТА Л И П А  І ДЕЩО ПРО  
ІНСТИТУТ СС ВАСИЛІЯНОК

Марія Шумська-Гриневич

Село Золота Липа положене над рікою ціє назви в тому місці, де вона вливається 
до Дністра під горою Кліщева, що оточена каменоломнею. Де неї дороги нема, а 
лише стежки поміж верболози. Село окружене Золотою Липою, котра мала свою 
відногу «Млинівку» — це творило острів, званий Зарінком, на якому стояв вальцевий 
млин, що мав власне «динамо», цебто працював за допомогою електрики. Дністер 
має також свою відногу, що творить острівець, який також звали Зарінком — це 
чудовий природний пляж. Води село мало багато, але як ішлося про воду до пиття, 
то був тільки один колодязь, відкіля всі носили воду. При млині була помпа.

Життя в селі було дещо інакше, як у інших селах. Майже кожної весни розли
вався Дністер, заливаючи не тільки поля, бо й селом пливли води. Тому доми-хати, 
приблизно яких 50 господарств, були будовані спеціяльно — приговані до повені. 
Хати ставили якнайвище (підсипали Грунт під них) — будували з так званих «валь
ків» і «бальків». Валки виробляли із соломи і глини, сушили, а відтак затискали між 
дерев'яні бальки. Така хата була тепла і не розсувалася під напором води. Цегляні 
хати повені не витримували. Хати покривали стріхою, або бляхою. Вони ділилися на 
три частини: дві кімнати з печами кожна, поділені сіньми, де був вхід на горище, і 
маленька комора з ліжком, де влітку спали господарі. Стайні і стодоли ставили 
окремо. Пивниць такі хати не мали, зате будували «льохи», часто вкопані у горі або 
на високій, з глини зробленій, підставі на подвір’ї. Будуючи хати, господарі собі 
взаємно помагали, скликали «толоку». Спільно ставили хату, а як закінчили, тоді 
заквітчували її китицею на жердці і господар робив прийняття, часто й гуляли. Так 
само село робило «толоку» на лущення кукурудзи і дертя пір’я. Корчми в селі не 
було. Селяни майже не пили. Але також і церкви не було, тому щотретій тиждень 
мусіли мешканці Золотої Липи йти до найближчого села Новосілки, де приїздив 
священик із Петрилова. Лікар у селі бував рідко. Лікували себе зелами і часто 
«чарами» чи «замовленнями», чи відганяли «вроки». Були й такі, що знали ліки-зела 
на вкушення гадини.

Як Дністер виливав, то жертв у людях звичайно не було — село було приго
товане, малих дітей і худобу переводили в горішні частини, за те старші діти мали 
багато втіхи, не пасли тоді худоби, а плавали по селі човнами, які мала майже кожна 
родина. Але «пляж» майже кожного року забирав жертви відчайдушних і не дуже 
вмілих пливаків.

Ткали власні верети, рушники й ліжники. Коноплі мочили-вибирали пізно восени, 
що часто бувало причиною простуди, а то й смерти жінок. Прали на ріці праниками 
без мила, а потім дома клали все в «зільницю» — стовбур-пень з грубого дерева, 
випалений в середині. Сорочки й верети пересипали пересіяним з вугілля попелом із 
печі, заливали кип’ятком, часом кидали ще й розпечений камінь. З попелу творився 
луг і вибілював шмаття «як сонечко». До миття волосся білявки вживали рум’янку, 
чорнявки-брюнетки дубового листя. Паразити були рідкістю. Ґазди обстригали 
волосся «до миски». Носили білі сорочки поверх штанів. На зиму кожухи, або сіряки. 
Молодь почала вже була уживати «модерне» вбрання, що купували звичайно у 
Станиславові. Дівчата носили, як також і жінки, спідниці та тісні оксамитні короткі
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станики, вишивані сорочки (старі лиш чорними нитками) та фартушки. Молодиці 
взимі носили кожухи, або сіряки. Дівчата жовті або червоні кожушки та великі 
хустки (переховували їх у скрині), які були дуже дорогі — 50 злотих, то були дуже 
великі гроші. Нижнів та Коропець носив «фотки» — вовняні, ткані широкі попе- 
речниці. Взимі носили чоботи «юхтові» або «боксові», або червоні «рисовані», як 
гармонійка. Вліті ходили босі, танцювали взуті.

Перше Св. Причастя учениць IV  кляси СС Василіянок у Станиславові в 1926/27 році.
В першому ряді зліва сидять-. Володя Ульванська, катехит о. Терешкун, сестра-мати Оля 

Петрів, сестра Тереса, директор школи Микола Ковальчук, Оля Гарасимович.
У другому ряді стоять: Оля Яросевич, Оля Глинська, Міля Слюсарчук, Славка Пікович,

Таня Левицька.

Положене в мальовничій закутині, далеко від цивілізованого світу, на межі 
областей Станиславівської і Тернопільської, повітів Товмацького і Бучацького — між 
водами та горбами, вкритими лісом, село довго заховувало старі, передані батьками, 
а то й дідами, звичаї.

Оповідали, ніби в давнину в тих околицях перебували татари, що залишилося ще 
в забаві дітей у татар з відповідною піснею:

«Кукуріку — татари йдуть!
Чи далеко? — Коло міста.
Чи багато? — Коло двіста».

Діти ховалися, а татарин шукав, а ховатися було де: до Клішевої лиш стежки, 
дороги не було, а за селом два великі провалля. Недалекий Нижнів, де кожного 
понеділка відбувалися ярмарки, не втішався повагою. Говорили, що то залишки
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татар, називали їх «десами» (дес ходив, щос робив). Дівчати за «десів» не хотіли 
виходити заміж. Назвиськами люди не послуговувалися, лиш «прізвищами» — «За
єць», «Євдокій», «Зарічна», «Панька», «Дес» і т.п. Старші оповідали, що за часів 
панщини, селяни на «панщину» не ходили, а платили данину.

З харчів варили борщ, капусту, бараболю, кулешу. Раз на тиждень пекли хліб, та 
підпалок із часником. Бідніші варили «бовтанець» (кукурудзяний чир, стиранку пісну, 
або на молоці, затирку, щипанку, фасолю, горох. На неділю варили або пекли 
пиріжки з самими «сирцем».

«Ти, бовтанець, ходи в танець,
Ти будеш гуляти.
Періженьки з самим сирцем,
Будете стояти» (Пісні до багатих дівчат).

Четвертий курс учительського семінара СС Василіянок у  Станиславові в році 1933/34.
Сидять у перших лавках зліва: Оля Петрів, Оксана Кліма Рудакевич,

Стефа Панів Ващук, Ірина Кліма Кулицька, Н.Н., Н.Н., 
професор географії Стефа Ситник-Зубрицька, Ґена Лапик і Анна Худяк.
З правого боку сидять у  першій лавці зліва: Оля Глинська, Іванка Мойсюк,

Іванка Сліпенюк, Юля Кричевська, Кліма Олеськів, Ванда Олеськів.

В садах вирощували гарні овочі: груші, черешні, сливи, яблука, з чого виробляли 
повидла й мармеляди. Ловили рибу у Дністрі, але їли рідко, а продавали жидам на 
п’ятницю. М’ясо для родин заготовляли раз на рік, багатші два рази до року. Тоді 
різали свинку і відповідно її препарували, щоб м’ясо не псувалося. Били олію. Вся 
хатня робота була в руках жінок. Чоловіки працювали на полі, а в вільний час
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політикували і грали в доміно. Корчми в селі не було, лиш маленька кооператива. 
Також молочарні не було, тому всі молочні продукти властиво споживали самі. 
Читальні також не було, але село досить свідоме, читали «Діло», «Дзвіночок». У 
карти не грали, а, як уже згадано, в шахи й доміно. Дівчата брали участь у фестинах 
у Нижневі й Петрилові, в Коростині. Жінки вишивали спеціяльним стібом — спо
лучення низу, гладі і дірковання. Діти ходили до школи в Новосілках. Часто з 
Нижнева заходили поліцаї і забороняли грати вистави, але господарі радили собі в 
той спосіб, що брали їх «погостити» і все минало. Як хтось помер, то сиділи коло 
нього цілу ніч, а жінки плакали.

Дуже врочисто святкували свята, головно Великдень. Виводили гаївки не тільки 
коло церкви; тому, що церкви не було, то вивидили хороводи по селі. Збереглися 
гаївки, яких я ніде не чула:

«Воротарю, воротарику, а відтвори воротенька.
А що ж то за пан їде, а що ж то за дар несе?
Ярії паняночки, молодії дівчатонька.
Нема пана дома, поїхав до Львова, ключі купувати, замки замикати.
Позвольте нам двір завоювати, замки поламати,
А ми замки поломимо, двір таки отворимо».

Або жартівлива:

«Ой у полі на горісі сова ноги мила,
Нещасливий той чоловік, що го жінка била,
Та, як його не сварити, як його не бити?
Він не хоче рано встати — в печі напалити».

Виводили хороводи «Огірочки», «Джурило», «Мельничка», «Ой чому ж ти сі не 
віддаєш, Галю», та про бранку-невільницю, що в паші турецькім пізнала свого брата, 
і «Галю, Галю, молодая», але слова інші:

«Забрали з собою і лишили в лісі 
Під запаленою сосною.
А що сосна капне, то дівчина крикне.
Та най тоді знають, що дівчата мають,
Най з хлопцями в ліс гулять не пускають».

У Великдень дівчата не виходили вранці, бо їх могли полити хлопці водою або й 
кинути у воду. Тоді батько мусів доньку «викупити» — звичайно замовити музики.

Купелі вживали допіру від Івана, бо вода до того часу була дуже холодна. Хто до 
схід сонця перший скочив у воду на Йвана, міг сподіватися щасливого року. Дівчата 
пускали вінки, але лиш на Липі, на Дністрі того не робили. Також дівчата вбирали 
вербову гілляку цукерками, вишиваними хусточками й стяжками, та довкола неї 
співали пісню:

«Вербова дощечка 
Ішла нею Насточка.
На розсвітю стояла,
Дивне диво видала».
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«Ой на Івана, ой на Купала 
Красна дівчина долі шукала».

Хлопці вдиралися — здирали прикраси 
з гілляки і починався танець. На Різдво 
ходили колядувати хлопці, а на Йордан 
дівчата. Дома на долівку клали солому, 
на столі під скатертю сіна і на кожнім 
розі часник. В куті стояв «Дідух». По різ
двяній вечері не збирали нічого із стола, 
залишали все для померлих, що ніччю 
відвідували родину. Дівчата брали на сто
лі ложки, виходили надвір та, калатаючи 
ложками, слухали: з котрої сторони за
гавкає пес, з тої прийде жених.

На Спаса — Переображення Господнє
— прикрашували худобу, коровам плели 
вінки. Була гарна приповідка: «так за
маєний, як корова на Спаса».

По «Велицідни» починався час весіль.
Дівчат було менше. Виходили заміж у 14,
15, і 16 році життя. Двадцятилітня дів
чина була вже «стара дівка».

Середню школу закінчила я матурою 
в 1933 році при Інституті сестер ЧСВВ.
Почала її від 7-ої кляси. Інститут сестер 
Василіянок був розташований серед дуже 
гарно плеканого городу. Там стояла між 
квітучими кущами альтанка, а також ста
туя Матері Божої, де влітку ми переводили обов'язкові молитви кілька разів денно. 
Також було місце на відбиванкову площу і теніс.

В Інституті були переважно дівчата зі священичих родин або з тих родин, що 
могли дозволити собі на оплату: 100 злотих місячно, а крім цього за навчання 45 
злотих і огрівання 15 злотих. Тому число інституток вагалося між 30-45 учасниць.

Кожна інститутка мусіла мати крім власної білизни, постіль, зміну на неї, виши
вані блюзочки, плащі і, очевидно, «мундирок». Пончохи були обов’язково чорні, що
сестри гостро перестерігали.

Порядок дня був сталий:
6.30: вставання.
7.00: Служба Божа.
7.45: спільний сніданок.
8.00: наука.
На третій перерві діставали чай та хліб із маслом.
1.30: пополудній обід. Перед тим молитва — зимова в 

церкві, літня на городі при статуї Матері Божої.
4-4.30: підвечірок, знову хліб із маслом і чай.
7.00: вечеря.
9-10: нічна тиша — спання.

Фото із зб. В. Гірняка. 
Учениці учительського семінара 

СС Василіянок у  Станиславові в козацьких 
шапках, що їх почали демонстративно 
носити в 1919 році учениці тієї школи.

На світлині: Анна Гірняк і Теофіля Довоссер 
(сидить).
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Ф ото із зб. О Воробкевич.
П ’ятий курс приватного учительського семінара СС Василіянок у  Станиславові

1924/ 25 шк. року.
Перший ряд зліва: Орися Матейко, Мирослава Грицай, Ольга Трач-Ботицька.
Другий ряд: Дарія Сулима, Ольга Салевич, Олександра Чорнодоля-Воробкевич,

Дарія Бородайкевич (літературне псевдо Дарія Ярославська), Марія Токарська-Когутяк.

Спальні були поділені за віком інституток по 5-7 у кімнаті. З молодшими спала за 
параваном сестра. Старші охорони не мали і тому могли собі довше світити.

Були дві учальні: голосна і тиха. В музичній залі, де відбувалися також матури, 
був фортепіян, на якім інститутки вправляли. На скрипці вправляли в коридорах, що 
створювало немилосердну какофонію звуків.

У підвалі була їдальня для сестер і інституток. Також кухня, магазин харчів і 
пральня. За сумних часів приходу більшовиків у тім підвалі «переслухували» ареш
тованих НКВД.

Будинок сестер Василіянок з трьох поверхів; на партері і першому поверсі був 
семінар, канцелярія директора і школа вправ, до якої ходили діти зі Станиславова й 
околиці. На другому поверсі музична заля і кілька малих, а на третьому Інститут і 
«клявзулі» для сестер. Виходити з Інституту вільно було тільки за дозволом, чого 
пильнувала сестра при фіртці. Також зустрічі з родиною відбувалися за дозволом у 
присутності сестри. Під охороною сестер ходили до театру — тоді в Станиславові 
був Блавацький. Часом, щоб вийти «непомітно», треба було перелазити паркан, що 
огороджував цілий будинок.

Учили предметів: українська література, польська література, релігія, німецька 
мова, математика, фізика, спів, гра на скрипці і фортепіяні, як також було так зване 
фізичне виховання. Раз або два до року (зимою на санках) відбувалися прогулянки 
до околишніх сіл або в гори. Бували і «чайні» вечори, що їх уладжували старші
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інститутки, але хлопці з гімназії не були прошені. Гуляли самі інститутки або з 
професорами.

Заміж вийшла у 1938 році. В час більшовицької інвазії довелося покидати рідні 
землі. Через Балигород, через Словаччину переїхали на Мадярщину, а далі з різними 
пригодами дісталися до Австрії. А там опинилися в переходовому таборі біженців — 
Етрінґен біля Бад Верісгофен у Баварії.

До Америки приїхала з родиною в 1950 році. Працювала, прибираючи вночі. 
Чоловік ходив до школи, здобував новий фах. Працює в інженерній фірмі. Діти 
покінчили щасливо студії.

Я дуже любила мистецтво. Тут у ЧікаГо, де ми осіли, я почала робити українські 
ляльки в народних костюмах з усіх областей України, не тільки святкові, але й 
щоденні одяги жінок, чоловіків і дітей. Маю велику збірку. Влаштовувала цілий ряд 
виставок: у Чікаґо з нагоди Українських Днів, у Нью-Йорку з нагоди деяких кон
венцій, в околицях Чікаґо з нагоди 200-ліття Америки, в Детройті та в Бостоні. Всі 
вони мали дуже позитивні оцінки як в американській, так і в українській пресі.

Фото із зб. М. Гриньків. 
Українська народна школа СС Василіянок у Станиславові.

Четверта кляса з учителькою-сестрою Олею. 1932.
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Володимир Галюк

УЧИ ТЕЛЬС ЬКИ Й  ІНСТИТУТ У СТАНИСЛАВОВІ

Тому, що у Станиславівській області за першої більшовицької окупації був брак 
українських учителів, Відділ Народної Освіти зорганізував на скору руку в березні 
1940 року Учительський інститут.

Щоб дати змогу студентам з незакінченою середньою освітою вступити до Інсти
туту, зорганізовано 1940 року спеціяльні курси при вул. Липовій. Випускники з пози
тивними оцінками мали право вступу на Університет у Львові, або до Інституту в 
Станиславові. Тому, що був брак студентів до Інституту, того ж року в київських 
часописах був проголошений набір студентів до Станиславівського інституту. Сту- 
денти-відмінники Учительського інституту діставали стипендію в сумі 120-250 рублів 
на місяць.

Тому, що із стипендії можна було сяк-так прожити, велика кількість молоді із 
східніх земель України вписалася до цієї школи.

Мене дивувало, чому до школи вписалася така велика кількість студентів-східняків. 
Одного разу зайшов я на головну пошту і довідався про причину цього явища. На 
пошті була велика черга студентів із Східньої України і кожний студент мав у руках 
пакунок, що його висилав до батьків. Це, здається, і було головною причиною такої 
великої кількости студентів із східніх областей України в цьому Інституті.

Учителі Інституту — майже всі «новоприбулі» із східніх земель України. Професор 
Погорілий, що викладав історію української літератури, зараз по приїзді до школи 
почав збирати різні галицькі видання для Академії в Києві. Також студенти доста
вляли йому різну літературу, включно із старими молитовниками і журналами. З 
проф. Погорілим стався одного разу випадок, котрий міг закінчитися дуже погано 
для нього. Під час викладів про початки української літератури, студентка-росіянка з 
Москви, донька чиновника у Станиславові, Фролова, гостро виступила проти проф. 
Погорілого, котрий сказав, що українська література має першенство у групі східніх 
слов’ян. Зона Фролова заявила, що російська мова і література були першими, це 
озлобило професора, і він заявив, що мова російська тоді ще взагалі не існувала, 
тим самим немає мови про літературу.

Російську літературу викладала «новоприбула» учителька Ольга Давидівна — 
жидівка, котра дуже прихильно ставилася до українців.

Воєнним керівником Інституту був старшина Червоної армії Петро Шмаркатюк
— жид. Шмаркатюк викладав військову справу і не займався пропагандою. Цей 
чоловік був у дуже добрих стосунках з місцевими українцями — багато помагав 
нашим студентам і не одного врятував від біди. Геометрію викладав росіянин 
Ушаков. Він говорив гарною українською мовою і був поінформований у курсі справ 
українського націоналізму.

Одного разу у клясі 11 Б, хтось на таблиці і шкільних столиках повирізував 
тризуби. Ушаков, що тоді мав першу лекцію в нашій клясі, сказав: «хлопці, ми 
будемо в біді». Деякі студенти-східняки казали, що вони не знають, що це за знак і 
Ушаков, мусів цілій клясі пояснити, що таке тризуб, та попросив студентів, щоб 
ножиком зістругали знаки, бо інакше буде біда. Ушаков цікавився українською ста
ровиною і часто під його наглядом студенти робили прогулянки по різних місцях 
области.

В 1941 році Народний Ком. Освіти оголосив, що студенти вищих шкіл будуть
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змушені оплачувати школу. Це обурило студентів-східняків і вони проголосили 
страйк. Страйк тривав цілий день. Приїздили до школи різні урядовці, та після 
переговорів студенти перервали страйк — було проголошено, що не потрібно опла
чувати навчання.

Школа мала свій гуртожиток — на вул. Петра Скарги. При школі була їдальня, 
де за одного рубля можна було дістати добру страву. На початку Другої світової 
війни, майже всі студенти із Східньої України виїхали додому, а з учителів декілька 
залишилося в Станиславові. Згодом один із них, проф. фізики, по війні переїхав до 
Америки.

Під теперішню пору школа називається «Педагогічний інститут ім. В. Стефаника». 
В ньому навчається понад 4000 студентів на денному і заочному відділі. При Інсти
туті існує вокально-хореографічний ансамбль «Верховина» і вокально-інструментальні 
ансамблі «Гуцулочки», «Росинка», «Опришки» та чоловічий квартет «Легінь». «Гуцу- 
лочки» виступали в Японії і мають награні українські платівки. Бібліотека Інституту 
нараховує приблизно 500 тисяч книжок.
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Ярослав Микитюк

ЗГА Д К А  
ПРО М А Л И Й  СЕМ ІН А Р ІМ. С ВЯЩ ЕН О М У Ч ЕН И КА  

ЙОСАФАТА В СТАНИСЛАВОВІ

Між виховними установами міста Станиславова належить згадати бодай кількома 
словами Малий Семінар імени св. Йосафата в Станиславові при вул. Собєського.

На жаль не можу нічого написати про початки цієї установи, а моя згадка 
відноситься до часу, коли її настоятелем, а опісля ректором став о. Лука Володимир 
Микитюк, катехит державної гімназії з українською мовою навчання в Станиславові 
(1934-1944).

Ранньою весною 1935 року я дістав адвокатську практику в канцелярії д-ра Юлія 
Олесницького в Станиславові, а тому що вона була безплатною, я одержав додаткову 
працю в бурсі ім. Йосафата при вулиці Липовій. Бурса мала приміщення в одній із 
вілл майже на самому кінці Липової вулиці, де починався парк. Настоятелем бурси 
був о. Л.В. Микитюк, цензором мґр. Богдан Скоробогатий, а кухнею завідувала пані 
Левицька.

В тому році Товариство безженних священиків ім. св. Йосафата в Станиславові 
почало будову нового приміщення для бурси при вулиці Собєського.

Це була простора площа, на якій давно стояла дерев’яна церква, а до неї приля
гало старе наше кладовище.

Будинок бурси був одноповерховий. На партері з одної сторони коридору була 
клявзура для сестер служебниць, що провадили кухню і завідували господарством, 
за входом для мешканців бурси — кімната о. ректора, а по другій стороні коридора 
була велика кухня, за нею їдальня і молитовниця, в якій щоденно відбувалась вра
нішня Богослужба, а вечорами молебні.

На поверсі були приміщення для учнів і на кінці коридора в малій кімнаті від 
просторого городу приміщення для цензора, а опісля о. префекта і для мене. До моїх 
обов’язків належало навчання співу, книговодство і культурно-освітня ділянка. Бурса 
влаштовувала відзначення національних річниць і т.п.

На подвір’ї бурси стояв просторий господарський будинок, в якому мешкав сторож 
і там була велика стайня, в якій господарний ректор держав біля десятка свиней 
бурсакам на поживу.

Ззаду будинку був просторий город, в якому весь час працювала одна сестра 
монахиня.

На початку шкільного року 1936/37 на місце магістра Б. Скоробогатого прийшов 
молодий священик о. Микола Остап’як як префект, а бурсу переіменовано на Малий 
Семінар ім. священомученика Йосафата.

В новому будинку при вул. Собєського діставало приміщення 80 учнів. Отже о. 
префект і частково його помічник мали повні руки роботи наглядати за працею і 
студіями учнів. Мені на діловодство лишались пізні вечірні години поза 10-ту годину

Мешканцями Малого Семінара були переважно учні української чоловічої гімназії. 
Найвища оплата за мешкання, харч і опіку виносила 50 золотих. Таких учнів було 
небагато. Більшість учнів мешкала за зниженою оплатою, були такі учні, яких батьки 
платили по 10 і по 5 золотих місячно, а окрім того кожного року було по кілька
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безплатних мешкань для особливо здібних учнів. Отже Малий Семінар був властиво 
добродійною установою. Кожного місяця приходи не покривали витрат. Ці недобори 
мало покривати Т-во безженних священиків, але часто покривав їх о. ректор зі своєї 
платні катехита.

Завдяки діяльності Малого Семінара кожного року кілька незаможних учнів кін
чало середню освіту.

В пляні було розбудувати будинок (мало бути добудоване нове двоповерхове 
крило), але цьому перешкодив вибух 2-гої світової війни. Прийшли більшовики. 
Малий Семінар мусів припинити свою добродійну і виховну діяльність. Ректор Се
мінара зазнав переслідувань і мусів утікати, а так само о. С. Тарнавецький, другий 
префект Малого Семінара. Прийшов 1941 рік. Малий Семінар відновив свою діяль
ність, але не надовго. Ранньою весною 1944, більшовики були знов під Станисла- 
вовом. От. Лука В. Микитюк мусів утікати і вже більше до Семінара не повернувся. 
Він став першим капеляном УПА разом зі своїми вихованцями і загинув під час боїв 
за Чорний ліс. А з вихованців Малого Семінара одні пішли в УПА, інші в Дивізію, 
частина зосталась на рідних землях, дехто опинився на еміграції, між якими о. д-р 
Михайло Василик — Генеральний Вікарій у Франції, о. д-р П. Качур, проф. УКУ в 
Римі, д-р Смик, лікар в США тощо. Інші імена загубилися в моїй пам’яті. Перший 
префект о. М. Остап’як залишився на рідних землях, а його наступник о. С. Тарна
вецький тепер живе в Канаді.
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Н А Р О Д Н А  ШКОЛА ІМ. М А РК ІЯ Н А  Ш АШ КЕВИЧА  
В СТАНИСЛАВОВІ

Орест Корчак-Городиський

Було це весною 1924 p., коли мені врізалася в пам’ять розмова між моєю до
рогою мамою і сестрою мого пок. батька, тетою (тіткою) Ганею, як ми її називали, 
до якої саме школи мене послати?

Пригадую, що тета наполягала на «Цвіченівці», як популярно у нас називали 
державну школу вправ, що існувала при учительському семінарі на «Валах», а мама 
радила українську приватну школу Шашкевича. Обидва ті поняття були для мене 
чужими, пам’ятаю тільки, що мама підкреслювала в розмові, що та школа — укра
їнська.

У вересні 1924 р. розпочав я науку саме в тій школі, що містилася тоді в 
одноповерховому мурованому будинку на подвір’ї, при вул. Третього мая. Від вулиці 
стояв будинок т-ва «Сокіл», який був на ремонті чи добудові; ми, хлопці, не раз 
бавилися на тій будові в хованку. Учнів було дуже багато, а ми, першаки, ставилися 
до старших учнів з належною повагою. Найбільше вбився мені в пам'ять «семак» 
Попадинець із села Павелче, високий, із сильним голосом.

Вся наша родина жила тоді на передмісті Бельведер, і мені доводилося самому 
ходити пішки до школи (понад 2 км). Разом зі мною ходила до тієї самої кляси моя 
сусідка, Марійка Ясінська; про її брата Миколу, визначного бойовика УВО, говорили 
у нас вдома з великою пошаною, і не раз чув я притишену розмову, що він знову 
заарештований. З Марійкою ішли ми до школи і вертались додому. Дуже страшно 
було переходити т. зв. «Темну вулицю», якою скорочували віддаль до вул. Бель- 
ведерської і школи. Вулиця була дійсно темна, бо по одній стороні були залишки 
станиславівських оборонних мурів, які в тому часі творили огорожу городу, що 
належав до капітули. Дерева нависали над вулицею і не допускали світла, а з другої 
сторони стояли двоповерхові, старі кам’яниці. Скільки разів я нею проходив, завжди 
огортав мене страх...

Навчання, через нестачу приміщень, відбувалося не тільки в головному будинку і 
не тільки ранком, але й у приміщенні «Сокола», а також і жін. гімназії при вул. 
Липовій у пополудневих годинах.

Опікункою нашої кляси була п-і Степанія Самоверська, енергійна вчителька, яку з 
приємністю згадую з перспективи років, живе тепер із сином в Буенос-Айресі. Разом 
зі мною ходив також син учительки, Мирослав, який після 3-ої кляси переїхав з 
батьками до Рогатина.

Хоч минуло вже стільки років, пам’ятаю досить виразно деяких моїх однокляс- 
ників. І, як сьогодні, бачу Михайла Святого, який мав ще старших братів, котрі також 
ходили до «Шашкевичівки». їхній батько був залізничним робітником, працював по
сильним у магазині. Михайло вже від першої кляси виявляв талант до малювання. За 
сприятливих обставин напевно міг би стати добрим малярем чи архітектом. Ходили 
до школи і діти з мішаних подруж, як ось Володимир Баран чи Олена Олійник, обоє 
з Майзлів. Дуже важке було життя сиріт, які втратили батьків на війні. Мати Розалії 
Єник працювала як домашня робітниця по жидівських домах, а мати Романа Ци- 
буха заробляла на прожиток та навчання синів пранням білизни. Старший її син
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студіював на теології в Станиславові. Батько Камінського був сторожем в одній 
кам'яниці, так само як батько Щербатого. Учні школи не зачислялися до заможніх, а 
коли зважити, що за навчання треба було платити, то треба сказати, що зі сторони 
наших батьків то був своєрідний вияв патріотизму, якщо вже не демонстрація у 
відношенні до польського окупанта.

Крім місцевих учнів, ходили до школи ім. Шашкевича також учні із сусідніх сіл: з 
Микитинець, Угорник, Пасічної, Загвіздя, Підлужжя, Угринова, Вовчинця. З тих сіл 
мусіли учні доходити пішки, що в погані дощово-снігові пори року ніяк не належало 
до приємностей. Вимощених доріг не було, мало хто міг стягтись на ґальоші і не в 
кожного черевики або чоботи були непромокальними. В дещо кращому стані були 
діти, які могли доїжджати залізницею, як, напр., із Ямниці, Павелча, Хриплина, 
Цуцилова чи Тисьмениці. Коли зважити, що у всіх тих селах існували народні 
школи, то посилання дітей до української, до того ще й приватної, школи було 
доказом патріотичного наставлення батьків. Бож економічне становище батьків було 
дійсно важке. Польща щойно позбулася своїх мільйонів і перейшла на «золоті», 
праці не знайти, дорожнеча, під політичним оглядом — послідовна нагінка на все, 
що українське. Тягар тодішніх відносин дошкульно відчували і наші батьки, і вчи
телі. Всі вони були свідками подій світової війни, раділи проблисками волі, болюче 
переживали її втрату. їхнім завданням було виховати нас, молоде покоління, на 
новітніх борців, які на невдачах мали б навчитися, як треба поступати, коли тра
питься подібна нагода. Отож, якщо кол. вихованці «Шашкевичівки» згадують ми
нуле, то мусять згадати з великою пошаною тих наших учителів-виховників, які за 
марну заплату і самі майже в бідноті виховували нас, молодих, на українських 
патріотів та підготовляли до корисної життєвої мандрівки.

Я застав директором школи Дмитра Макогона, буковинця, який вчив разом зі 
своєю дружиною Марією. Залишився в моїй пам’яті як суворий учитель, який пе
редусім любив порядок і дисципліну. У нижчих клясах вчили: п-і Степанія Само- 
верська, п-а Галя Аксентій, а пізніше п-а Ольга Пиндус. Крім дир. Макогона, був ще 
учитель Бирович (викладач математики від 5-ої кл.), який мав для учнів, котрі не 
знали лекції або перешкоджали, оригінальний вислів: «Лупну тя в чоло, аж сі загне». 
За всі чотири роки моєї науки не був я в його клясах, отже й не загнулося моє чоло. 
Як сьогодні бачу його перед собою: високий, коротке, сиве волосся, дещо похилий, 
скорий хід... Проф. Пєліх (з Гірки) вчив нас, крім інших предметів, ще й співу, 
провадив хор та підготовляв кожнорічний шкільний попис-виступ. Я любив спів і 
проби до шкільних імпрез, яких було чимало. Не раз мій вітчим, Іван Гаврилюк, 
мусів вечорами довго наждатись на закінчення проби, щоб мені, малому, в по
воротній дорозі (від моєї 2-ої кляси ми жили на Майзлях) нічого не трапилось.

Двічі на рік школа виступала перед громадянством, а саме з Шевченківським 
концертом та кінцеворічним пописом. Готувались дуже довго і окрім хорових точок, 
деклямацій, вільноручних вправ — найбільше оплесків збирали «вежі», а ті учні 
вищих кляс, які були підставою найважчих «веж», були в наших очах справжніми 
героями. Нагляд над цими вправами був у руках проф. Пєліха. Почавши від 1-шої 
кляси, я залюбки брав участь у шк. імпрезах. Першим моїм виступом була мала 
роля «Потерчати» в «Лісовій пісні» Лесі Українки (в 1925 p.). Чи вся вистава була 
виконана силами нашої школи, не знаю, і крім «водяника» — Богдана Маланяка, 
нікого не пригадую. Останнім моїм виступом була роля Матюші в «Суєті» То
білевича, яку весною 1928 р. ставив театр ім. Тобілевича в Станиславові. З ви
конавців пригадую акторів Сіятовського, Михайла Кушніра та Олену Комаринську. 
На всі імпрези школи Шашкевича приходило багато людей, не тільки родичі учнів, 
але й визначніші громадяни, з яких пригадую лікаря д-ра В. Яновича, адвоката Ю.
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Олесницького, професора Даниша. Цим ніяк не хочу сказати, що й інші громадяни 
не відвідували тих імпрез, та я їх або не знав, або не затямив їхніх прізвищ із 
підслуханих розмов моїх батьків. Ще одна імпреза притягала багато молоді й стар
ших, а саме Свято-Миколаївський Вечір. То була дуже приємна вистава, з дарунками 
і «різками», був Миколай з янголами і люципер з чортиками. Почавши з 2-ої кляси, я 
виступав на таких вечорах, здебільшого як чортик; люципера звичайно грав син 
нашого директора, учень укр. держ. гімназії, званий популярно «Брисько» (загинув у 
Югославії в 1945 p., як вояк Галицької Дивізії).

Кожного року влітку (травень-червень) школа влаштовувала цілоденну прогулян
ку. Добре пригадую собі їх із приємними забавами. Під час однієї прогульки до 
Пасічної, мабуть в 1927 p., сільські хлопці обкидали нас, учнів і вчителів, камінням. 
Було декілька незначних поранень. До сьогодні стоїть перед моїми очима висока 
постать нашої учительки Аксентівни, з «цвікером» на носі, яка не зважала на «лі
таюче каміння», не шукала захисту собі, а старалася якнайскоріше забрати нас, дітей, 
із загроженого терену.

Шкільним катехитом був о. Менцінський. Залишився дуже гарний спогад про 
нього. Мав гарний голос (його брат, Модест, був визначним оперним співаком), вчив 
релігії з великим до нас зрозумінням і прижмурював око на нас, «малих грішників», 
коли ми під час сповідей читали напам’ять всі наші «гріхи», що їх виписували з 
молитовника, і яких ми дуже часто й не розуміли.

Всі учні, а вже головно народних шкіл, які не виросли ще з дитячого віку, є 
однаковими в цілому світі і тільки й думають про те, як би то провести час на 
забаві. Ми мали велике подвір’я, тож місця для забав було досхочу. Найбільш попу
лярною й улюбленою забавою був «Чародій», у якому могла брати участь необме
жена кількість грачів: найбільш спритним учасником цієї забави був старший за мене 
на два-три роки учень Кобрин, батько якого перебував у Америці. Іншою забавою, і то 
дуже популярною, було також кидання монет об мур. Дві останні гри були «пере
слідувані» школою, хоч я ще й тепер не можу збагнути, чому. Хто брав у таких 
розвагах участь, той згадує їх із якоюсь дивною тугою; хто ж не брав, то всякі 
деталі зайво описувати.

Існував у нашій школі Пласт, до якого приймали учнів від 3-ої, а переважно 4-ої 
кляси. В неділі по Богослужбі відбувалися сходини, головно молодших гуртків, під 
проводом своїх гурткових. У 4-ій клясі належав і я до Пласту; нашим опікуном був 
семінарист Мартинюк, опікункою — згадувана тут часто п-а Галя Аксентівна. Ве
ликим щастям для нас, пластунів-новаків, було нести під час зеленосвяточного по
ходу вінок на цвинтар. Старші кляси марширували тоді колонами, з молодших — 
тільки вибранці.

Яке було ставлення польських окупантів до школи ім. Шашкевича? Зрозуміло, 
що патріотичне виховання в цій школі було сіллю в оці адміністрації. Напевно були 
якісь шикани, яких зазнавала управа школи, а про які ми, молодші учні, не знали. До 
першого рішучого наступу дійшло в шк. році 1931/32, коли після переведення обшуку 
влада зачинила на деякий час школу, а учні мусіли закінчувати навчання в поль. нар. 
школах. Мій брат, Володимир Гаврилюк, який був тоді в 4-ій клясі, закінчив її в 
школі ім. Міцкєвича, з якої він, як і всі інші, здавав вступний іспит до української 
держ. гімназії.

З перспективи довгих років згадую нашу школу дуже приємно: всі без вийнятку 
вчителі старалися прищепити нам правдиву любов до України, дати потрібне знання, 
не забуваючи також освідомлювати нас у тому, що ми, на жаль, живемо в чужій, 
наскрізь ворожій нам державі.

У приміщеннях школи відбувались і курси для ремісничої молоді в системі УПТ.
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«СЕЛЯНСЬКА БУРСА» В СТАНИСЛАВОВІ (1909-1916)

М. Дем'янчук

Я мав несповна 10 літ, як у вересні 1909 року приїхав з кількома іншими това
ришами з Надвірної до «Селянської бурси» в Станиславові, що містилася при вулиці 
Липовій ч. 80. Тоді вперше в житті пішов я з рідної хати у світ. Нас було шестеро 
учнями 1-ї кляси, 4 було з 2-ї та 1 із 5-ї кляси української державної гімназії, що мала 
офіційну назву «Ґімназия з руською мовою викладовою». Всіх нас прийняли на 
мешкання й харчі у «Селянській бурсі». Учнями 1-ї кляси були: Буній Микола, 
Вірстюк Роман, Дем'янчук Михайло, Скорупський Иосиф, Розумович Степан та 
Слюсарчук Михайло. Учнями 2-ї кляси були: Вірстюк Зенон, Гаврилюк Михайло, 
Кочержук Дмитро та Кочержук Олекса. Учнями 5-ї кляси були: Гринішак Олекса та 
Розумович Володимир, одначе останній мабуть мешкав «на станції». Всіх учнів- 
мешканців «Селянської бурси» було близько 100 душ.

Цім «Селянської бурси» в Станиславові, що пізніше був зайнятий під дівочу гімназію УПТ.

Будинок, де містилася «Селянська бурса», був одноверховою кам'яницею з ве
ликою брамою по середині будинку та широким входом. Ним виходилося кількома 
сходами вгору праворуч і ліворуч до кімнат, що містилися в партері, а далі з правої 
частини — сходами виходилося на перший поверх. Сходи були широкі та вигідні,
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мали масивне поруччя. Воно служило меншим бурсакам за «трасу» зсуватися з 
першого поверху на партер, розуміється, тоді, коли не загрожувала небезпека зло
витися під час «забави» кимось зі старших учнів чи й самим настоятелем бурси.

У партері праворуч була канцелярія бурси, що одночасно служила й за мешкання 
кожночасного настоятеля, гімназійного професора. До цієї кімнати, що мала два 
великі вікна від вулиці, прилягала кімната ч. 2, одна з найбільших у цілому будинку, 
до якої заходилося через кімнату ч. 1, що мала вікно на подвір’я, а однією стіною 
притикала до сходової клітки, котрою виходилося як запасним входом по вузьких 
сходах на 1-й поверх. До сходової клітки прилягали з другого боку кльозети- 
виходки, що до них заходилося з подвір’я. В кімнаті ч. 1 дістали приміщення учні 1-ї 
кляси, в кімнаті ч. 2 мешкали учні 2-ї кляси та декотрі учні з 1-ї кляси.

На партері ліворуч був малий коридорчик, що ділив партер на дві частини. В 
цьому коридорі праворуч у першій кімнаті була загальна умивальня, коло неї — 
кімната для легко хорих, а за нею, мабуть, була ще одна кімнатка. В цьому ж 
коридорі ліворуч був вхід до кімнати ч. З, а через неї був перехід до кімнат ч. 4 та ч. 
S. Кімнати третя й четверта були фронтовими, мали по два великі вікна на вулицю, 
кімната ч. 5 мала одно вікно на подвір’я, подібно як умивальня та дві інші малі 
кімнати.

З головного входу входилося на просторе подвір’я бурси. За правим крилом 
будинку, де містилися вбиральні, було вільне місце шириною яких 4-5 метрів; там 
стояла велика скриня для відпадків. За тією маленькою площею були партерові 
забудування, де приміщувалася пральня, а за нею їдальня та кухня із харчовими 
магазинами. За їдальнею кінчалася територія бурси високим парканом, за котрим 
була інша українська бурса для хлопців, що ходили до вчительської семінарії та 
інших середніх шкіл. У паркані була фіртка, котрою мешканці тієї малої бурси 
могли пройти на подвір’я «Селянської бурси», а відти на вулицю Липову. На подвір’ї, 
недалеко від пральні, росли дві акації, що під час квітнення наповняли повітря 
приємним ароматом.

Виходячи сходами на перший поверх, видко було двері до кімнати ч. 9, де 
мешкали учні найвищих кляс. Ліворуч з коридору був вхід до кімнати ч. 10, з якої 
були двері до кімнати ч. 9, а також до кімнат ч. 11 і ч. 12. З коридору праворуч, 
відразу ж за виходом на ґалерію, були кімнатки ч. 13 і ч. 14, на 3-4 ліжка кожна.

Зі мною в кімнаті ч. 1 жили в шк. році 1909/10 такі мої товариші з 1.6 кляси: 
Брик Ярослав, Буній Микола, Дуда Михайло, Загребний Василь, Вірстюк Роман, 
Микитинський Дмитро, Розумович Степан, Скорупський Йосиф, Слюсарчук Михай
ло. Інші товариші, учні 1.6 кляси, як Гира Василь, Заболотний Іван, Бурачинський 
Добротвір, Ковальчук Михайло, Ліщинський Микола, Соловій Матвій, Солодкий 
Василь та Шемлей Осип, мешкали в іншій кімнаті, ч. 2.

Настоятелем «Селянської бурси» був у той час проф. Петро Ростинський, го
ловою Товариства «Селянська бурса», що утримувало нашу бурсу, був надрадник 
держ. залізниць Мішкевич. Господарем та заразом сторожем, що вдержував усе в 
порядку, був Семань Соломка, головною кухаркою — його дружина, що мала ще до 
помочі дві дівчини-селянки.

Життя в бурсі проходило назагал цікаво та в більшості весело. Учні вставали 
коло год. 6 ранку, вмивалися, впорядковували свої ліжка, чистили взуття і вбрання. 
Близько год. 7 був дзвінок — знак бурсакам, що снідання на столі. Тоді всі учні 
йшли до їдальні і споживали снідання, що складалося із кусника-кромки хліба і гор
нятка кави з молоком. По сніданні на знак дзвінка всі учні збиралися в коридорі та 
парами під проводом настоятеля або котрогось із найстарших учнів ішли до катедри 
на ранішню молитву, а рівночасно робили здоровий та потрібний для організму
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ранній прохід. Попри нашу гімназію провадила дорога до церкви, що містилася при 
вул. Липовій ч. 44-46. Цей прохід до церкви відбувався на протязі цілого року, за 
вийнятком дуже холодних зимових днів та дощової погоди. Були випадки, коли ми 
через якусь причину спізнилися з виходом із бурси і нам не вистачало часу зайти до 
церкви на молитву, тоді у більшім або меншім віддаленні від церкви повертались 
назад і йшли до школи.

Навчання в школі тривало звичайно до 1-ї год. по пол., а в нижчих клясах до 12 
год. О год. 1-й був обід, що складався з зупи чи росолу та другої страви, як ґуляш із 
бульбою, риж із цукром та цинамоном, клюски з сиром. Меню змінювалося-чергу- 
валося на протязі тижня.

Фото І] зб. О. Новицького.
«Селянська бурса»: її мешканці при вечері.

Настоятель бурси проф. Іван Ґолембйовський в кутку справа. Одному, видко, 
не дали вечері й він з розпуки грає на мандоліні.

Після обіду учні бавилися на подвір'ї десь до 3-ї год. по пол. Потім усі вико
нували домашні завдання, вивчали завданий учителями матеріял. Десь коло год. 6 
інструктори, котрі були в кожній кімнаті між учнями з нижчих кляс до 4 включно, 
скликали своїх «елєвів» та переводили з ними лекцію на наступний день. Хоча тими 
інструкторами були учні вищих кляс, а не професори, вміли вони втримати в кімнаті 
лад і порядок та добре наглядати довірених їхній опіці молодших учнів. Непри- 
готованих учнів заставляли вони довше вчитися, а інколи повідомляли про занед
бання учня в науці настоятеля, що відповідно карав за це учня. Інструкторами 
настановляла управа бурси здібних та пильних, але бідних учнів, і за свій нагляд 
були вони звільнені від оплати за мешкання й харч у бурсі, а це в багатьох випадках

85



вможливлювало кінчати гімназію незаможним учням. Серед учнів вищих кляс були 
по кімнатах старші учні, «цензори», комендантами кімнат, котрі не мали обов’язку 
провадити кожного дня лекції, але дбати лишень про лад, порядок та спокій у 
кімнаті, а також на прохання когось із мешканців кімнати — допомагати йому в 
навчанні.

Завдання настоятеля бурси відповідно втримати коло 100 дітей і юнаків різного 
віку, темпераменту, вдачі й здоров’я, а при тому слідкувати за їхнім поступом у 
науці, було дуже важким і відповідальним як перед батьками учнів, так і перед 
дирекцією гімназії та вчительським збором.

Не пригадую вже, хто зорганізував у шк. році 1909/10 мішаний хор у нашій бурсі, 
але пам’ятаю, що і я належав до нього та співав тоді у сопранах. Вивчали ми як 
першу пісню «Вулицю» («Понад тими гороньками»). Хор мав добрих співаків; у 
репертуарі були й важкі пісні, як «З Окрушків», «Косар» — до слів Шевченка («Понад 
полем іде»...); з народних пісень пригадую «Віддала мене моя матінка». Серед 
співаків були й дуже гарні голоси, як, напр., І. Ґолембйовський, Д. Микитинський, 
Проців, Василь Яців, Лесь Гринішак, Бубнюк. Чи хор публічно виступав — не можу 
собі пригадати, бо більше зберігся в пам’яті наш гімназійній хор, у якому співали 
члени нашого бурсацького хору.

Повертаючися до з’ясування ділового дня пересічного бурсака, треба пригадати 
те, що було вже сказано, а саме, що близько 6-ї по пол. відбували інструктори зі 
своїми кімнатними учнями лекції, що тривали приблизно одну годину. О год. 7-й 
подавали вечерю, що складалася з однієї страви: гречана каша із вишкварками, ку- 
леша, а до неї кисле молоко, або макарони з солодким молоком. Узагалі харч був 
середньо-добрий, але заскромний для молодих хлопців. Багато учнів мали спиртові 
машинки і на них варили чай або каву; багато з-поміж нас діставли з дому харчові 
посилки і так доживлювалися. Оплата за місячне вдержання учня в бурсі становила 
на початку шк. року (1909/10 — 1912) 20.00 австр. корон, а від 1912 року 24.00 кор. і 
тих грошей, хоч як їх було важко заплатити селянинові чи міщанинові-рільникові — 
на ціломісячне утримання учня таки дуже скупо вистачало. Коли ще зважити й те, 
що бідні, дуже здібні учні мали знижку, а інструктори зовсім нічого не платили, то 
треба дивуватися вмілістю господарювання тими грішми та вдержання коло 100 
учнів. У той самий час на приватних станціях платилось по 24.00-30.00 кор. за учня. 
Своєю приступною ціною за вдержання «Селянська бурса» вможливила навчання в 
гімназії сотням дітей незаможних або таки зовсім бідних родичів.

Чим займалися бурсаки на дозвіллі, кожного вечора до год. 9-ї, в суботи по 
полудні та в неділі? Улюбленою грою був копаний м’яч (футбол) — грали най
молодші учні на подвір’ї бурси. За м’яч служила більше або менше округла куля з 
різних старих шмат. Старші учні складалися й купували правдивий шкіряний м’яч. 
Також улюбленою була гра в «кляси», що полягала на киданні плоским камінцем у 
відповідну, на землі означену, клясу та вигортання того камінця, скачучи на одній 
нозі з кляси до кляси так, щоб камінець не затримався на межі між двома клясами, 
ані не перелетів котрої кляси. Улюбленими були також кімнатні забави, як: «Га- 
мерґльок», забава «в літературу», шахи, а у вищих клясах — у карти. Зокрема 
«Гамерґльок» був улюбленою забавою учнів 1-4 кляс, бо то була для них новість, а в 
додатку в грі брало участь 8-10 осіб. Була це гра, для якої купували відповідні картки 
та кістку, чи навіть більше кісток з позначеними на них дзвінком, молотом, кор
чмою, а на іншій — з різною кількістю точок на кожній площі, від 1 до 6. Починалася 
ця гра «купуванням» окремих карт — символів поодиноких грачів, як напр. «ґльоке- 
дзвін», «гаммер-молот», корчма. Для «купівлі» служили «гроші», що їх грачі самі для 
себе робили з картону або грубшого паперу, в різних вартостях, як у сотиках, так і

86



десятках сотиків та, мабуть, і в «грубілій» валюті. Купівля тих карт відбувалася 
ліцитаційним способом, а провадив її один із грачів, який мав «касу». Ліцитувалося 
карти навмання, цебто так, що жаден із грачів не знав, що зараз на ліцитації, але 
один перед другим набивав ціну аж до найвищої і аж тоді, коли не було до 3-го разу 
вищої оферти, карту купував той, хто дав найвищу ціну. Так переліцитовувалося всі 
символи, яких було п’ять чи шість, але я пригадую лише три з них, що їх повище 
вичислив. Після закінченої ліцитації починалася правдива гра. Була засада, хто мав 
починати гру. Мабуть, касир кидав на стіл одну кістку, а грач другу, і після наявної 
кількости кульок на кістці та наявних знаків-символів на другій — грач або збирав 
гроші від інших грачів, або сам мусів їм платити. На жаль, повних правил гри не 
пам’ятаю, хоча в нижчих клясах грав залюбки в цю гру, бо всі мої товариші її також 
дуже любили. Гра ця нас цікавила і ми могли бавитися годинами. Другою цікавою 
грою була гра в «літературу». Полягала на тому, що приготовлялося кількадесят 
карточок з наголовками прізвищ та імен українських письменників і поетів, під
креслюючи їх. Під прізвищем автора подавалося 5-8 заголовків його творів, ну
меруючи їх від 1-5 чи 8. Письменникові виписувано стільки карточок, скільки він мав 
вичислених творів, з тією різницею, що на кожній карточці того самого письменника 
чи поета інакше чергувалися його твори. Подібно як прізвище автора, був підкресле
ний також заголовок його твору на кожній карточці, що був поставлений під ч. 1. У 
грі могли брати участь кілька учнів. Кожний діставав певну кількість карточок на 
початку гри та старався скомплектувати в себе якнайбільше імен письменників так, 
щоб мати всі картки кожного наміченого письменника, жадаючи поодиноких карток 
у співграчів. Коли жадаючий якогось твору звертався за ним до грача, що цей твір 
мав як ч. 1 на своїй карточці, грач був обов’язаний цю карточку дати, а тоді той, що 
мав щастя трапити напосідача питаного твору і дістав його, мав право дальше 
питати за іншим твором у того самого або іншого співграча. Він мав право так 
довго питати інших грачів, як довго вгадував, що дана, питана картка, знаходиться в 
руках питаного. Коли ж він не натрапляв на посідача питаної картки, тратив це 
право, а на його місце це право набував той, на котрому він помилився. Вигравав 
той, хто зумів зібрати комплети якнайбільшої кількости творів даного письменника і 
мав таких комплетів найбільше. При цьому визначувано час тривання гри. При цій 
грі учні знайомилися з іменами наших письменників та поетів та з заголовками їхніх 
творів, а це було дуже часто поштовхом для учнів читати твори.

До згаданих вже передше ігр на повітрі слід додати дуже популярну гру «кічки», 
що відбувалася під час прогульок бурси на «Діброву» чи в інші місця.

Суботнє пополуднє призначували бурсаки на прання хусточок та шкарпеток, чи
щення одягу чи прибирання ліжка. За дозволом настоятеля, можна було йти у місто 
на закупівлю або в кіно. У неділі та свята йшли всі учні гімназії на екзорти та на 
Богослужби до Катедри, четвірками, серединою вулиці. По Богослужбі збиралися 
члени різних гуртків на відчити, пластуни на гутірки, гімназіяльна оркестра на про
би. Після обіду йшли всі бурсаки парами на прогулянку через міський парк на 
«Діброву», там грали в копаного м’яча, кічки, змагалися в бігах, скоках та іноді 
боролися між собою. Під час тих прогулянок наша дорога вела попри карне за
ведення. Пам’ятаю, як уже під час нашої першої такої прогулянки, у вересні 1909, 
коли ми вийшли з парку й дорогою прямували на площу «Діброва», старші наші 
товариші показували нам таке то й таке з ряду вікно, на такому то поверсі, де 
відбував свою кару за атентат на намісника Галичини графа Потоцького герой 
тодішнього часу студ. унів. Мирослав Січинський. Кожний із нас знав те вікно та зі 
співчуттям дивився на нього, в своїй дитячій душі подивляючи відвагу месника за 
народну кривду.
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Фото із зб. О. Новицького. 
Мешканці «Селянської бурси» з проф. Ґолембйовським під задньою стіною дому 
при вул. Липовій 80, що пізніше став домом дівочої гімназії УПТ  «Рідна школа».

Були й інші способи патріотичного виховання гімназіяльної молоді.
Пригадую, як, мабуть, у 1912 р. мав відбутися на спортовій міській площі коло 

парку Ромашкана, за міським парком, Повітовий Січовий Здвиг з якоїсь нагоди. Тоді 
видано було наліпки на шиби, що їх повинні були наліпити на свої вікна всі українці, 
мешканці Станиславова, саме в навечір’я того здвигу. Була субота. У кімнатах нашої 
бурси збирали гроші на закупівлю наліпок. У неділю ранком, ще перед екзортою, 
перейшовся проф. Ростинський по хіднику на протилежній від бурси стороні вулиці, 
й дивився своїм бистрим оком, як виглядає «декорація» вікон бурси; а він задоволено 
усміхався і давав опісля свої вказівки цензорам та інструкторам окремих кімнат. 
Напроти нашої бурси стояв партеровий дімок з кількома колонами, а в ньому 
приміщувався дівочий український інтернат, де жило, мабуть, близько 25 учениць 
семінара та інших середніх шкіл. Між ними були вже дорослі, гарні дівчата, в тому 
дві чи три були сестрами бурсаків. Це сусідство зобов’язувало мешканців нашої 
бурси до своєрідної ревалізації, головно в зовнішньому вияві українського патріо
тизму. Тож зрозуміло, що проф. Ростинський слідкував за тим, щоб його бурса не 
пасла задніх...

На другий день, у неділю, по Богослужбі та екзортах учні поверталися до бурси. 
В той день був мабуть обід о год. 12. Січовий Здвиг був не лише показом вмілости 
січовичок та січовиків у виконуваних ними вправах, але і своєрідною національною 
маніфестацією перед українським, польським і жидівським населенням Станиславова, 
і тому всі українські патріоти докладали зусиль, щоб він пройшов якнайкраще. 
Професорам-патріотам залежало на тому, щоби й українська гімназіяльна молодь 
брала в ньому участь і то якнайчисленнішу, в ролі глядачів. За тодішньої ситуації

88



при найкращій волі та охоті наша гімназія як цілість у тім здвизі участи взяти не 
могла, бо це викликало б утиски Шкільної Краєвої Ради, що знаходилася в поль
ських руках. І тут виявив себе проф. П. Ростинський як справжній патріот, добрий 
виховник та тонкий дипломат. Він хотів, щоб якнайбільше, таки всі бурсаки взяли 
участь у здвизі, одначе, знаючи ситуацію та імовірні наслідки, мусів бути обереж
ним. Ще перед обідом ходив він по кімнатах бурси і ніби між іншим, нехотя 
запитував учнів, головно молодших, чи вони підуть на здвиг, та недвозначно давав 
зрозуміти, що він бажає, щоб усі ми пішли. Тієї неділі відпала й звичайна прогулянка 
на «Діброву»... А після обіду проф. Ростинський заходив ще кілька разів до кімнат та 
просто виганяв хлопців на здвиг. Щоправда, гарна погода і дитяча цікавість по
бачити таку рідну многотисячну імпрезу дуже полегшували успіх пропаґандивної дії 
нашого настоятеля, все таки ми тоді були прямо захоплені його піклуванням... Для 
пригадки скажу, що по успішнім проведенні здвигу, під час котрого були масові 
вправи січовичок та січовиків, відбулася дефіляда всіх вправляючих перед трибуною, 
на якій були провідні діячі Січі, а по дефіляді похід багатотисячних лав, всіх учас
ників того свята, рушив із площі вулицею Липовою в напрямку середмістя. Нічого 
не передчуваючи, приглядався до величного походу з балькону свого мешкання при 
вул. Липовій директор української держ. гімназії д-р Микола Сабат. Та в мент, коли 
похід зблизився до директорового мешкання, хтось із походу крикнув «ганьба! 
хрунь!», а може ще й інші образливі слова в сторону директора. Маса, можливо й 
несвідома того, проти кого викрикує, — повторювала цей оклик. Такий, може й не 
заслужений, вияв ворожнечі маси людей до особи директора Сабата справив на 
нього, безперечно, гнітюче враження, він зник із балькону, а маса далі вигукувала... На 
другий день, у понеділок, ходив дир. Сабат від кляси до кляси й випитувався учнів, 
хто був на здвизі. Ми, малі учні 1.6 кляси, переважно мешканці «Селянської Бурси», 
на запит директора всі встали зі своїх місць і призналися, що ми всі були на здвизі, 
за вийнятком єдиного Євгена Великановича, бо він мешкав у своїх родичів, прийшов 
у той день трохи пізніше у школу і не знав про нашу однодушну постанову при
знатися всім, що ми брали участь у здвизі, і може він таки на здвизі справді не був. 
Але за те, що він не солідаризувався у цій справі з цілою клясою, ми довго дорікали 
йому, хоч дуже можливо, що ніхто його перед тим не закликав, щоб він солі
даризувався з нами.

За настоятельства проф. Ростинського траплялися декілька разів вияви нашого 
загального протесту проти недоброго харчування, як от раз ми дістали на вечерю 
замість квасного молока до кулеші — якусь синю рідину, яка трохи тхнула оцтом і в 
якій видко було щось наче шматочки сиру. Ми всі на знак протесту не їли тієї вечері 
та обвинувачували кухарку за таке кисле молоко, хоча це могла бути вина доставця 
молока. Іншим разом подали стухлу кулешку, і ми знову протестували. Кожного 
разу настоятель заспокоював нас та обіцяв поправу.

Серед старших учнів були вже помітні таланти не лишень щодо окремих пред
метів навчання, але й до мистецтва, напр., учень 7-ї кляси Григорій Білас виявляв 
великі малярські здібності. У той час він був моїм цензором (я був у 3-й клясі). Він 
був для нас, жителів 7-ї кімнати на І поверсі, суворий та вимогливий, і ми його 
навіть боялися. Крім нього, було в нашій бурсі кілька добрих акторів — аматорів 
сцени; вони ставили в сусідніх селах легші п’єси із народного репертуару, як, напр., 
Лесько Гринішак, Василь Бубнюк та, мабуть, Манюк. У вільних кімнатах бурси 
Григорій Білас малював до тих вистав декорації. Як доказ великих малярських 
здібностей Біласа, ходила чутка, що він малював був 10-короновий банкнот так 
вдало, що ніхто з тих, що його бачили, не міг відрізнити його від оригінального
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банкнота. Ми, молодші учні, чули про це, одначе, зрозуміла річ, не могли впевни
тися, чи то була правда.

Для розваги декотрі наші товариші з гумористичними даними у своїй вдачі 
вивчали монологи та від часу до часу розважали нас ними, роблячи на столі в 
більшій кімнаті естраду, закриту від «публіки» двома коцами. Такими гумористами 
були Ковч та Олекса Катамай. Не бракувало серед нас і «псотників», які наважу
валися на менше чи більше вдалі жарти-псоти-пакості у стосунку до своїх товаришів. 
Досить популярним «жартом» було «мінування» ліжка: жертві того жарту в часі 
неприсутности в кімнаті витягали поперечні дошки, на яких лежав сінник, підпирали 
сінник якоюсь однією дощинкою; коли жертва лягала на «підмінований» сінник, то 
він западався разом із власником у ліжко, опиняючись на долівці. Під сміх сусідів 
жертва видряпувалася, стогнучи, з долівки та, відповідними словами дякуючи 
спричинникам жарту, заходжувалася направляти ліжко. Тоді, посміявшися трохи, 
сусіди самі допомагали впорядкувати ліжко... Бувало часом, що ніхто, крім спри- 
чинника, не знав, хто здобувся на такий жарт.

Проф. Ростинський був австрійським резервовим поручником. То був старий 
кавалер, мав на утриманні стару матір, яку дуже любив. Сам пишався пристійним 
вусом і гарною чуприною, був трохи товстуватий, з малим животиком. Своєю 
зовнішністю подобався всім, а тим котрі знали ще й його добре серце — тим більше. 
У 1912 році затяглася балканська війна і тому прийшла часткова мобілізація декотрих 
річників та старшинського резервового корпусу. Проф. Ростинський також дістав 
покликання до війська. Одного вечора у канцелярії професора почули учні, які меш
кали в кімнаті ч. 2, якісь загадкові гуки, яких 3-4 удари. Згодом ходили неперевірені 
плітки, що проф. Ростинський, діставши виклик до війська, дуже переживав, що 
мусить залишити свою улюблену матір, і в тій знервованості вистрілив кілька разів з 
револьвера в кімнатну піч. Не пригадую чи хтось із бурсаків перевіряв правдивість 
тієї плітки, одначе проф. Ростинський до війська не пішов, мабуть дирекція гімназії 
реклямувала його.

Здається, що в шкільному році 1913/14 настоятелем у «Селянській бурсі» був 
проф. Степан Малецький. Брюнет із сіро-зеленими очима, що зраджували хитрун- 
ство, з чорною, досить буйною та широкою бородою, поривчастий і непогамований, 
він і як педагогічна сила, і як наш настоятель не мав такої поваги, респекту й любови 
серед загалу учнів, як проф. Ростинський. Все таки він умів тримати порядок і 
дисципліну серед бурсацької братії. Любив підновлювати учнів при якихось недоз- 
волених грах. Пригадую, як, будучи, мабуть, у 4-й клясі, жив я разом з іншими 
трьома товаришами-одноклясниками в кімнаті ч. 6 на першому поверсі. Доступ до 
кімнати був або через довгу ґалерію, попри вікно нашої кімнати, або бічними схо
дами з партеру. Тому, що той закуток вважався за досить безпечний, молоді карто- 
граї приходили до нас заграти в карти. Ніхто не грав жадної газардової гри у гроші, 
бо, мабуть, ніхто такої й не знав. Одного разу під час такої гри, — це було літньою 
порою, бо вікно до Галерії було відчинене, — один із грачів, який сидів на лавці 
найближче плечима до вікна, Микола Марущак, саме в запалі гри підніс високо 
вгору руку з картою, що нею хотів «прибити», а в ту мить проф. Малецький невідомо 
як тихцем підійшов до вікна і вхопив руку Марущака, разом із картою!.. Але 
особливих неприємностей грачі не мали, бо то була справжня забава, а не гра в 
гроші.

Найбільш емоційними в бурсацькому житті були останні місяці перед кінцем 
шкільного року, себто місяці травень — червень. Зокрема були вони «емоційними» 
для слабших учнів, котрі мали погані оцінки-ноти та діставали на останній конфе
ренції можливість поправити їх здаванням т. зв. промоцій. Промоції здавали учні в
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присутності директора у своїй клясі та перед професором даного предмету. До 
промоції треба було добре приготуватися, повторюючи матеріял даного предмету, 
засвоєний клясою на протязі року. Такі учні, що мали здавати промоцію, вставали 
рано, коло 4-ї год., і йшли у недалекий міський парк, щоб повторювати матеріял. 
Чудова весняна погода, прекрасні, плекані клюмби гарних та рідкісних квітів, що їх 
було багато в парку, ранішній спів птахів, подих недалеких піль раз то заохочували 
учня до пильнішої уваги та науки, а іноді розсівали його увагу... Вчилися тоді 
одинцем або вдвійку, перепитуючи один одного. Але налюбуватися чудовими трав
невими ранками хотіли й добрі учні, і вони вставали рано, щоб зачерпнути у молоді 
легені здорового чистого вранішнього повітря.

Зовсім окремим переживанням були останні дні червня перед роздачею свідоцтв, 
головно саме для слабших учнів. Звичайна річ, вислідів останньої, клясифікаційної 
конференції не подавали нам професори, господарі кляс, до відома, тому в багатьох 
випадках деякі учні не були надто певні успішного закінчення кляси та переходу до 
вищої. Натомість, добрі учні, що були певні доброї ноти та переходу до вищої кляси, 
у своїй нетерплячці купували собі вже на який тиждень перед роздачею свідоцтва 
паски на ковнір, що їх вони будуть носити у наступному шкільному році. За день-два 
перед роздачею свідоцтв багато таких нетерпеливців відпорювали свої дотеперішні 
паски, пришивали на їх місце нові, з вищої кляси, а на них легенько пришивали старі 
паски.

Останній вечір перед роздачею свідоцтв відзначався великим рухом у бурсі. Біль
шість хлопців випорожнювала свої сінники від старої соломи; її зсипали на купу в 
подвір’ї коло прачкарні. Згодом купа соломи була така висока, що сягала майже до 
ґалерії на першому поверсі. Однією з тодішніх забав було скакання з першого 
поверху на ту купу соломи... В цілім будинку панував до пізньої ночі рух: хлопці 
пакували свої речі, щоб на другий день, по роздачі свідоцтв та приїзді фір з дому, 
якнайскорше навантажити все на підводи та якнайшвидше їхати додому. Гуртками 
ходили також бурсаки того вечора до парку, співали, жартували, а іноді й сваволили. 
Вечір на закінчення шкільного року мав своє неписане право, навіть настоятель не 
надокучав пригадками та грозьбами. Іноді о 1-й год. йшли учні на спочинок, старші 
учні 6-8 кляси справляли в кімнатах малу забаву-пиятику, на котру запрошували й 
настоятеля. Раннім-ранком приїздили перші підводи з околиць Станиславова, щоб 
забрати додому учнів. У день роздачі свідоцтв подвір’я бурси було бодай на поло
вину заставлене возами. Звичайна річ, голосні привітання та поздоровлення лунали 
далеко довкруги...

Мабуть в році 1912 вибрано головою товариства, що опікувалося «Селянською 
бурсою», професора нашої гімназії д-ра Івана Дем’янчука. Як попередній голова 
товариства, так і новий кілька разів упродовж шкільного року приходив у бурсу, 
оглядав кімнати, цікавився побутом бурсаків. З нагоди Святого Йордану ходив 
щороку по всіх кімнатах бурси та окроплював їх свяченою водою гімназіяльний 
катехит о. Іван Луцик або о. д-р Фіґоль.

Пригадую, що декілька разів мали бурсаки нагоду побачити якихось акробатів, 
які показували нам свою вмілість; також один раз задемонстровано нам нову гру 
малим м’ячем.

Мабуть у шк. році 1911/12 в кімнаті ч. 9 на першому поверсі влаштовано ма
леньку крамничку зі шкільним приладдям та іншими, бурсакам для щоденного 
вжитку потрібними, товарами. Увесь товар крамниці приміщувався в одній шафі. 
Хто був продавцем, тепер уже не можу собі пригадати. Той маленький почин — дати 
бурсакам змогу купувати дрібні речі у своїй крамничці — мав глибше виховне 
значення, бо наглядно показував молоді, що торгівля не така то вже й важка справа.
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А також зобов’язував учнів купувати потрібні речі саме у своїй крамничці, і так 
підготовлялося молодь у практичному житті здійснювати клич «Свій до свого».

Молоді бурсаки часто бували напівголодними. Декому, головно з нижчих кляс, 
надходили майже періодично харчові пакунки та гроші. У найближчому до бурси 
сусідстві, спочатку в будиночку поруч бурси, а пізніше в будинку напроти бурси була 
жидівська харчова крамниця, де можна було купити хліб, булки, масло, чай, соло
дощі і т. п. Там бурсаки щоденно залишали свої дрібні гроші. Декотрим учням 
батьки дозволяли давати товар до висоти певної суми на борг, що його по приїзді до 
Станиславова місячно сплачували. Але були й випадки, коли декотрі учні по-своєму 
виявляли купецькі зацікавлення та здібності. Улюбленою присмакою для багатьох 
учнів були вафлі-андрути. Тому головно на початку шкільного року, коли в багатьох 
було ще досить грошей на дрібні видатки, хтось з-поміж учнів купував картон-два 
андрутів десь у гуртівні в місті, а відтак розпродував їх по нормальній роздрібній 
ціні товаришам. При цій нагоді деколи «ненаситні» ласуни закладалися поміж собою, 
що один із них з’їсть, без перерви-передишки і без пиття води 40 андрутів! Здається 
мені, що в одному випадкові учень заклад виграв, одначе пізніше протягом довшого 
часу не міг і глянути на андрути та ще й відраджував інших від такого закладу... 
Були між бурсаками й інші «заклади», як, напр., з’їсти 2-3 фунти яблук, не викидаючи 
качана, ані зерняток...

Хтось з-поміж старших бурсаків дістав адресу чеської фабрики годинників у місті 
Брюкс, у Чехії. Та фабрика реклямувала свої годинники, друкуючи свої фірмової 
печатки на різних гарних кольорових картках-листівках. Якоюсь дорогою дісталися 
пачки тих листівок до бурси. Були між тими картками, що в більшості представляли 
краєвиди, також дуже гарні дівочі голівки, репродукції з оригіналів німецького ма
ляра Муттіха. Згодом цих голівок було значно більше, ніж краєвидів, бо вони 
загалові бурсаків дуже подобалися і їх найбільше купували. Хтось із бурсаків, зда
ється, Яків Небиловець, додумався прикрасити стіну коло свого ліжка такими різ
ного роду листівками. Купив кілька аркушів кольорового чи білого пакункового 
паперу, поробив у ньому ножиком вирізи і в них поприміщував, гарно розташу
вавши, всякі такі картки і прибив свій «паперовий килим» шпанеґлями на стіні. Ця 
декорація сподобалася іншим бурсакам, і за якийсь час майже в усіх кімнатах стіни 
були удекоровані такими «килимами». Але не всі бурсаки хотіли насолоджуватися 
картками чужих малярів. Більшість купувала модні в той час та при тому справді 
дуже гарні своєю історичною тематикою картки артиста-маляра Ждахи, Манастир- 
ського, а також розповсюджені в ті часи кольорові картки-портрети наших славних 
артисток: Рубчакової, Стадникової та інших... Свої закупи книжок та інших потрібних 
у школі посібників і предметів полагоджували бурсаки як правило в крамниці «Со
юзний Базар», що містилася при вулиці Собєського ч. 20. Уніформу-мундири та 
плащі, пелерини й шапки купували в українського кравця Рудавського, а також по 
жидівських крамницях, яких було багато в околиці нашої катедри та на ринку; ліки 
купували найбільше в аптеці Байліса на ринку, а взуття — по різних склепах. Багато 
учнів купували чи давали робити мундири, плащі, пелерини та взуття в інших містах 
і містечках свого замешкання.

У той час Українське Педагогічне Товариство «Рідна школа» видало свої бльочки- 
тальони та роздало їх по різних крамницях, варстатах і підприємствах. Обов’язком 
покупця-українця було йти до тієї крамниці купувати потрібний товар, котра мала 
такі бльочки УПТ, і, пологодивши там закуп, жадати від продавця бльочка на 
заплачену квоту. Відтинки такі віддавали покупці комусь з-поміж управи УПТ. Знов 
купець чи ремісник, що мав такі бльочки УПТ, розчислявся згідно з домовлянням з 
кимось із Управи УПТ та виплачував умовлений відсоток від вторгованої суми.
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Наскільки не помиляюся, це становило, мабуть, 2%. Наші професори-патріоти дуже 
часто при всяких нагодах звертали нам увагу на обов’язок полагоджувати свої за
купки, в першу чергу, в своїх крамницях, а з неукраїнських підприємств — у тих, що 
дають бльочки УПТ. Настоятелі «Селянської бурси», даючи дозвіл на вихід у місто 
для закупки, пригадували про цей наш обов’язок, і так закріпляли нам вони свідо
мість потреби своїх крамниць та підтримки УПТ. Гаслом дня було купувати таки в 
своїх крамницях.

При цьому слід пригадати, що в той час жила десь недалеко від бурси пані Олена 
Січинська, мати тодішнього національного героя, який відсиджував кару досмертної 
тюрми за вбивство намісника Галичини графа Андрія Потоцького. Ми не раз бачили 
її, коли приходила на закупки до харчової крамниці, куди й ми заходили. Зодягнена 
в чорну сукню, низького росту, з делікатними рисами обличчя, мала вона дуже ніж
ний голос та дрібненькі кроки. Учні, котрі знали, хто вона, дивились на неї з 
великим пієтизмом; саме десь у той час потрапили нам у руки для розпродажу 
бльочки «цеголок» на фонд Олени Січинської, і їх ми з великою наполегливістю 
продавали на провінції, їдучи чи то на свята, чи на ферії.

Бурсаки ходили стригтися до двох різних фризієрів-голярів у місті, але згодом 
учень Яків Небиловець десь навчився штуки стриження, і тоді відпала нам нагода 
ходити в місто до голярні, бо був свій у бурсі та ще й за добре стриження брав 
значно меншу заплату, ніж той у місті.

Всі учні носили до мундирка тверді, білі, стоячі ковнірці, що їх мусіли давати до 
пральні в місті.

Лікарську опіку давав бурсакам знаний лікар, патріот та громадянин д-р Янович. 
У легших випадках хвороби, коли бурсак мав температуру-гарячку, переносили його 
до кімнати біля умивальні на партері; при тяжчих захвореннях віддавали хворого до 
близького міського шпиталя, що містився при вулиці Казімірівській. За час від 1909 
року до червня 1914 захворів тяжко і помер у шпиталі лише один наш товариш із 
першої кляси, Пріцак. Загалом здоров’я учнів-бурсаків було добре, бож це були 
переважно діти селян та міщан-хліборобів, котрі змалку жили на здоровому повітрі. 
Хворим-калікою прийшов до школи та мешкав зі мною в одній кімнаті Василь 
Загребний: малою дитиною він упав так нещасливо на льоду, що зламав ліву ногу в 
коліні, і від того часу мав на коліні велике згрубіння та шкутильгав так, що мусів 
ходити з паличкою. Був дуже пильним, здібним учнем, дуже товариським та при
вітним, бавився з нами в кляси, а іноді й у м’яча. Він помер, здається, під час І світ, 
війни. Його старший брат, Ігнат Загребний, був підхорунжим УСС, пізніше сту
дентом філософії Українського університету у Львові; був також дуже здібним учнем 
та добрим співаком. Обидва мешкали в «Селянській бурсі».

Слід ще й те відмітити, що бурсаки, як і інші учні нашої гімназії, один раз на рік, 
а саме в навечір’я свята на честь Св. Миколая, ішли до залі товариства «Бесіда» 
при вул. Собєського і там під наглядом учителів забавлялися з ученицями українсь
кого жіночого семінара. До Першої світової війни в нашій гімназії вчилися лишень 
хлопці.

Улюбленим зайняттям багатьох учнів-бурсаків була праця в гімназійнім городі, 
що його обладнав, мабуть, проф. Безкоровайний. При вул. Собєського там була ма
ленька пасіка, грядки з різного роду городиною, були й малі парники-інспекти. 
Селянські сини з насолодою та найбільшою запопадливістю працювали весною і 
літом у вільний від науки час під наглядом проф. Безкоровайного. Крім городини, 
плекали там грядки квітів. Не менш радо ходили декотрі бурсаки на лекції «слєйду». 
Так звалася у нас наука токарства, столярства та переплетництва, що була над- 
обов’язковим предметом для учнів, почавши від 3-ї кляси. Майстерня була у двох
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кімнатах гімназії: токарня, пилки, сокири, долота та інше приладдя й матеріяли. 
Учні вчилися залюбки тих робіт, а при кінці року дирекція гімназії влаштовувала 
виставку малярських праць учнів та праць з обсягу «слєйду», цебто переплетних, 
токарських і столярських виробів. Декотрі старші учні, які ходили по кілька літ на 
«слєйд», мали навіть дуже гарні предмети свого виробу.

Були в нашій бурсі учні, котрі вчилися гри на скрипці, мандоліні, гітарі та флейті. 
Дехто з-поміж бурсаків належав до гімназійної оркестри, заснованої на короткий час 
перед Першою світовою війною. Я почав було вчитися гри на скрипці і мав, будучи 
в 3-й клясі, малу, тричвертеву скрипку.

Мав я з нею прикру пригоду. Поїхавши на різдвяні ферії, скрипку замкнув у 
свою, бляхою окуту, валізку. Повернувшись із ферій і відчинивши її, я ствердив, що 
хтось із товаришів, які залишилися під час свят у бурсі, прострілив кулею з якогось 
малокалібрового револьвера мою валізку і мою скрипку. Винний признався до 
вчинку, але шкоди мені не повернув, бо не міг через свою вбогість. Я затаємничив ту 
пригоду, бо не міг наражувати товариша на допити гімназійних властей і з тим 
поєднані неприємності, і перед родичами довгий час затаював ту справу. Через такий 
випадок пропало моє навчання на скрипці.

Тепер, дивлячись ретроспективно на наше тодішнє виховання, з болем стверджую, 
що у нас занедбували розвиток талантів дітей, зокрема гру на різних інструментах, 
вироблення естетичного смаку відносно музики. Яка велика шкода, що, наприклад, 
на всю бурсу — кругло 100 учнів — не було фортепіяна і ніхто з бурсаків не вчився 
гри на тому інструменті. А саме тим дітям незаможних селян, міщан та нижчих 
урядовців, що в їх родинних домах годі було дозволити собі на фортепіяно, варто 
було б дати нагоду вчитися гри на тім шляхетнім інструменті саме в бурсі.
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ОБРАЗКИ ЗІ СПОРТУ В СТАНИСЛАВІВЩ ИНІ

Ф ото із зб. О. Новицького.
Красвий рекорд на 400 метрів у вересні 1938 р.

Фото із зб. В. Гірняка.
Карпатський Лещатарський Клюб, відділ у Станиславові, 

на прогульці у  Майдані коло Станиславова.
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Фото із зб В Радловського. 

СК «Пролом» у Станиславові на грищі Каси ощадности 
Другий зліва стоїть Дем'янчук Роман, третій Ст. Бриндзей, 

шостий Новицький Осип, восьмий Кардаш Юліян, 11-ий Романюк, 
великий ентузіяст і меценат спорту. Клячить перший зліва Якібчук.

Ф о т о  із зб Ю .  С е н и ш и н а  

Карпатський Лещатарський Клюб на прогулянці у Ворохті 1938 р 
Зліва: Ю. Сенишин, М. Барановська. М. Ганушевський, А. Проскурницький. М Білинська, 

Е. Лятишевський. В. Смолій, С. Шлапак, Голінатий — нотар.
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М ИСТЕЦТВО, М УЗИ КА, ЛІТЕРАТУРА, Н А У К А

«Свобода», 15 жовтня 1931

Ж ИТТЄВА СИЛА УКРАЇН С ЬКО ГО  Н А РО Д У  НА  
О К У П О В А Н И Х  ПОЛЬЩЕЮ ЗЕМ Л ЯХ

Надіслане з Краю

Без огляду на важкі політичні умовини, серед яких живе наш нарід, не видно 
серед українського загалу якоїсь депресії, переживання кризи, чи зневіри у краще 
завтра. Тут і там, щоправда, головно серед інтелігентів, яких польська держава 
старається страшенно притиснути, помітно певного роду зневіру. Натомість селян
ські широкі маси держаться в нинішніх тяжких часах прекрасно. Український селянин 
преспокійно переносить усі шикани з боку держави, преспокійно переносить еко
номічну кризу і все лихоліття, яке він вважає лише короткотерміновим явищем, 
після якого наступлять кращі часи. Український селянин має дуже сильні нерви і 
велику дозу віри у краще завтра, і тому він у нинішніх дуже тяжких часах виявляє 
навіть до певної міри чималу агресивність у моральному і матеріяльному напрямі. 
Наш селянин сьогодні більше ніж перед війною інтересується культурно-освітньою 
працею; він сьогодні і в громадському житті виказує більшу активність. Доказом 
активности нашого селянина могло би бути те, що він сьогодні, в часи кризи, шле 
своїх дітей до середніх шкіл, старається мати свою газету на те, щоб знати, що 
кругом нього діється, і бере більшу участь у громадському житті, ніж це робив перед 
війною.

В матеріяльному напрямі наш загал виказує сьогодні настільки сили, що він 
навіть тепер набуває землю, розвиває кооперативи, будує народні доми, молочарні, 
торговельні крамниці, бурси й удержує своїми жертвами у великій мірі Рідну Школу, 
сирітські захисти і т.п.

Прямо тяжко повірити, щоб у нинішніх часах економічної кризи наша селянська 
маса була в силі виказати поважніші здобутки, головно економічної натури. Одначе, 
треба з великим вдоволенням підчеркнути, що так воно є.

Повсюдно на українських землях під Польщею можна ствердити, що за останніх 
кілька літ по селах і в малих містечках постало чимало нових будівель — укра
їнських народних домів, домів для молочарень, кооперативних крамниць і церков. 
Правда, до цього причинились чимало американські українці, одначе більшість 
вкладу зробив наш загал своїми жертвами в грошах і в натурі. Можна сміливо 
сказати, що краєвого вкладу у згаданих інвестиціях є коло 80%, а може лише 20% 
остається на інвестиції з-за океану, і то у формі добровільних жертв та вкладок.

Серед сьогоднішніх обставин годі навесть статистичні цифри нашого матеріяль- 
ного дорібку на українських землях під Польщею. В даному випадку треба хіба 
спиратися на дописи про українське життя, які стрічається в галицькій і заокеанській 
пресі. Щоб мати образ цього, який великий є наш народний дорібок, то треба взяти 
під увагу котрийнебудь із наших повітів і підкреслити наш народний дорібок в 
одному повіті. Життя по наших повітах йде менше-більше однаковим темпом, бо у
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кожному українському повіті під Польщею є майже ті самі люди і та сама політична 
атмосфера, тому можна собі легко уявити гін народного життя і в інших повітах.

Авторові цієї статті докладно знаний Товмацький повіт, і тому то ми візьмемо 
під аналізу здобутки в Товмацькому повіті, головно осягнені за останніх кілька 
минулих літ. Заки приступимо до насвітлювання наших народних здобутків на Тов- 
маччині, то перш усього треба пригадати, що цей повіт належав до найбільш зни
щених війною. Світова війна знищила, головно пожежами, майже половину будинків 
Товмаччини. Кілька літ після війни треба було змагатися, щоби власними силами 
відбудувати все те, що війна знищила. Тут треба мати на думці не лише відбудову 
самих будинків по селах чи містечках, але й відбудову головно селянських гос
подарств, під оглядом господарського знаряддя.

Згадуючи про лихоліття війни, треба рівно ж мати на увазі велике число калік 
наслідком позиційної війни.

Ремісничо-промисловий курс т-ва «Рідна школа» в Станиславові. 1930. 
Викладачі зліва: Фесюк (швець), д-р Михайло Кушнір, д-р Ярослав Хмілевський, 

уч. Савицький, о. Іван Горняткевич, д-р Олександер Чорненко, інж. Дудко.

Приступаємо тепер до цього, що за останніх кілька літ постало на Товмаччині. 
Українські селяни своїми жертвами вибудували в повітовому місті прекрасну бурсу 
ім. Маркіяна Шашкевича. Будинок бурси — це одноповерховий мурований з цегли 
будинок, в якому може міститися коло 75 питомців-школярів. Він здвигнений при 
головній вулиці на двоморґовій площі. Його вартість коло 14000 долярів.

У містечку Тисьмениця закінчено великий будинок Українського Народного 
Дому, де поміщується товариство «Просвіта» й Українська Кооператива. Згаданий 
Народний Дім положений у центрі містечка. Має прекрасу театральну залю. Цей дім
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можна числити на коло 20000 долярів. Тут треба підкреслити, що до цієї величавої 
будівлі причинились у великій мірі емігранти з Тисьмениччини. Головно заходами 
тисьменичан в Америці зібрано чимало гроша на будову цієї народної святині. Далі 
треба згадати, що села Бортники, Петрилів, Делева, Долина, Остриня повибудо
вували прекрасні народні доми, в яких, річ зрозуміла, поміщуються сьогодні наші 
кооперативи, т-во «Просвіта» і гуртки «Рідної школи».

Фото із зб. Ст. Бриндзея.
Кооперативний Курс на вакаціях у Ямній.

Сидять зліва: С. Никифоряк, Никифорякова, інж. Дутка, Остап Луцький, 
посол Кость Коберський, Марія Слюсарчукова, М. Шваляк.

Стоять: Матій Дуда, Стадник Дам'ян, Ст. Бриндзей, Д. Камінський,
3. Весоловський, Винярчук Зоня, Т. Чубатий, Ст. Слюсарчук, Н.Н., Н.Н.

Образом народного руху і сили можна б назвати дуже велику будівлю в ма
ленькому містечку Хотимирі, а іменно велетенську церкву св. Миколая, яку хо- 
тимирці тепер закінчують. Що будівлю згаданої церкви треба підкреслити тому, бо 
за неї не повстидалося б ніяке з більших міст Східньої Галичини. Хотимирська 
церква числить 150 стіп через 150 стіп, вона здвигнена з білого каменя, а висота її 
з вежею виносить коло 180 стіп. Цей будинок вибудуваний за пляном визначного 
українського інженера-архітекта Володимира Гринева, який, як фаховий архітект, 
старався задержати чистоукраїнський (українсько-візантійський) стиль. Ми зупиняє
мося над цією будівлею ще й тому, бо вона є образом народного відруху, який 
викликала серед мешканців містечка Хотимира якраз Польща.

З приходом Польщі українці в Хотимирі не мали своєї церкви, бо світова війна 
спалила їм дві церкви: одну велику, муровану, в середині міста, другу дерев’яну, ще 
з часів князя Осмомисла, вибудовану під лісом. В містечку був знищений війною
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також невеличкий польський костьолик. Отже з приходом Польщі в скорому часі при 
помочі великих допомог з боку Централі Одбудови Кресуф, відновлено костьол так, 
що місцеві поляки зачали гордитися, що вони мають вже місце, де можуть Богу 
молитись. По Хотимирі дуже обережно велась агітація, щоб українці йшли до ко
стьола молитись Богу, бо, мовляв, є лиш одни Бог і можна й українцям добре в 
костьолі Богу молитись. В агітації підкреслювано, що відбудова котроїнебудь із цер
ков спричинить величезні тягарі і доведе містечко до повного ожебрачення. Україн
цям в Хотимирі дуже не подобався польський протекціоналізм та «польська сер
дечність», і тому вони вирішили власними силами вибудувати таку величаву церкву, 
яка була б гордощами і дзеркалом сили українців не лише містечка Хотимира, але 
може і цілої дієцезії. Рішення свої хотимирці перевели в життя і за шість літ 
мозольної праці і величезного вкладу гроша, постала прекрасна будівля, яку, оці
нюючи на американські кошти, можна цінити певно на коло 100000 долярів. Тут 
треба підкреслити, що душею в моральному розумінні треба вважати о. Григорія 
Дурделу, який невсипущо протягом шість літ журився роздобуванням та збиранням 
жертв та заохочував мешканців містечка до виконування чорної праці і складання 
жертв. Очевидна річ, що признати треба, що і інж. Володимир Гринів повних шість 
літ вкладав свої турботи в будову і поборював всі труднощі технічної натури, щоб 
українці здвигнули величну будівлю.

Ф ото із зб. Ст. Бриндзея. 
Конференція дирекції та працівників окр. Союзу Кооператив у  Станиславові 1936 р.
Зліва: О. Волянюк, С. Бриндзей, Д. Камінський, Т. Чубатий, Г. Залізняк, О. Катамай,

М. Припхан, Е. Пиндус, М. Швалюк, Матій Дуда, Лев Гуран, С. Придиба, нач. дир. І. Сем’янчук, 
Е. Луцький, 3. Весоловський, П. Захарія, М. Лущак, О. Камінський, М. Драганчук, Н.Н.

На Товмаччині за останніх пару літ постало 8 районових молочарських централь, 
до яких із кожної з них належить коло 7 сметанкових станиць. Річну продукцію
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масла на експорт можна б числити на коло 120 тисяч кілограмів. Майже в кожному 
селі повіту є торговельна кооператива. В нинішніх часах прагне кожне село до того, 
щоби добитися до власних будинків як для кооператив молочарських, так і торго
вельних. Говорячи про кооперативи, треба підкреслити, що головно розвій моло
чарства є для нас дуже важливий. Характер молочарської кооперації є того роду, що 
він від продуцента аж до перепродажі гуртової знаходиться виключно в наших руках 
і гріш остається завсіди в українських руках. Як відомо, молочарство сприяє розвоєві 
расової худоби, що для рільництва має велике значення.

Окружний Союз Українських Кооператив у Станиславові. 1934.

Згадуючи про могутню відпорність наших широких мас на землях під Польщею, 
треба підкреслити, що нашим завданням є перетривати тяжкі часи, і то перетривати 
гідно.

Українці за океаном не повинні потішати себе, що вони вже остануться за океа
ном, бо, мовляв, у Рідному Краю гірко жити. Українці повинні живо інтересуватися 
змаганнями Краю і допомагати йому морально і матеріяльно. Згадуючи про поміч 
Краєві, треба підкреслити, що головно Америка повинна станути на цьому ста
новищі, щоби бодай якусь невелику частину своєї готівки вкладати в економічні 
установи Східньої Галичини, щоб у цей спосіб при помочі кооперативи і молочарень 
дати ширшим верствам джерело добуття гроша.

Наші селяни сьогодні мусять витворити собі такі форми життя, які розбудували б 
для селян самовистачальність. Селянин зі свого господарства повинен видобути по
трібний дохід у грошах. Наше населення в Галичині не може сьогодні числити на
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якунебудь поміч з боку держави, от хоч би у формі кредиту. Українці власними 
силами мусять розбудовувати своє економічне визволення, а потім можна надія
тися, що прийде визволення політичне.

Д-р В.К.
Товмач, Галичина, вересень 1931 р.

Фото її  іб  І Шепарович* 
Загальні збори т-ва «Сільський господар» у  Станиславові. 1929.
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Р. Завадович

ПОЕТ ОЛЕСЬ БАБІЙ

Олекса Бабій народився 17 березня 1897 року в селянській родині в селі Середнє, 
Калуського повіту, на галицькім Підкарпатті. Початкову освіту одержав у неда
лекому містечку Войнилові, середню — в Калуші, Чорткові та Львові, а вищу — в 
чеській Празі, яку завершив студіями в Українськім Вільнім Університеті званням 
доктора філософії. 17-річним юнаком зголосився до військової служби в леґіоні 
Українських Січових Стрільців. Але віденський уряд, обмежуючи числовий склад 
леґіону, переніс багато стрільців до австрійських військових частин: Бабій опинився 
в 9-ім полку піхоти і був висланий на протиіталійський фронт. Після розпаду Австрії, 
в 1918 році вступив старшиною до Української Галицької Армії.

Влітку 1919 року об’єднані українські армії, Наддніпрянська й Галицька, бравур
ним наступом підходили до Києва. Наступ проходив серед небувалого духовного 
піднесення. Відступаючи в переполосі, розгромлені більшовики запалили містечко 
Соколівку на Житомирщині. Спостерігаючи цей непереможний воєнний похід і 
приймаючи в ньому активну участь, молодий старшина УГА Олекса Бабій, ско
ряючись природному нахилові своєї душі, там у лісі під Соколівкою написав два 
вірші, два плоди свого захоплення історичним моментом. Тут він був свідком, як 
пліч-о-пліч із своїми наддніпрянськими братами йшли в бій частини бригади Укра
їнських Січових Стрільців під наказами своїх старшин. Обидва вірші, перший під 
заг. «На Київ» і другий «Привіт Січовим Стрільцям» були незабаром надруковані у 
військовій газеті «Стрілецька думка» в містечку Староконстантинові. То були перші 
друковані поезії Олекси Бабія, літературний дебют молодого 22-річного поета.

Від того часу його творче перо вже не знало спочинку. Після бравурного київ
ського походу прийшли сумні часи, відступи і чотирикутник смерти, далі тотальне 
поневолення почетвертованої політичними кордонами української землі. Нелегке було 
завдання поета, що оспівував долю й недолю батьківщини та рідного народу, що 
словами віри й надії на краще завтра намагався піддержати патріотичний дух зем
ляків, а для ворогів свого народу мав тільки бунтарні слова докору-прокляття.

Повернувшись по війні до Львова, працював як журналіст. В 1931 році польський 
суд засудив його на 4 роки тюрми за участь у конгресі українських націоналістів у 
Відні. На початку Другої світової війни, коли совєтська армія захопила Західню 
Україну по Буг і Сян, перейшов зі Львова на захід і був шкільним інспектором на 
Підляшші та вчителем гімназії в Холмі. В останньому році війни виїхав до Німеч
чини, 4 роки прожив у таборах переміщених осіб у Мюнхені, а потім переселився до 
Чікаґо, де через 25 років перебування закінчив життя.

Творчість О.Бабія охоплює передовсім жанр поезії, але писав він також прозою 
оповідання й повісті. Віршовані його твори сягають однаковою мірою як у царину 
лірики, так і епосу. Список окремих його збірок віршованих творів зладжений за 
хронологічним порядком, такий: «Ненависть і любов» (1921), «Поезії» (1923), «Гуцуль
ський курінь» (1928), «За щастя оманою» і «Перехрестя» (1930), «Жнива» (1946), «Світ 
і людина» (1947) та «Повстанці» (1956). До цього доробку треба ще добавити вірші- 
поезії, розсіяні по періодиках «Митуса», «Студентський вісник» (Прага), «Вісник» 
(Львів), «Національна трибуна» (Мюнхен), «Овид» (Чікаґо) та ін.

До жанру мистецької прози належить збірка оповідань «Гнів» (1922), повісті з 
життя УСС «Перші стежі», а далі повісті «Останні» та «Дві сестри» (1938 і вдруге
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1971). Польська цензура заборонила два твори Бабія «Перехрестя» і «Гуцульський 
курінь». Більшовицький режим, звичайно, засудив узагалі всю творчість Бабія, але 
під цим оглядом показовою є доля двох повістей — «Останні» та «Дві сестри». 
Засудивши у Львові наклади цих повістей у друкарні, більшовики знищили їх до 
решти. Цей факт і відповідає на питання, чому деякі твори Бабія зовсім, або майже 
зовсім невідомі українським читачам. Другу появу «Двох сестер» можна завдячувати 
лише тій вийнятковій обставині, що єдиний її примірник знайдено в Києві, в помеш
канні розстріляної німцями поетеси Олени Теліги, й пізніше передано авторові.

На перших початках літературної творчости Бабій виявив деяку пов'язаність із 
однією з форм модерної поезії, символізмом. Символізм був в українській літературі 
після Першої світової війни досить поширений і мав показну групу своїх представ
ників. Тож не диво, що він зачепив впливом і молодого Бабія, який також шукав 
способів оспівувати по-новому порухи людської душі, любов і красу поезії.

Прізвище Бабія знаходимо на сторінках львівського літературного журналу «Ми- 
туса», що гуртував західньоукраїнських поетів, симпатиків символізму. Однак, шу
каючи шляхів власного поетичного вияву, Бабій при символізмі довго не втримався. 
Історична доба важких змагань кликала його до праці і боротьби, коли поетичне 
слово, за словами Лесі Українки, повинно стати мечем, ще одним родом визвольної 
зброї, ще одним засобом активізації національної енергії.

Традиція козацького героїзму дістала свіже поповнення — подвиг УСС-ів і київ
ських СС-ів, боротьба українських армій, а далі підпільна діяльність і партизанські 
дії УПА. Тож поруч мотивів любовної лірики, поруч творів, пронизаних філософ
ським спогляданням на світ, у тематиці Бабія з'явилися мотиви визвольної боротьби. 
В тому сила й чар літератури, що на її сторінках оживає минуле. У творах Бабія 
повторилися світлі моменти прогомонілої боротьби за волю, творче перо воскрешало 
в уяві недавні дні слави.

Олекса Бабій, активний борець за справу народу, свідомо вибрав такий літера
турний напрям, у якому його перо могло б віддати найкращу прислугу тій же справі: 
щоб найширші кола читачів, а передовсім молодь, розуміли його твори, щоб в 
українську душу вникали без штучних перешкод творчі думки й ідеї — одним словом, 
щоб поезія, не перестаючи бути собою, не перетворилась у власність тільки обмеже
ного кола читачів, але щоб увійшовши в маси, могла виконати свою суспільно- 
моральну освідомну ролю. Цим можна пояснити слова Олекси Бабія, що він, творячи 
свою поезію, не думав про ту чи іншу літературну моду, а шукав способів щоб 
якнайбільше природно і приступно передати іншим те, що лежало в нього на серці. 
Тому Бабій мав завжди свого читача, мав його між українськими інтелігентами і між 
селянами.

Ясні й переконливі, наче перевертані плугом скиби, слова його творів лунали в 
залях під час національних імпрез, розходились шепотом під час таємних сходин 
підпільників. Чули їх навіть свідки суду над Бабієм, де голосно читали уривки з його 
«^Гуцульського куреня», як один із доказових матеріялів польського прокуратора. 
Його твори пішли з ним разом на вигнання, щоб у таборах і нових місцях посе
лення підтримувати дух рідних людей-еміґрантів. Емігрантські настрої туги відбились 
і в творчості Бабія. Але це не безнадія, а тільки образ того, що живе в душі 
справжньої людини-патріота, позбавленої батьківщини.

Крім літературної творчости проявив себе ще й у таких царинах праці пером, як 
критика і журналіста. Він був автором добре опрацьованих оглядів літературної 
діяльности М. Шашкевича, О. Ю. Федьковича, Уляни Кравченко, Олени Теліги, й 
О.Ольжича. Ще у Львові вийшла окремою публікацією його розвідка про видатного 
літературознавця Миколу Федюшку-Євшана, а в львівському «Віснику» була надру-
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кована довша розвідка про філософа Ніцше. В 1965 році появилася його студія 
«Вільям Шекспір, життя і творчість». Працю журналіста виконував Бабій у таких 
львівських часописах, як «Діло» й «Українські вісті».

За фахом він учитель, але в шкільництві трудився недовго. Нагляд за організацією 
шкіл на Підляшші, гімназія в Холмі за німецької окупації, таборові гімназії в 
Карльсфельді та Мюнхені (Фрайман), а в Чікаґо школа українознавства «Учитель
ської громади» — це місця його педагогічної праці.

І так за літературною працею та за важкою боротьбою з життям проминуло 56 
років від того моменту, коли молодий поет під свист куль писав вірша «На Київ» — 
вірша, що став неначе провідним гаслом його творчости. Бож характер творчости 
Бабія передовсім громадський, наставлений на розбудження національного духу в 

—■ ріднім народі. Його творчість природна, без пози, без штучних ефектів — у ній 
сплелися гармонійно два елементи, людський і національний. У літературнім до
робку Бабія є і деякі твори для дітей.

Останні роки свого життя провів Бабій в самотині, майже нікуди не виходив, 
майже нічого не писав, зате багато читав. Опікувалися ним приятелі і добрі сусіди. 
Хоч сили його поволі залишали, смерть усе таки була несподіваною. Передостанній 
день його життя був подібний до попередніх, і тяжко було передбачити, що над
ходить кінець. Умер Бабій так самітно, як і жив. Умер 2 березня 1975 року на 78 році 
життя.
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ГРИГОРІЙ КРУК

Б. Стебельський

Українська спільнота в країнах поселення вільного світу може гордитися одним із 
найбільших скульпторів нашого століття — Григором Круком. Він є прикрасою 
українського образотворчого мистецтва і його найкращим представником у ділянці 
скульптури в Европі. Живе постійно в Німеччині, в Мюнхені. Від закінчення Другої 
світової війни він часто виставляє свої твори не лише в Мюнхені, не лише в Ні
меччині, але й в інших мистецьких центрах Европи та Америки. Він має найкращі 
рецензії фахових мистецтвознавців. В Українському Вільному Університеті були ви
дані дві монографії творів його різьби, а в минулому році — монографічне видання 
рисунків з присвятою його товаришці шкільної лавки, Ользі Лукасевич-Шкляр у 
Торонті.

Григорій Крук є оригінальним і самобутнім мистцем. Він має власний стиль, що 
випливає з його світогляду та підсвідомости, з джерел коріння його народу і землі. 
Як Стефаник у літературі, Крук в образотворчому мистецтві є виразником ядра 
української нації — селянства, що зберегло духовний клімат і традиції та характер 
раси. Його творчість, як і Стефаникова, це — не етнографія, не поверховість, не те, 
що можна копіювати з побуту чи експонатів у музеях.

Творчість Крука є есенцією пережитого від дитинства, якого він ніколи не забував 
і якого не затерла слава на вершинах, ані шукання вислову у формах його мистецтва.

Стиль його вислову монументальний. Він, хоч і репрезентує природу, відкидає її 
випадкові, другорядні елементи. Форму зводить до загальних контурів, упрошених, 
як у ескімоських мистців. Деформації стосує виключно, коли виринає потреба вира
зити внутрішню природу твору. Крук, великої міри естет, ніколи не грається кон
цепцією «чистого мистецтва». Він має відвагу висувати теми життя від обох його 
граней — комедії і трагедії. Тут він ніби подражає Шевченкові і Гоголеві: «...Ти 
смієшся, а я плачу...» Крук часто плаче, коли творить своїх селян, свого народу. Але 
він вміє показати і гумор, здорову і безжурну сатиру.

Недавно його друзів прошила тривожна вістка. Крук у шпиталі! Його серце не 
видержало кожноденної рутини життя. Робітня Крука на четвертому поверсі. Там і 
його мешкання. В будинку вінди немає, а в підвалі друга робітня для творів великого 
формату. Скільки щоденно треба людині виходити нагору і сходити вниз? Молодий 
Крук бігав по сходах, старший ходив, а от вдарила сімдесятка... і прийшов удар і 
шпиталь.

Ми радіємо, що воля до життя і творчости перемогла. Крук повертається до 
здоров’я і праці. Ми вітаємо його з одужуванням і бажаємо дальшої перемоги над 
тілом і нових творчих досягнень на новому етапі життя, на порозі нового десяти
річчя!

Ми нічого не пишемо про життєвий шлях мистця, його студії, хоч були частково 
учасниками його боротьби до вершин, стрічаючись часто в залі «вечірнього рисунку» 
проф. К. Сіхульського, в Краківській академії мистецтв. Цю тему залишаємо Крукові, 
автобіографія якого надрукована в першому томі (стор. 547) і в «Гомоні України».

Наша спільнота на поселеннях вільного світу з кожним роком більше унезалеж- 
нюється економічно, ніби кріпшає її голос у світі. Але ще дуже мало вона розуміє 
ролю культури для тієї її сили, що збереже її від заливу чужих культур і асиміляції у 
їхніх ріках і морях та океанах.
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Ми вже починаємо розуміти ролю науки. Ми чуттєві і не завжди обмірковуємо до 
кінця реалізацію її розвитку і форму її реалізування. Для неї ми вже знайшли міль
йони, ніби для виховання нових наукових кадрів. Але ми не хочемо бачити, що 
живуть творці культури, науки і мистецтва, яким треба дати руку вийти на четвертий 
поверх.

Михайло Черешньовський жив на п’ятому поверсі будинку у Нью-Йорку. Він теж 
мусів кожного дня ходити вгору і вдолину десятки разів. Мені приходилося приста
вати на кожному поверсі для відпочинку, коли я його відвідував. Його серце вря
тувалося від атаки лише тому, що купив собі одноповерхову руїну, що її власними 
руками зробив хатою.

Чому наша спільнота німа і глуха перед питанням зберегти найважливіше у її 
житті — її культуру? Таж кожен творчий день Крука чи Черешньовського це великий 
національний капітал. Вони його творять власними силами, кров’ю своїх жил, свого 
серця. Все, що лишиться з їх творчости, не заплачене народом, навіть ним не 
збережене.

Твори учених, письменників-поетів зберігаються книжками і журналами. Твори 
мистців музеями. Англійському скульпторові Генрі Мурові в Торонтській ґалерії 
відступлена найбільша заля — постійна виставка. Кожна культурна людина може 
любуватися Муром у Торонті, в Нью-Йорку, в Лондоні. А як нам бути з Архи- 
пенком, Круком, Черешньовським та з десятками інших мистців?

Де є мільйони долярів для музеїв, що зберегли б їх для росту культури нашого 
народу? Невже ж тільки катедри українознавства врятують нас від духовної смерти? 
А що варте українознавство без зразків культури?

Такі і подібні думки насуваються нам, коли згадуємо імена таких людей як 
Григорій Крук.

Зразок мистецької творчости Григорія Крука.
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М И Х А Й Л О  МОРОЗ

Богдан Стебельський

Коли вам минає вісімнадцятий рік 
життя, тоді вам дуже хочеться бути до
рослим. Вам хочеться бути дорослим не 
лише фізичним ростом, який ви вже ма
єте, але й бути дорослим духово, інте
лектуально, творчо. Ви відчуваєте, що цей 
стан ще далекий, але й з тим знаєте, що 
ви вже є тим, чим будете, до чого вас 
щось кличе, до чого несвідомо йдете за 
тим, хто вас покликав, положив на вас 
руку Творця.

Саме в такому часі до містечка Захід
ньої України — Самбора прибула обра
зотворча виставка школи «новаківців». Це 
була мандрівна виставка, як у тих часах 
були мандрівні театри, що, крім львівсь
кої публіки, втішалися публікою повіто
вих містечок, а навіть більших сільських 
селищ Західньої України.

Про «новаківців» я чув багато від мо
го приятеля Богдана Маланія, що якийсь 
час навіть був «новаківцем». Ми навіть 
пішки зі Самбора примандрували до 
Львова, і Маланій запровадив мене до 
палати Стики, і я бачив «самого» Нова- 
ківського. Я оглянув тоді його твори, і 
учитель «новаківців» вияснював свої твори якимись геометричними формами, з чого 
я нічого не розумів.

Від Маланія я знав, що найкращим учнем Новаківського є Михайло Мороз і що 
його Новаківський найбільше любить з усіх своїх учнів. Мені дуже хотілося по
бачити Мороза. І коли до Самбора прибула група «новаківців» із виставкою і роз
містила її в «Українській бесіді», я вирішив забрати Мороза в хату моїх батьків на час 
тривання виставки, як це робили ми з акторами, коли наші театральні групи при
їздили з виставами.

Я був дуже щасливий. Можливо не так самою виставкою, як тим, що Мороз 
зразу погодився спинитися на час тривання виставки в моїй хаті і був зі мною 
відразу «колегою». Правда, сім років життя нас різнило. В тому віці — це коло
сальний простір життя і досвіду. Я почував себе перед ним зовсім безпорадним, ніби 
дитиною. Мороз уже був зовсім дозрілим і славним мистцем. Про нього писала 
українська преса і він мав найкращі оцінки критики. Він уже тоді відзначався тем
пераментом і силою Новаківського і йому ворожили велике майбутнє. Але це його 
майбутнє не було залежне від ворожби. Те майбутнє, що прийшло, прийшло за
кономірно. Воно прийшло у висліді відчуття, яке дістав Мороз. Він був приречений 
тільки мистецтву, тільки ним жив і його шлях до мистецтва був безкомпромісовий.

Ф ото із зб. М. М ороза. 
Артист-маляр Михайло Мороз. 
Автопортрет  (пастель, 1958).
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Ніяка кар’єра світу, що проминає, його не манила, ніякі багатства і вигоди ма- 
теріяльного «щастя» не спокусили. Дякуючи опіці митрополита Шептицького, він 
виїхав до Парижу, центру мистецької кухні, в якій варилися усі «ізми» двадцятого 
століття. Бачив усі багатства минулих віків у Люврі, оглянув виставки найславніших 
сучасників — від імпресіоністів аж до кубістів і абстракціоністів, але нікого не 
наслідував. Був вірний собі і природі землі, з якої вийшов та крізь призму якої свою 
індивідуальність і самобутність зберігає і висловлює.

Фото із зб М. Мороза. 
Михайло Мороз — «Гуцульське весілля». Космач, 1932.



Мої зустрічі з Михайлом Морозом урвалися на довший час. Не без його впливу я 
опинився в Краківській Академії Мистецтв на довгих п’ять літ, аж до пам’ятного 
1939 року. Про Мороза читав у пресі. Слідкував за його дальшими успіхами, але 
бачити його виставок в той час мені не довелось. Аж у 1941 році, коли я повернувся 
на рідну землю, знову побачив Морозові малюнки на виставках у Львові. Це були 
важкі часи війни, часи боротьби за шматок хліба. Боротьба за хліб забирала велику 
частину життя і дехто для його збереження відкладав найважливіші свої пляни на 
«потім». Михайло до таких не належав. Ніби Архімед, в час ворожої окупації, 
креслив свої кола, кажучи: «Нолі танґере ціркульос меос!».

Кожен з нас має свої пристрасті. Але не кожен концентрує силу своїх емоцій в 
одному напрямі. Юрій Липа мав багато муз, яким служив. А музи заздрісні, б’ються 
за своїх визнавців, хочуть, щоб тільки їм і тільки їм служити.

Про це знав добре Ольжич, який служив поезії, науці і революції. Я знав тих 
людей. І пам’ятаю дискусію ще з часів академічних у Кракові, коли студенти диску
тували, чи Шопен і Міцкевич мали право спокійно творити на еміграції, чи бути на 
рідних землях у рядах повстанців? І це не були тільки академічні дискусії. Це були 
вимоги життя, які кожен розв’язував згідно зі своєю совістю. Ці питання стояли і 
перед нами...

Моя наступна зустріч з Михайлом Морозом була вже на еміграції, у Німеччині. 
Після розвалу імперії, будівничий якої мріяв про її тисячоліття існування, у замку 
баварського підгір’я, у Ной Боєрн, в якому коротко переховувався Муссоліні, дик
татор Італії, американська армія примістила українських біженців. Крім Мороза там 
був і його колега «новаківець» Степан Луцик, приїздив із Мюнхену часто Михайло 
Дмитренко, Микола Неділко, а в близькому Мюнхені примістився Святослав Гор
динський, Григор Крук і Северин Борачок. В нашому таборі був ще мистець 
Танасевич.

Ной Боєрн — це не тільки стилевий замок з вежами і гарною архітектурою, це 
прекрасний парк добірних Гатунків дерев на тлі ріки Інн і голубих Альп. Тут Мороз 
знайшов свій Космач, і не було куточка, горба, долинки, дерева, плеса ріки, що не 
попали б на його полотна. Дивлячись на Михайла, я слідкував за його витривалістю, 
якої не ломило сліпуче сонце, яке він переносив з червоних свічок екзотичних каш
танів на своє полотно. Вони горіли, перетоплені його барвами у симфонію кольорів, 
і грали такою свіжістю, що я таки не втерпів, натягнув полотно на якісь рамці і 
почав поворот до малярства, яке я залишив був для «важливіших» справ. Був мо
мент, що я хотів малювати як Мороз. Але я того робити не міг. На тих же самих 
каштанах я бачив щось інше, ніж він. Я хотів віддати всю правду природи, всі 
таємниці, що вона таїть у собі, а Мороз знаходив тільки те, що йому відповідало, 
тільки йому, і укладалося у його стиль.

Степан Луцик теж малював, також завзято, майже кожного дня. Він ніби опи
сував історію замку у кожному куточку його краси. Але це не був той Луцик, що 
його пам’ятаю з репродукцій у «Карбах», соняшний, залитий світлом і тінями — 
імпресіоніст. Тут він був якийсь холодний, без темпераменту, ніби малярський біб
ліотекар, що каталогує бачені кольори.

Приклад Мороза, що горів мов Ван Ґо ґ у пленері, повернув мене до малярства, 
але й відштовхнув, бо я не міг бути Морозом.

Якось приїхав до табору історик мистецтва і маляр Михайло Гоцій із Мюнхену. 
Він переглянув наші праці. Подивився і на мої. Вам, каже він, всієї природи не 
схопити, розв’язуйте якусь одну проблему! Одну, каже, тільки одну, а не всі разом!

А в мене тоді було багато проблем і не малярських. Я був у редакції журналу 
відновленого «Літературно-Наукового Вісника», я цікавився антропологією і ловив
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кожне слово Ростислава Єндика, спеціяліста цього предмету, та Вадима Щербаківсь- 
кого про археологію. Я не знав, що я більше люблю — малювати, чи студіювати 
історію мистецтва, його філософію і всі науки, що рівнорядно себе доповнюють.

І знову мені нагадалися слова Гоція! Вам всієї природи не схопити, розв’язуйте 
якусь одну проблему.

Обмежитись до самого малярства я не міг, мені бракувало одержимости Мороза, 
його вірности одній музі та постійної творчости виключно малярської.

Потім ми роз’їхалися на нові поселення, Мороз до США, до Нью-Йорку, а я 
потрапив у Канаду. Але це той же самий континент, і ми по якомусь часі знову 
могли стрічатись. Я часто відвідував його хату, його родину, а зокрема сина Ми
хайла, Ігоря, з яким ми подружили в юнацькому таборі СУМ у «Холодному Ярі».

За кожним разом відвідин Михайло робив мені виставку своїх творів, які він 
зберігав, як його великий учитель Новаківський. І за кожним разом я спостерігав 
його ріст як мистця. Його кольори не слабли з віком. Він, як Тіціян і Ренуар, 
постійно ріс в обраному напрямі своєї вибухової та бурхливої вдачі, з темпераментом 
козацького барокко. Озброєний імпресіонізмом кольористики — він типовий укра
їнський експресіоніст у трактуванні природи.

Його природа здорова, як психіка української людини. Визволений із містицизму 
Новаківського, продовжує романтичне ставлення до природи, її стихії, тієї космічної 
величі Творця, що її відчував Сковорода, а тепер Бердник, якої так бракує людині 
зіндустріялізованого міста.

Фото із зб. М. Мороза. 
Виставка праць студентів по закінченні Української Мистецької Школи 

Олекси Новаківського на тлі картин Михайла Мороза в Станиславові 1931 р.
Сидять: другий зліва Гр. Смольський, четвертий Михайло Мороз.

Стоять: п'ятий зліва Роман Чорній, восьмий Степан Луцик.
З-поміж гостей перший справа д-р Осип Бойчук.
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Морозові чужий німецький експресіонізм переляканої життям людини, чи експре
сіонізм абстракціоністів типу Кандінського. В нього немає деформацій, що кричать 
про трагедію людини, її песимізм. Він ближчий до Грищенка, але більше стихійний, 
безпосередній. В особі Михайла Мороза українське мистецтво має визначного пред
ставника, що заступає одну з галузей щирокого різностилевого вислову багатої 
української духовости наших часів. В історії українського образотворчого мистецтва 
Мороз здобув виразне місце, яке залишиться і показуватиме напрямні розвитку 
українського мистецтва у двадцятому столітті.
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М И Х А Й Л О  КУШНІР
(Графік)

Богдан Стебельський

Творчість Михайла Кушніра — бага
тогранна; він — мистецтвознавець, літе
ратурознавець, педагог і мистець. Укра
їнська громадськість добре ознайомлена 
з ним як теоретиком, автором публікацій 
і статтей, що заторкують актуальні про
блеми філософії, літератури, мистецтва і 
культури в цілому та проблеми вихован
ня. Всі вони пересякнуті об’єктивністю 
наукового дослідника з позицій ідеаліс
тичного світогляду і християнської етики 
та моралі. Михайла Кушніра знають як 
суспільного діяча на відтинку культурно- 
освітньому і політичному. Характеризує 
цю людину виняткова багатогранність 
широких зацікавлень, глибоких студій і 
оригінальних поглядів.

Поруч із великим обдаруванням, до
свідом і знанням матеріялу своїх студій,
Михайла Кушніра ціхує виняткова в на
ших часах скромність. Коли ми пишемо, 
що він і мистець, багато читачів почує 
про це вперше. Тим часом він не лише 
талановитий графік, але високоосвічений Фото із зб. д-ра М. Кушніра,
майстер з власним обличчям стилю і ду- Д-р Михайло Кушнір.
же сучасним. Розголосу і слави своєму
мистецтву не шукав, на виставках своїх творів не показував, знаючи, що вартість
його творів не залежить від опіній голосів преси і рецензентів. Про це дуже дбають
мистці, для яких мистецтво є хлібом насущним і джерелом прожитку щоденного. 
Рекляма таким мистцям потрібна, як дощ весною. А Кушнір своє життя посвятив 
умасовленню культури, піднесенню освіти найширших мас народу, підготовленню 
його до усвідомлення власної духовности, а з тим до політичної, національної і 
державної зрілости. Він обрав шлях франківського каменяра, по кістках якого буде 
проложена дорога до нових кращих умов не лише творення, але й розуміння 
культури.

Звичайно, Михайло Кушнір не перший і не останній у ряді мистців-суспільників. 
Ми знаємо, що крім Франка і Шевченко роздрібнював себе, і крім «Кобзаря» писав 
«Буквар».

Графіка Кушніра є продуктом не лише самобутнього таланту, але доброї мис
тецької освіти, і не так школи, яку пройшов, як тієї його власної освіти, що не 
припиняється кожного для, освіти мистецтвознавця. Кушнір стильово усвідомив себе 
ще в двадцятих і тридцятих роках. Його рисунки і графіки (дереворити) відбивають 
пошуки стилів його часу, його характеру і світогляду. Тому не можна його вкласти в
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рами якогось одного окресленого стилю. В загальному він неоклясик, але забар
влений експресіонізмом. Деформації, які залюбки вживає для виявлення емоцій, зву
чать як зв'язок з його мистецькою сучасністю, але світла і тіні, якими досконало 
оперує у рисунках, пов’язують сучасних імпресіоністів з романтиками. Є в рисунках 
Кушніра теж монументалізм і доза його містицизму, що пересякає цілу його твор
чість глибокою вірою в ідеал добра і християнської любови та правди. Про це 
свідчать не лише його форми стилю, але й співзвучні з ним сюжети творів, що 
гармонійно зіспоюються в цілість у формі й змісті його вислову.

Михайло Кушнір народився в 1897 році в Західній Україні. Вчився у Віденській 
академії мистецтва у клясі Альойса Делюга і в Мюнхені у Карла Каспера. Крім 
цього студіював у графіка і маляра Матсуса Шістля, у його брата Рудольфа Шістля і 
Конрада Майда.

Свої графічні твори виставляв у Німеччині, на збірних виставках у Мюнхені, 
Берліні, Кельні, Штуттґарті і в Франкфурті в pp. 1927-1935.

Три цикли його графічних праць були видані окремими альбомами: 1. «Орфіка» 
(аполлонівська трансформація) — 10 дереворитів у 1927 році, у видавництві Боссе в 
Реґенсбурзі; 2. «Життя» — 25 дереворитів у 1931 році, у видавництві Курт Вольф 
(Берлін — Мюнхен — Ляйпціг); 3. «Кохання і смерть Корнета Христофора Рільке»
— 15 дереворитів у видавництві Курт Вольф (Берлін — Мюнхен — Ляйпціг).

Важливіші праці за останні роки: «Коні і вершники» — 50 рисунків виконані в pp. 
1956-1957; «Події, що трапилися Товитові і його синові Товії» — 15 дереворитів — у 
1956 році; тепер працює над мідеритами (суха голка) до «Слова о полку...» — 28 
композицій.

Праці із ділянки теорії мистецтва, чи пак філософії мистецтва: 1.«Дер Зіннім 
Ґеґенштанд», 1929 р. (Курт Вольф-Ферляґ), 620 стор.; 2. Докторська дисертація в 
університеті Карла Рупрехта в Гайдельберзі в 1950 році (проф. Авґуст Ґрізебох); 
«Дас Проблем дер Штільентвіклюнґ ін дер модернен Кунст».

Наукових праць, писаних українською мовою, не цитуємо. Вони доступні читачам 
з українських видань і публікацій і для їх опису потрібна окрема стаття.

Передрук з «Естафети», ч. 1, 1970

Від редакції

Для доповнення характеристики творчости Михайла Кушніра подаємо список його 
праць, які вдалося нам визбирати, а це ж тільки мала частина того, що він написав.
Персоналістична критика ....................................................... Естафета ч. І
Поети — пластики психічного св іту ......................................Естафета ч. 2
На шляху поглиблення культу М а р ії................................... Логос
Українська молодь в СССР — Збірник матеріялів НТШ ч. 7, Канада, 1966 

Статті у «Визвольному шляху» за роками:
Державницька освіта і виховання рік 1956 кн. 9, 10
Проблема відповідальности з погляду християнства 1957 кн. 3
Проблема буття з погляду християнства 1957 кн. 4
Мовчанка — шлях до слова живого 1957 кн. 10
Самітник з Екс (Поль Сезан, 1839-1906) 1958 кн. 12
Два обличчя людини 1959 кн. 8
Правильне розуміння Бога 1960 кн. 2
Ґабрієль Марсель і християнський екзистенціялізм 1960 кн. 7-8
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За повноту людства 1960 кн. 10
Державна установа, а не Христова Церква 1961 кн. 9
Міт сучасности 1962 кн. З, 4, і
Джерела і мистецтво «Божественної комедії» 1966 кн. 1
Українська музична творчість у московсько-

більшовицькому полоні 1966 кн. З
Людина і її покликання 1966 кн. 4, 6
Сівач історіотворчих ідей (погляди на працю журна

ліста із становища українського націоналізму) 1973 кн. 10
Загроза масової культури для культурного

самовизначення української діяспори 1975 кн. 6
Роздуми про національну цивілізацію 1976 кн. З, 4
Проблеми живої традиції 1977 кн. 1, 2
Світ мистецтва 1977 кн. 4, 5,

11, 12
Стиль сучасної мислі 1979 кн. 7-8,
Досліджування і навчання 1980 кн. 7-8,
Світоглядові основи української ікони 1982 кн. 2, 4
Більшовицька філософія 1977 кн. 9, 11,

1978 кн. 2, З,
На сторожі історіотворчої свідомости 1978 кн. 10
Григорій Савич Сковорода (недруковане, 500 сторінок машинопису)
Велич християнської традиції
Підстави християнського світогляду
Зустрічі з мистецтвом
Моральні проблеми в сучасному театрі
Французька авангардистська література
Елементи української національної культури
Підстави українського католицького світогляду
До проблеми української культурної творчости в діяспорі
Український націоналізм — джерело історіотворчої свідомости
Про коня і мистецтво слів кілька
Та багато ін.

і, 6, 7-8, 10

, 5

6, 7-8, 10, 
, 1978 кн. 1 
9
9, 10, 11 

, 5 
12

4, 5, 6, 7
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ГРИГОР смольський

Про мистця-маляра Григора Смольського є згадка в першому томі нашого 
збірника у статті Дам'яна Горняткевича «Станиславівські образотворчі мистці», стор. 
539. Ми додаємо тільки зразки його творчости й доповнюємо, на основі матеріялів з 
підсовєтської України, що він написав повість «Олекса Довбуш», основану на народ
них переказах про Олексу Довбуша, а останнім часом досліджує творчість мистців 
Космача.

АВТОПОРТРЕТ. 1923.
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ГУЦУЛ І ГУЦ У ЛКА  1957

М ІЙ БАТЬКО 1925
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БОГДАН СТЕБЕЛЬСЬКИЙ

Іван Кейван

1S березня 1981 року сповнилося сім
десят років з дня народження д-ра Бог
дана Стебельського — видатного діяча 
на тлі української культури в нашій дія- 
спорі. В щоденних буднях мало хто слід
кує за життям і творчістю видатних на
ших постатей, які часто із самовідречен
ням посвячуються для нашої спільноти й 
надають їй печать свого духу. До таких 
постатей належить д-р Богдан Стебельсь- 
кий, що «увесь вік, увесь труд свій від
дав» для духовного формування українсь
кої спільноти в діяспорі, не бажаючи 
«людської слави».

Богдан Стебельський побачив світ 1S 
березня 1911 року, в селі Томашівці, Ка- 
лушського повіту, в сім’ї учителів. Після 
закінчення гімназійних студій в Станисла
вові і Самборі, вступив на відділ мистец
тва у Кракові й закінчив студії в 1939 р.
Був одним з найактивніших членів мис
тецького гуртка «Зарево» в Кракові та 
якийсь час його головою. Студіював окре
мо народне мистецтво.

У Кракові Стебельський проживав теж 
у часи першої окупації західніх українсь
ких земель московськими більшовиками. Там він одружився з Аріядною Шумовсь- 
кою, яка виявляється в Канаді в літературі, журналістиці та майже у всіх галузях 
української культури. В Канаді вони вже виховали своїх четверо дітей на зразкових 
українських патріотів і дали їм солідну освіту.

За німецької окупації Б. Стебельський спершу вчителював в Українській учитель
ській семінарії в Самборі, а в 1942-1944 pp. був директором Мистецько-промислової 
школи в Яворові, що її зразково переорганізував. Тоді близько сприятелювався з 
Юрієм Липою — визначним українським поетом і письменником, та був інспіра
тором цінних його статтей на мистецькі теми («Розмова з мистцем»).

Проте ширше виявився Б. Стебельський на скитальщині в Німеччині — в без
надійні часи «репатріяції» та всяких «скрінінґів», коли в січні 1947 р. відбулася в 
Мюнхені «Мистецька виставка переміщених осіб», що в ній домінувала українська 
група. Богдан Стебельський був членом Ініціятивної групи, яка скликала до Мюн
хену 28 січня 1947 р. українських мистців і заснувала Українську Спілку Образо
творчих Мистців (УСОМ) та обрала головою визначного мистця Едварда Козака 
(Ека). З’їзд ухвалив 10 точок знаменитої резолюції, що з перспективи десятків років 
мають велику історичну вартість, і їхнім співавтором був Богдан Стебельський. 
Зокрема знаменна перша точка резолюцій, актуальна й досі:
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«На українських мистців, що знаходяться в сучасну пору на еміграції, лягає 
важливе й відповідальне завдання, з одного боку — зберігати і продовжувати ті 
форми українського національного мистецтва, що сьогодні не можуть бути розвивані 
в Україні, з другого — репрезентувати українську культуру перед чужинцями. Укра
їнські мистці, що силою обставин знайшлися на чужині, вважають своїм обов’язком 
не тільки вивчати великі досягнення європейського мистецтва, але й вносити в те 
європейське мистецтво свої власні, оригінальні надбання. Це можливе тільки тоді, 
коли українські мистці зберігатимуть національну суть свого мистецтва, проте, в 
творчій практиці українське мистецтво має промовляти тією образотворчою мовою, 
що й мистецтво світове, і українське мистецтво, при всій своїй відмінності, повинно 
формально ставити і розв’язувати ті самі образотворчі проблеми».

Богдан Стебельський теж брав участь своїми творами, зокрема пейзажами, у 
виставках УСОМ, у фестивалях «Тиждень української культури» в Реґенсбурзі та в 
Мюнхені 1948 p., включно з 1949 роком, аж до виїзду за океан.

У Канаді спочатку доводилося навіть тяжко фізично працювати на прожиття 
родини, проте він не кидав малярського пензля й пера, з вірою у сповнення свого 
високого завдання.

Розглядаючи Богдана Стебельського як маляра, слід ствердити, що він обда
рований непересічним талантом, його малярська творчість позначена імпресіонізмом, 
проте з виразними українськими рисами. Створив низку портретів, пейзажів, урба
ністичних мотивів і релігійних композицій. З них найзамітніші «Замкове подвір'я», 
«Над ставом», «Доми», «Сошествіє Св. Духа» й інші, що відзначаються доброю 
композицією, особливим кольоритом, глибинною, зокрема винятковою мистецькою 
культурою.

Стебельський виконав теж низку графічних творів, зокрема обкладинок для різ
них видань: «Чудасій», «Жаїра» й «Каміння під косою» Ольги Мак, «Іван Франко і 
його родина» Анни Франко-Ключко, «Береза Картузька» В. Макара, ілюстрації до 
казки «Чарівний кораблик» Івги Шугай тощо. Теж виконав низку плякатів і книж
кових знаків і щорічно оформлює календарі «Гомону України».

Без найменшого сумніву, Стебельський міг досягнути великих успіхів в образо
творчості, коли б посвятився виключно цій ділянці. Проте він, відчуваючи до болю 
прогалину в мистецтвознавстві й маючи в цьому глибоке знання та хист, посвятився 
останньому і в цій галузі зробив далеко більше, ніж міг зробити в образотворчості. 
Переїхавши до Торонта в 1953 p., Богдан Стебельський розгорнув широко свою 
діяльність, зокрема в організуванні українського мистецького життя.

В 1956 p., при співпраці мистців М. Дмитренка та І. Кейвана, заснував Українську 
Спілку Образотворчих Мистців (УСОМ) у Канаді, нав'язуючи до традиції УСОМ у 
Німеччині. Був її ідеологом, довголітнім головою й автором статуту. В 1956-1965 pp. 
відбулася низка виставок членів УСОМ у Торонті, зокрема високої мистецької 
якости були виставки: 1959 р. в 300-річчя Конотопської перемоги гетьмана І. Ви- 
говського та 250-річчя Мазепинського чину, 1961 р. в 100-річчя смерти Т. Шевченка, 
дві виставки 1960 і виставка малярства й графіки 1965 pp. Постали філії УСОМ у 
Монтреалі, Ст. Кетеринсі, у Вінніпегу й Едмонтоні, які, на жаль, заниділи, як і 
заниділа УСОМ у Торонті, коли Спілку очолили інші особи, що не мали провідниць
кого хисту або дбали про себе.

Богдан Стебельський виявився на всю ширінь свого знання й таланту в мистец
твознавстві. В 1956 р. при в-ві «Гомін України» постав додаток «Література і ми
стецтво», що його творцем і редактором став Богдан Стебельський і, як глибокий 
мистецтвознавець та першорядний журналіст, веде його вже понад чверть століття. 
Написав безліч статтей на мистецькі теми, між ними низку монографічного значення:
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про Т. Шевченка, Ю. Нарбута, О. Мурашка, М. Бойчука, М. Бурачека, О. Архипенка, 
О. Грищенка й інших, з глибокою аналізою їхньої творчости. Написав теж безліч ре
цензій на виставки, нотаток і заміток та рецензій на різні українські публікації.

Протягом редагування «Літератури і мистецтва» можна сміливо налічити най
менше півтисячі праць Стебельського, що ними він формує духовне обличчя нашої 
спільноти в діяспорі. Статті його глибокі, синтетичні й сумарні. «Недалеко той 
момент, коли українські груди відідхнуть повним віддихом і світ почує новий голос»
— це святе кредо Богдана Стебельського. Поміж його науковими працями виріз
няється «Дитячий рисунок і його періодичний розвиток», що за неї від УВУ дістав 
титул доктора мистецтвознавства, а Наукова Рада НТШ надала йому ступень дій
сного члена. Закінчив теж славістичний відділ Оттавського університету.

Д-р Богдан Стебельський був довголітнім секретарем Управи К. НТШ, а по 
смерті голови, проф. д-ра Є. Вертипороха, обраний головою й зразково сповнює ці 
обов’язки з великими успіхами. Був засновником АДУК (Асоціяції Діячів Україн
ської Культури), членом Ради в справах Культури при СКВУ, а від 1975 р. її 
головою. Написав низку передмов до українських видань («Володимир Ласовський», 
монографія, «Українські ночі або родовід генія» Є. Єнджиєвича), як теж зредагував 
ряд видань, К. НТШ, АДУК, «Естафета», останньо видання на пошану Лесі Укра
їнки, Комітету будови пам’ятника Лесі Українці в Торонті й виконав його мистецьке 
оформлення. Прийняв обов’язки головного редактора монументальної «Історії укра
їнського мистецтва» (у двох томах, на 750 стор. друку кожний) — праці автора цих 
рядків, що її видаватиме М. Шафранюк — директор КУМФ у Торонті. В цій ділянці 
Б. Стебельський сьогодні єдиний і незаступний.

Без найменшого сумніву, в цій праці силюета нашого Ювілята далеко неповна. 
Автор цих рядків свідомо поминув характеристику Стебельського як партійно-полі
тичного діяча, хоча він на цьому полі зробив не менше, ніж на культурно-науковому. 
Цю сторінку схарактеризують інші й далеко краще. Без сумніву, живучи у вільній 
країні, кожен з нас має право на свої політичні переконання, має це право наш 
Ювілят і автор цієї праці, хоч їхні політичні погляди не покриваються з собою. На 
думку автора, мистецтво й наука, зокрема українська, єдині й неподільні, а всякий 
партійний чи груповий фанатизм крайнє шкідливий. Автора цих рядків в’яже тісно з 
Ювілятом велика ідея української науки й мистецтва, тому він розглядає його як 
мистця, визначного мистецтвознавця і полум’яного патріота, що в сумі становить 
українську людину великого духу.

Від редакції

Хоч дуже докладна сильветка про Богдана Стебельського, яку представив мис- 
тець-маляр Іван Кейван, її варто доповнити важливими даними.

На мистецькі теми почав Б. Стебельський писати ще бувши студентом. У Самборі 
появився в 100-ліття «Русалки Дністрової» окремий збірник, де була його стаття 
«Українське мистецтво у перспективі століття „Русалки Дністрової”».

З того часу багато попрацював Б. Стебельський над поширенням і поглибленням 
свого знання, перебуваючи в товаристві д-ра Антона Княжинського, д-ра Юрія Липи 
і д-ра Дмитра Донцова. Під їхнім впливом він щораз більше присвячує уваги на 
студії філософії, мистецтвознавства, ідеології націоналізму, психології, антропології і 
археології, що його відриває від практичної праці образотворчого мистця, до якої він 
мав усі якнайкращі дані. Про це свідчать його успіхи в Академії мистецтв у Кракові,
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де він був двічі відзначений за студію акту в 1934-35 акад. році й за цілорічну працю 
в 1935-36 р.

Там він мав нагоду навчатися у визначних мистців-педагогів: проф. Володислава 
Яроцького два перші роки студій, у проф. Войцєха Вайса дальші два роки, а в 
робітні проф. Кароля Фрича кінцевий п’ятий рік студій.

В період вакацій відбув він етнографічну екскурсію по Лемківщині з краєзнавчим 
гуртком студентів під проводом проф. Ягайлонського університету в Кракові, Воло
димира Кубійовича, досліджуючи матеріяльну культуру лемків. Негайно після закін
чення студій він був арештований у 1939 році й вийшов на волю аж по розвалі 
Польщі, просидівши в тюрмі півроку.

Восени 1939 р. подався на еміграцію й поселився біля Кракова. У Кракові в той 
час було кілька визначних мистців як Е. Козак, Святослав Гординський, Василь 
Дядинюк. За почином археолога й поета Олега Кандиби-Ольжича Б. Стебельський з 
названими мистцями відновлює мистецьке товариство «Зарево», яке очолив мистець- 
маляр Едвард Козак. Вони у співпраці з пропаґандивним відділом ОУН Степана 
Ленкавського підготовляли пропаґандивні матеріяли для Похідних груп ОУН під 
проводом Степана Бандери.

У червні 1941 р. пішов Б. Стебельський з Похідною групою в Західню Україну й 
був активним учасником проголошення віднови Української Держави в Самборі, 
Старому Самборі, Турці, Хирові, Комарному. За це потрапив до тюрми у Львові на 
Лонцького, але його випустили за порукою проф. В. Кубійовича, що тоді був головою 
УЦК в Кракові.

По виході на волю працював у фабриці дитячих забавок у Яворові як директор і 
як мистець, що проектував забавки для передшкілля з мистецьким оформленням і 
українською історичною тематикою. Там теж працювала його дружина як учителька. 
Вони мали приємність бути сусідами д-ра Ю. Липи, що працював тоді лікарем.

У травні 1944 р. перед другим приходом більшовиків подалися Стебельські на 
еміграцію. По довгих переходах опинилися остаточно в Ной Баєрн близько Мюнхену, 
де було випадково більше число українських мистців-малярів. За почином Северина 
Борачка і Богдана Стебельського зорганізовано Українську Спілку Образотворчих 
Мистців (УСОМ), яка видала два числа журналу «Українське мистецтво», де помі
щено репродукцію твору Б. Стебельського «Замкове подвір’я» і статті.

В той же час вийшли два числа відновленого «Літературно-наукового вісника», в 
яких було надруковано дві статті Б. Стебельського: «На межі двох епох» і «Укра
їнська мистецька сучасність».

По переїзді до Канади, подолавши труднощі початкового життя, знов зайнявся 
культурно-науковою працею, про що написано в єсеї мистця-маляра Івана Кейвана, з 
чого належить підкреслити особливо ті тісця, де згадано про сотні праць Б. Сте
бельського на мистецькі теми, з яких можна скласти багатотомову книгу високо- 
вартісних праць з ділянки мистецтвознавства, «що ними він формує духовне обличчя 
нашої спільноти в діяспорі». Сама бібліографія його писань перейшла б рамки того, 
що можна помістити в нашому збірнику. А варто комусь за це взятися, коли йдемо 
назустріч тисячоліття хрищення Руси-України.
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Осип Залеський

З мого життя

Пишучи спогади на дев’ятдесятому ро
ці життя, маю на першому пляні не лише 
свою особу, а також довкілля, в якому я 
зростав і жив, та тодішні суспільні від
носини у цій вітці українського народу, 
що жила в австро-угорській державі, а 
саме в Галичині.

Народився я 16 квітня 1892 р. в селі 
Тростянець Малий, тоді Золочівського 
повіту, географічно на межі подільської 
плити, яка переходить у волинську низи
ну, замкнену від заходу і північного за
ходу горами Вороняки і Гологори. Тут є 
вододіл Чорного і Балтицького морів. До 
Чорного моря, з Дністровими водами, 
спливають ріки Серет і Стрипа, яких дже
рела є на цьому терені, а до Балтицького 
води Буга з допливами. Краєзнавчо тут 
кожна пора року має свій чар, що його 
доповнює рослинний і тваринний світ.

Мій батько Степан був учителем у 
Тростянці (чи, як говорили селяни, «на- 
учителем»), першим учителем, який мав 
тодішню фахову учительську школу, т. зв.
«препаранду». Його попередниками були «дяковчителі», себто дяки, які, крім праці в 
церкві, вчили дітей старослов’янського письма і церковних співів. Рід батька походив 
з козаків, які після занепаду козаччини примандрували в Галичину, де дід батька 
купив у селі Струтин, на Золочівщині, водний млин. Прізвище його було Жалоба, а 
що, мабуть, мешкав за лісом, прозвали його Заліським, чи Жалоба-Заліським, і воно, 
під польським впливом — перейшло на Залеський. Знаний мовознавець проф. Вер- 
хратський, почувши моє прізвище, сказав мені: «Ви хибно себе називаєте, правильно 
має бути Заліський, бо так певно й називалися ваші предки». При писанні метрик 
священики польшили наші прізвища, і так з Вербицького постали Вєржбіцкі, з Груш- 
кевича Грушкєвіч, з Громницького Ґромніцкі і под. Моє прізвище відрізняється від 
польського тим, що поляки пишуть Залєвскі, що походить, мабуть, від слова «за- 
лєваць». Мій батько не вживав уже подвійного прізвища, але мав ще мосяжку пе
чатку, якою печатав ляком важливіші листи (така була тоді «мода»), на якій були три 
букви: СЖЗ (Степан Жалоба-Залеський). Моя мати була з роду Ілевич, а рід цей 
походив з Литви, де вперше стрічається це прізвище як секретаря (себто канцлера) 
литовського князя. Був то час, коли урядовою мовою на Литві була українська мова. 
По занепаді «великої» Литви рід Ілевичів вимандрував у Галичину, і згодом поя
вилися тут священичі роди Ілевичів. Батько моєї мами був парохом у селі Грабківці 
біля Зборова, мав двох синів і шість дочок. Син Юліян, після смерти батька був 
парохом у Грабківцях, а другий син, Михайло, не маючи великої тяги до науки, по
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закінченні шести кляс гімназії почав працювати рільником на 25-ти моргах землі, які 
купив йому батько. До рільничої господарки мав хист і до кінця свого життя подвоїв 
морги землі. Помер у наслідок воєнних дій з часів Першої світової війни, вивезений 
як «зрадник» Австрії до концентраційного табору в Талергофі. Тому, що дід, батько 
моєї мами, не мав грошей на віно для дочок, лиш найстарша вийшла заміж за 
священика, а чотири за учителів народних шкіл, а саме моя мама, друга за Петра 
Маморськго, діда письменника Романа Завадовича, третя за Дзівінського, що хоч 
мав закінчену гімназійну науку і міг студіювати в університеті, полюбив учитель
ський фах і пішов на село вчити дітей; з переходом на пенсію, сидів дома і опра
цьовував якісь математичні проблеми, яких не хотів нікому зраджувати. Була це, 
мабуть, родинна прикмета, бо його брат був професором математики у Львівській 
політехніці. Четверта вийшла заміж за вчителя Ґутковського, а наймолодша — за 
Нестора Конюшецького, який мав цікаві життєві пригоди. Юнаком пристав до угор
ських повстанців, що під проводом Кошута хотіли відірватися від автрійської дер
жави. Коли здушено повстання за допомогою російських військ, які запросила ав
стрійська держава, Конюшецький утік до Туреччини, а чим там промишляв, не знаю. 
Після проголошення амнестії для повстанців, Конюшецький повернувся до Австрії і 
був лісником у маєтках графа Вечери на Чехах. З цієї родини походила коханка 
австрійського престолонаслідника архикнязя Рудольфа, котра була причиною тра
гічної смерти архикнязя. Подія ця була тоді знана в Европі, знав щось про неї 
Конюшецький, але розповідати не хотів, мовляв, це таємниця цісарської родини. 
Згодом працював у митрополичій канцелярії у Львові; перейшовши на пенсію, купив 
сільську хатину в селі Глібів на Поділлі і там жив з дружиною та помагав у потребі 
селянам.

Та я дещо відбіг від властивої теми. Я був наймолодшим сином у батьків, а було 
нас п’ятеро хлопців. Не легке було тоді життя сільського вчителя. Невелика дер
жавна платня та шматок городу біля школи мали вистачати для життя родини. Коли 
діти були ще малі то й біда була менша, але коли підросли, треба було посилати їх 
до школи в місті та оплачувати приміщення з харчами, чи то, як тоді казали, 
«станцію». Доводилось добре роздумувати над щомісячним бюджетом, щоби по
крити всі витрати, головно в той час, коли в місті вчилися три брати. Найстарший 
брат, Аполон (тоді була «мода» давати дітям такі клясичні імена), мав пошкоджену 
праву ногу в дитинстві, що вплинуло на нехіть до науки, тому по закінченні шести 
гімназійних кляс пішов на працю до скарбового уряду, а в школі, в місті, залишилися 
три брати. Коли другий по старшинству брат, Степан, закінчив гімназію і записався 
на правничі студії у Львівському університеті, здавалось, що стане дещо легше, бо 
Степан не мусів ходити щоденно на виклади, а міг вчитися вдома з книжок і лише 
їздити від часу до часу складати університетські іспити. Та в цьому часі почалася 
боротьба за український університет у Львові (кінець 19 сторіччя), бо поляки мали в 
Австро-Угорщині два університети (у Львові і Кракові), а українці лише деякі катедри 
з українською мовою у Львівському університеті. Поляки під плащиком австрійської 
влади не хотіли ніяк сповнити домагань українців, і тому молодь кинула клич 
бойкоту Львівського університету. В 1901 році українські студенти роз’їхалися по 
інших університетах Австрії, як Краків, Відень, Прага, Чернівці, а навіть за кордо
нами Австрії. Мій брат Степан поїхав у Краків, а це викликало нові витрати на 
далеку їзду та, хоч короткий, побут у Кракові. Щоправда, в маминій родині були 
матеріяльно краще забезпечені, але мама ніколи не зверталася до них за поміччю, бо 
всі були неприхильно наставлені до нас, тому, що з п’яти синів ні один не пішов на 
теологічні студії.

Бойкот Львівського університету в наступному шкільному році припинився, бо на
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вимоги українських послів у Віденському парляменті міністерство освіти збільшило 
кількість українських катедр у Львівському університеті та обіцяло заснувати укра
їнський університет (але того не виконало до кінця існування Австро-Угорщини). 
Брат Степан повернувся додому, в короткому часі дістав працю, як студент-правник, 
в адвоката. Брат Тадей закінчив у 1903 році гімназіяльну науку, я склав того року 
вступний іспит до гімназії в Золочеві, а батько, вислуживши приписаний час учи
тельської праці, перейшов на пенсію. Треба було залишати Тростянець і пересе- 
люватись у місто. Найкраще відповідав Львів, де була можливість нам трьом про
довжувати навчання. Але моя мама, начитавшися принагідних вісток у часописах 
про різні вбивства, грабунки і подібні «страшні» події, якими «славилися» всі більші 
міста, не погодилася на переїзд у Львів, тому батько найняв помешкання в Золочеві і 
ми в кінці місяця серпня 1903 року попрощалися з Тростянцем. Наш переїзд у 
Золочів не був щасливий. У вересні вибухла в місті велика пожежа, яка знищила 
половину міста; батько захворів на червінку, і мимо лікарської опіки — по двох 
місяцях помер. Залишилася мати-вдова з трьома синами, одним студентом і двома 
гімназистами, яких треба було прогодувати й зодягнути та покрити шкільні витрати 
з маленької вдовиної пенсії. В такому скрутному становищі почав я своє шкільне 
життя.

Вирісши серед чудової природи, яку я полюбив і яка полонила мене, я вже в 
народній школі знав назви всіх рослин і тварин, з якими стрічався в довкіллі чи 
вивчив зі шкільних книжок, призначених для середних шкіл, як Ростафінського «Бо
таніка» чи Новіцького «Зоологія» (польською мовою). Другим предметом була музика
— співи, якими славилося село в кожній порі року і з кожної нагоди. Гагілки, які я 
бачив і чув у перших днях моєї «свідомости», пам’ятаю по сьогодні, а також па
м’ятаю мелодію чеської пісні, яку грало тріо чеських мандрівних музикантів на 
подвір’ї шкільного будинку. З дитячих років запам’ятав ще дві події: затьму сонця та 
його вплив на корів, що втікали з пасовиська до стайні, та метеорит, що, мабуть, у 
1902 році «перелетів» понад Тростянцем і, як мені здавалося, упав у недалекому селі, 
а в дійсності — аж у далекому Сибіру.

«Співжиття» з природою було безкоштовне й учили про неї в гімназії фахові 
вчителі, з музикою була тяжча справа. Правда, і співу вчили в гімназії, і вчив його 
фахівець проф. Йосип Райс, згодом професор музикології в Краківському універ
ситеті, а церковним хором у гімназії провадив проф. Ярослав Вербицький, внук 
композитора Михайла Вербицького. Я хотів учитися гри на скрипці або фортепіяні, 
та в мами не було можливости купити інструмент і платити за лекції. Була в гімназії 
стара фісгармонія, якою користувався учитель при навчанні співу, і я «викомбінував» 
у своїй голові, що я можу сам вчитися грати на ній, тому пішов до директора 
гімназії просити, щоб дозволив користуватися інструментом. Мене дуже вразила 
відмова директора (бо я міг пошкодити інструмент). Залишалася ще інша можливість 
«співжиття» з музикою: вивчати теорію музики з підручників, які присилав мені брат 
Тадей зі Львова, де він студіював на філософському факультеті. Українських по
сібників було мало і важко було їх дістати та й не були добре опрацьовані. Це 
піддало мені думку опрацювати такий посібник теорії музики. Будучи в сьомій клясі, 
я такий посібник написав і післав його до Муз. Товариства ім. М. Лисенка у Львові 
на схвалення. Коли по закінченні гімназії я вписався до Муз. інст. у Львові і пізнав 
д-ра С. Людкевича, він пригадав собі моє прізвище і мій рукопис, який він пере
глядав та подав про нього свої завваги. На цьому моя перша «праця» закінчилася і 
мій рукопис лежить може й досі між паперами Муз. інституту. Але повертаюся ще 
назад. Коли я був у шостій клясі гімназії, зголосився я до гімназійної духової 
оркестри, яка там існувала, і капельник, чех, приділив мені до науки вальторню,
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доволі тяжкий металевий інструмент, на якому грав я в оркестрі три роки, себто до 
закінчення гімназійної науки. Також збирав я історичні відомості про українську му
зику, які використав у доповіді в таємному гуртку молоді, а також у школі на лекції 
української літератури, у проф. Гаврилюка.

По закінченні гімназії у 1911 році записався у Львівському університеті, на філо
софічний виділ, вибираючи як предмети студій природознавство (ботаніка, зоологія, 
мінералогія, геологія) і географію, а на третьому році студій ще й музикологію, бо 
відкрилася тоді катедра музикології, з приходом проф. А. Хибінського. Мої старші 
брати, Степан і Тадей, вже працювали, Степан суддею, а Тадей учителем в учи
тельській семінарії в Заліщиках, і вони допомагали мені матеріяльно, тому я міг 
також зайнятися студіями музики і записався до Вищого Музичного Інституту ім. М. 
Лисенка на науку гри на фортепіяні та вищих теоретичних предметів. На жаль, я 
розчарувався в системі навчання в інституті, тому в наступному шк. році вписався до 
польської консерваторії, яка офіційно називалася Консерваторія Галицького Музич
ного Товариства, але усі предмети викладалися польською мовою. Там вчився я гри 
на фортепіяні, на флейті і теоретичних предметів у проф. С. Нєвядомського та співав 
у хорі консерваторії. Належав також до хору «Львівський Боян» і чоловічого сту
дентського хору «Бандурист». Так мав я виповнений цілий день навчанням, а вечори
— співанками хорів та сходинами студентських товариств.

По складенні іспиту зрілости (матури) в Золочівській гімназії післав я список 
матурантів-українців до редакції щоденника «Діло» у Львові і так започаткував жур- 
налістичний зв’язок з нашою пресою, зокрема з «Ділом», а в роках 1912-13 працював 
у редакції «Діла» по кілька годин денно і рахувався членом редакції, що мені дуже 
імпонувало. Таке притягання до журналістичної праці було задумом редактора Ва
силя Панейка, який таким шляхом підготовляв фахівців з різних ділянок журна
лістики. Засмакувавши праці в журналістиці, дописував я також деколи до щоденника 
«Руслан», а в 1913/14 роках був постійним співробітником журналу «Ілюстрована 
Україна», якого начальним редактором був проф. 1. Крип'якевич, а заступником 
Катамай.

Студії в університеті проходили нормально, по згаданому вже бойкоті Львів
ського університету в 1901 році та по великій демонстрації українських студентів у 
1905 році, яка закінчилася арештом і голодівкою 105 студентів, між якими був і мій 
брат Тадей. Студенти високих шкіл поза студіями займалися також працею над 
освідомленням селянства, беручи участь в організації рільничих етрайків, агітації в 
часі виборів до австрійського парляменту і Галицького сойму, чи в поїзках по селах з 
доповідями в читальнях. Польська ненависть до українців не притихала, а навпаки, 
росла, головно серед студентської молоді, що виявлялось биттям шиб у вікнах укра
їнських інституцій, чи нападах на українську молодь, яку пізнавали по вишиваних 
частинах одягу. Та не тільки студенти виявляли так свій «патріотизм», лучалося це і в 
поважних польських громадян, а як приклад подаю таку «історійку» з власного 
досвіду. Дістав я від дівчини вишивану краватку і в цій пішов при кінці шк. року по 
свідоцтво з праці в зоотомічній лябораторії в університеті, у проф. Нуссбавма- 
Гіляровича (жид-вихрист з Одеси, але польський шовініст). З професором не мав я 
ніколи непорозумінь, як це бувало не раз між студентами і професорами, він і не 
знав моєї національности. Коли я попросив у його свідоцтво, він глянув на мене 
неприхильним поглядом, пішов у свою кімнату і за хвилю виніс мені свідоцтво. На 
коридорі поглянув я на ноту на свідоцтві і побачив «целюйонцо» (відмінно) пере- 
черкнене і поправлене на «бардзо добрже» (Свідоцтва були друковані, студент випи
сував своє ім'я й прізвище та предмет студій, а професор давав оцінку і свій підпис). 
Здивувала мене зміна оцінки, тим паче, що була зроблена в останній хвилі, що було
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видно по свіжому чорнилі поправки. Я зрозумів, що професор пізнав мою націо
нальність по моїй вишиваній краватці і хотів «відзначити» мене зниженням оцінки. 
Ця краватка принесла мені ще одне «відзначення». На лекції гармонії у проф. Нєвя- 
домського в консерваторії мої домашні вправи були завжди оцінювані позитивно, 
навіть були прикладом добрих розв’язок, а цим разом професор поглянув на мене 
здивованим оком, поглянув на розв’язку домашнього завдання і, не сказавши й 
слова, повернув мені зшиток. Причиною його здивування чи невдоволення була моя 
вишивана краватка, по якій професор пізнав, що я українець. Ці два приклади, хоч 
вони по суті маловажні, є прикладом польської нетолеранції супроти українців. Та це 
були останні тижні перед вибухом Першої світової війни. Наступний шкільний рік 
почався для мене вже у Віденському університеті, бо Львів і східня Галичина по
трапили вже під російську окупацію.

Щоб закінчити про мій побут у Львові, треба подати ще деякі вістки з музичного 
життя. Співаючи в хорі «Львівського Бояна», пізнав я перші твори нових компо
зиторів, котрі жили на Придніпрянщині, а саме твори Кирила Стеценка, як Шевченка 
«Заповіт» (обробка мелодії Івана Гладкого), «Ніченько, нічко» та «Прометей» («Сто
їть Кавказ», слова Коваленка). Ці пісні відрізнялися стилем від хорових творів 
галицьких композиторів та зацікавили хористів. У 1913 році прибув до Львова Ми
хайло Гайворонський, з яким я познайомився в Заліщиках, як учнем вчительського 
семінару, в якому вчив мій брат. Гайворонський (по метриці називався Ґавронський) 
був музично обдарований і вже в семінарії диригував хором і оркестрою. По матурі 
дістав працю учителя у підльвівському селі, і доїздив до Львова, щоби продовжувати 
музичні студії. Тут появилися перші його музичні твори для хору, а щоб їх спопу
ляризувати, заснували ми удвох музичне видавництво. «Ліра». Перші твори Гай- 
воронського появилися під псевдом О. Тин: «Заповіт» Т. Шевченка і «Бойова пісня» 
(«Буря зловіща»). Ноти переписував знаний тоді нотограф студент Неділку, а пом
ножувала літографічна фірма Андрейчина. Такі були початки «Ліри», в якій черговим 
виданнями була форт, партитура до драми Старицького «Ой не ходи, Грицю» в 
музичній обробці М. Лисенка. Дальші випуски «Ліри» появилися вже у Відні, дру
ковані в нотоштихарні Редера в Ляйпціґу, а були це «Пісні Українських Січових 
Стрільців», опрацьовані для хору М. Гайворонським.

У 1913 році українська молодь, згуртована в товаристві «Січ» у Львові, запля- 
нувала відзначити ювілей Івана Франка, і для цього зорганізовано при «Січі» мішаний 
хор, а я мав вивчити відповідний хоровий твір. Свято відбулося весною 1913 року, в 
залі Народного дому, на якому був приявний Поет-Ювілят, уже схорований, не во
лодів руками. Наш хор відспівав Д. Січинського «Дніпро реве» до слів Чайченка, бо 
відповідної пісні до слів 1. Франка не було. В час концерту голова радикальної партії 
д-р Кирило Трильовський вручив Франкові січову ленту, іменуючи його почесним 
членом «Січі». Франко подякував і сказав: «З радикальної партії виступив я через Вас, 
пане докторе». Ці слова викликали «несмак» у членів радикальної партії, приявних на 
концерті, а українська преса у звідомленні зі свята не згадала про цей вислів Франка. 
В червні того ж року відбулося друге ювілейне свято на честь І. Франка, влаштоване 
молоддю львівських високих шкіл у залі польської консерваторії при вулиці Хору- 
щина. Деякі члени хору «Січі» (чоловіки) піддали думку, щоби хору не розпускати, а 
з чоловічих голосів організувати окремий хор при студентській, чи як тоді говорили, 
«Академічній громаді». Хоч у Львові існував студентський хор «Бандурист», але 
були студенти, які з різних мотивів не хотіли там співати... І так постав другий 
студентський хор, який ніяк не являвся «конкуренційним» для «Бандуриста», що й 
було зазначено на загальних зборах. Головою хору вибрано студента політехніки 
Цебрівського, якого в 1943 році розстріляли німці за співпрацю з УПА. Хор розви

126



вався добре, і на початку літа 1914 року заплянував концертову поїздку по галицьких 
містах. Ми дали тільки чотири концерти, бо вибух війни перервав запляновану туру.

Літом 1914 року розгорілася Перша світова війна, спершу між Австро-Угорщи- 
ною і Сербією, яка скоро поділила Европу на два воюючі світи: осередні держави і 
держави Антанти. Осередні держави — Австро-Угоршина, Німеччина, Туреччина і 
Болгарія, а друга сторона це була Сербія, Росія, Франція, Англія, згодом ще й Італія 
та Америка (США). Російські війська перейшли кордони і почали займати Галичину, 
тому частина населення подалася в західні країни Австрії. Також наша родина, себто 
мама, два брати і я, по різних пригодах опинилися у Відні, а третій брат Маріян, як 
службовик держ. залізниці, в Стирії. У Відні записався я на дальші студії в уні
верситеті та до Музичної школи Кайзера. В університеті вибрав я в більшості му- 
зикологічні предмети у проф. Ґ. Адлера, Р. Валляшека та доцента Е. Веллеша, який 
викладав історію візантійської музики, яка мене зацікавила, бо українська музика 
частково пов'язана з візантійською. В школі Кайзера, на капельмайстрівському курсі 
продовжував науку гармонії і гри на фортепіяні у Л. і В. Кайзерів, а науку композиції 
і контрапункту у проф. Боскетті. Тоді існувала вже у Відні «школа» модерної музики, 
на чолі якої стояв А. Шенберґ (1874-1951), який зробив «революцію» в науці гармонії 
і був творцем експресіонізму, конструктивізму і атональности. Згодом я шкодував, 
що попав до вчителів старого напрямку і тому залишився при старих музичних 
стилях.

Я вступив у члени студентського товариства «Січ». Воно гуртувало студентів- 
українців, котрі жили тоді у Відні, і було немов прибіжищем для української молоді, 
цивільної чи військової, яка, опинившись у Відні, шукала поради або інформацій. 
При «Січі» створився гурток для вишукування по віденських шпиталях вояків-укра- 
їнців, для допомоги порадами або в переписці з ріднею, та достави їм українського 
друкованого слова. Для них влаштовували ми концерти, яких з радістю слухали не 
лише вояки-українці. Виконавцями цих концертів були: тенор-соліст О. Семенів (ро
дом з Придніпрянщини), який повернувся зі студій співу в Італії, співачка Анда 
Остапчук, молодий піяніст Борис Кудрик і скрипаль Слободян. Про нього треба 
сказати хоч декілька слів. Син учителя з Перемищини, як учень гімназії вивчився 
гри на скрипці. На початку війни в селі, де вчителював його батько, стояла деякий 
час головна кватира начальної команди австрійської армії, а в школі кватирував 
начальний командант, австрійський архикнязь Фридерик. Почувши гру на скрипці 
молодого Слободяна, архикнязь порадив батькові, щоб син продовжував науку гри, 
бо має талант. Батько відповів, що був би цьому дуже радий, але наука коштує 
гроші, а він, сільський учитель, не в силі цього зробити. «О, це не є ніяка перешкода», 
відповів архикнязь і дав записку до Музичної академії у Відні, щоби хлопця прий
няли як стипендиста до академії. Слободян, прибувши у Відень, став членом «Січі» і 
їздив з нашим гуртком по шпиталях. Не став зарозумілим через ту «високу про
текцію», але не раз жартом розповідав, що перед ним відкривають двері, коли 
входить до академії, знаючи, що він має опікуна з цісарського кола. Згодом втратив 
я зв’язок із ним, чув тільки, що він був капельником австрійської військової оркестри.

У Відні розшукав мене Михайло Гайворонський, який був на фронті в УСС-ах і 
був капельником оркестри, а до Відня приїхав по ноти для оркестри. Гайворонський 
присилав мені з фронту записані пісні, які співали УСС-и, у тому й мелодію пісні 
«Видиш, брате мій» з поясненням, що цю пісню співали російські полонені. Будучи на 
засіданні Культурної Ради у Відні, до якої входили представники усіх українських 
організацій (я був від студентів), показав я записану мелодію проф. Ф. Колессі, 
фахівцеві в музичній етнографії, з поясненням про походження цієї пісні. Нашу 
розмову чув також поет Богдан Лепкий, приявний в кімнаті. Він витяг із кишені
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книжечку своїх творів, що якраз вийшли друком, і показав нам текст цієї пісні, якої 
він був автором слів, а його брат Лев — автором мелодії... Так вияснилося по
ходження славної пісні.

У Відні створився мішаний хор, у більшості з членів «Львівського Бояна», які 
опинилися на еміграції у Відні. Хор виступав на Шевченківському концерті. На тім 
концерті оркестра Віденських Тонкінстлерів вперше виконала «Українську рапсодію» 
Василя Барвінського, який студіював у Празі. У Відні я відновив видавництво «Ліра» 
і видав в’язку пісень УСС-ів у опрацюванні М. Гайворонського, під назвою «Над 
Стрипою». Згодом перевидала цю збірку Бойова Управа УСС-ів під назвою: «Стрі
лецьким шляхом».

Щоб познайомити чужинців з українським національним гімном (М. Вербиць- 
кого), опрацював я його для фортепіяна і видав, разом з піснею «Не пора» під за
головком українською, німецькою і французькою мовою.

Гімназіяльний хор у Станиславові. 
Посередині проф. Павло Чайківський.

Восени 1916 р. покликали мене до австрійської армії, і я мусів залишити студії в 
університеті й опинився на військовому вишколі на Моравах. По закінченні вишколу 
і курсу для старшин вислали мене, як перекладача з російської мови, до штабу однієї 
бриґади, розміщеної на фронті в околиці Мармарош Сиґету. З цією бригадою пе- 
ремандрував я у 1917 році з Карпат аж на Буковину і був приділений до спеціяльного 
телефонічного відділу, що діяв у міжфронтовій смузі. Там нас застала російська 
революція, братання з російськими салдатами, які кидали фронт і йшли до дому 
ділити панську землю. Коли 1918 року, в місяці лютому, Осередні держави заклю- 
чили мир з Україною і австрійські війська пішли на Україну, очищувати її від
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збільшовизованого російського війська, мене приділили до команди міста Могилів- 
Подільський, де я працював зв’язковим між австрійською командою і українськими 
установами. Про той час в Україні написав я декілька спогадів у різних українських 
журналах. Там застав мене розвал австро-угорської імперії, і я вступив до Окре
мого Загону Запорозьких Низових Козаків, але, вичитавши у пресі заклик військової 
влади новопосталої Західньої Української Республіки, повернувся в Галичину, і в 
місті Самборі зголосився до Української Галицької Армії. В Самборі спинився я 
тому, бо там жила моя мама і брат Тадей. Весною 1919 року під натиском польської 
армії ген. Галлера праве крило нашої армії, а саме Гірська Бригада, мусіло перейти 
на територію чеської держави, де постала Українська Бригада, в Німецькім Яблін- 
нім. Невдалий поворот до української армії в Україні «заніс» мене першого січня 
1920 року до Львова. Там скинув я військовий однострій і перейшов «на цивіля», а 
щоб загубитися від ока польської поліції — пішов на вчительську працю до укра
їнської приватної гімназії в Чорткові, а в листопаді того ж року дістав працю 
гімназіяльного вчителя в Станиславові.

Вищий Музичний Інститут ім. М. Лисенка, відділу Станиславові. 1924.

Про побут у Чехо-Словаччині та подорож в Україну були мої спогади в нашій 
вояцькій пресі.

Станиславів уже мав свої музичні традиції, бо тут працювали такі творці й 
організатори музичного життя, як Денис Січинський (1865-1909), Іван Біликовський
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(1846-1922), Ромуальд Зарицький (1843-1922) та інші, про яких згадую в першому 
томі «Альманаха». Існувала також музична школа при товаристві «Станиславівський 
Боян». Щоб музичне життя «поставити на ноги» за нових обставин польської зай- 
манщини, треба було зачинати від музичного шкільництва. Я піддав думку управі 
хору «Боян», щоб існуючу музичну школу пов’язати з Вищим Музичним Інститутом 
ім. М. Лесенка у Львові. З цим пляном поїхав я до Львова, щоб обговорити його з 
виділом Муз. Т-ва. Голова Т-ва, радник Дрималик, боявся матеріяльної відпові- 
дальности за можливі неполадки у філіяльнім відділі, але ми договорилися, що в 
Станиславові заснуємо філію Муз. Т-ва і вона буде відповідати за матеріяльну 
сторінку музичної школи. Завдяки підтримці моїх плянів д-ром Ст. Людкевичем, 
управа Муз. Т-ва погодилася на відкриття філії Т-ва в Станиславові. Вже незабаром 
відбулися перші загальні збори Музичного Т-ва ім. М. Лисенка, філія в Стани
славові, на яких головою філії вибрано прокуратора Григорія Онуферка. З початком 
шкільного року 1921/22 відкрито Музичний інститут, як школу музики з клясами 
фортепіяна, скрипки, сольоспіву та теоретичних предметів. На учителів запрошено 
тих, які вчили в школі, під фірмою «Бояна», а саме: до кляси фортеп. Софію 
Левицьку-Замору і Степанію Мішкевич, до кляси скрипки — Омеляна Вислоцького, 
урядовця дирекції залізниць у Станиславові, доброго скрипаля, кол. учня Шевчіка, до 
кляси сольоспіву — також пані Замору, яка мала для цього кваліфікації. На дирек
тора інституту і вчителя теоретичних предметів покликано мене. В першому році 
записалися понад сто учнів. Ідея творення філій муз. інститутів прийнялася дуже 
скоро і по більших містах Галичини постали відділи Муз. Товариства і муз. інсти
тути. Лише на Волині польська влада не давала дозволу на засновування муз. шкіл. 
Музичні інститути не тільки розбудували українське шкільництво, а й були осе
редком музичного життя по містах у Галичині.

Крім праці в шкільництві, відновив я муз. видавництво «Ліра» та видав декілька 
власних сольоспівів і хорових творів, а також почав видавати журнал «Музичний 
вісник», якого вийшло лише одно число в 1921 р. бо до наступних чисел не міг я 
допроситися співробітників-авторів. Я далі зберігав зв'язки з редакціями «Діла» і 
«Літ.-наук. вісника» і там містив статті на музичні теми, а також давав короткі відо
мості про українську музику деяким закордонним німецьким музичним журналам.

У 1922-му році я одружився з дівчиною, з якою познайомився у 1918 р. в Моги- 
леві, де вона працювала як українсько-німецька перекладачка в повітовому старостві, 
її батько, Матвій Пальм, шведського роду, але народжений в Естонії, почувався за 
національністю естонцем, працював як агроном у великих землевласників на Україні, 
а по революції в 1917 р. на Басарабії, зайнятій румунами.

Мешканева скрута в Станиславові змусила мене шукати помешкання в близькій 
околиці міста, і я перенісся до старого містечка Тисьмениця, звідки була вигідна 
можливість доїздити щоденно до Станиславова. У міжчасі прибув до Станиславова 
Іван Недільський, який дістав працю вчителя музики в польських гімназіях. Я пе
редав йому управу Муз. інст. і перенісся з родиною на мешкання в Тисьмениці, 
доїжджаючи щоденно, а часом і двічі денно до Станиславова, до праці в гімназії чи в 
українських установах.

У 1938 році шкільна влада перенесла мене до Бучача, бо «треба було» моє місце 
праці віддати полякові, що, як виявилося згодом, вийшло мені на користь. Як 
передше доїздив я з Тисьмениці в Станиславів, так тепер доїздив раз на тиждень з 
Бучача до Тисьмениці. В Бучачі застала мене Друга світова війна і розпочалася 
мандрівка по широкому світі.

Я виїхав на захід і, шукаючи праці, знайшов її в місті Ерфурт у Тюрінгії, при
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великій городньо-насіннєвій фірмі І.Ц. Шмідт, з якої я спроваджував насіння, живучи 
ще у Станиславові. Місто Ерфурт знане було вже в давніх сторіччях, бо там був 
переїзд через ріку Салє зі Сходу на Захід. Туди, мабуть, і переїздила князівна Анна 
Ярослава з Києва до Франції. З Україною пов’язана велика римо-кат. церква-дом., на 
будову якої жертвував київський князь поважну суму грошей, як вичитав я в історії 
цієї церкви. Мабуть на спогад про ту пожертву, на задній стороні церкви є великий 
образ Матері Божої у візантійському стилі, намальований жовто-блакитними бар
вами.

Закінчення шк. року 1933/34 у Вищому Музичному Інституті.

З початком 1941-го року відкрилася в місті Ярославі над Сяном українська гім
назія, я дістав покликання на вчителя, і на початку січня переїхав з Ерфурту до 
Ярослава. Крім праці в гімназії, працював ще в Українському Допомоговому Ко
мітеті, як референт культурно-освітніх справ, учив у Музичному Інституті ім. М. 
Лисенка та був другим диригентом «Ярославського Бояна». В Ярославі зустрічався з 
д-ром Ст. Людкевичем, який приїздив у гості до своєї сестри, заміжньої за інж. Д. 
Кашубинським, першим диригентом «Ярославського Бояна» та автором музичних і 
хорових творів. Життя в Ярославі і окрузі, що лежала на західніх околицях укра
їнської території, було замітне тим, що по програній польсько-німецькій війні укра
їнське населення немов будилося до нового життя. По селах відкривалися українські 
школи, поставали читальні та курені молоді, а діти збиралися в дит. садках під 
опікою фахових садівничок. В колишніх українських селах, де за польського па
нування польська мова була говірною, і навіть у церквах священики говорили 
проповіді польською мовою, — під впливом освідомлюючої акції молоді, яка прий
шла з теренів Галичини, зайнятої більшовиками, український дух запанував на за-
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сянських землях. Виявилося це і в 1943 році, бо з тих теренів масово зголошувалися 
добровільці до Української Дивізії «Галичина».

Але нагода взяти до рук зброю, щоб очистити українські землі від наїздників, 
прийшла запізно. В 1944 році треба було продовжувати дальшу мандрівку, яку зачав 
я в 1940-му році. Тим разом, по різних «пригодах», мандрівка закінчилася в Ні
меччині, в таборі для ДП в Шляйсгаймі, а згодом у Мюнхені, де вчив я в таборових 
гімназіях та працював в українських таборових організаціях.

В часи воєнної примусової мандрівки мене відлучили від рідні і дружина з обома 
донями опинилися, по закінченні війни, у ДП таборі у Фіссені. Там дружина в червні 
1946 р. померла. Я залишився в Тюрінгії і згодом дістався до америк. окупаційної 
зони Німеччини, де в таборі Шляйсгайм віднайшов обидвох донечок, якими в час 
моєї неприявности опікувалися таборяни-українці.

Літом 1950-го року виеміґрував до США і опинився в місті Боффало, Н.И., де 
дістав працю хеміка у фабриці та включився у громадську працю як член УККА. Був 
співзасновником хору при УККА, українського клюбу «Наша хата» і Допомогової 
секції, яка збирала фонди, щоб пересилати їх для українських шкіл у Західній 
Европі, а також для залишенців у старечих домах і лікарнях. Дав почин до орга
нізації курсів українознавства для старшої молоді, які згодом перетворилися у су
ботню школу. На протязі десяти років був інспектором Шкільної Ради для шкіл 
українознавства в Боффало, Рочестері й Сіракузах. Дав почин до заснування відділу 
Музичного інституту, централя якого постала в Нью-Йорку в 1952 р. Навчання в 
Муз. інституті обмежувалось до гри на фортепіяні й теоретичних предметів, бо на 
інші інструменти не зголосилися учні. Директором школи і вчителькою гри на фор- 
теп. була Галина Лагодинська, колишня учителька муз. інститутів у Галичині, а я 
вчив теоретичних предметів. По смерті Г. Лагодинської в 1964 році, а властиво 
Лагодинської-Залеської, бо з нею я одружився в 1955 році, учила гри на форт. Еріка 
Метіль, кол. наша учениця, і я. Учнів прибувало щораз, то менше, і в 1974 році 
навчання припинилося. Спад учнів музики став загальним явищем. Телебачення, 
радіопрограми та інші змеханізовані музичні середники не приманюють учнів до 
серйозної праці для музичного мистецтва, а наука музики вимагає таки серйозної 
праці. Це є «сіґнум темпоріс» змеханізованого світу.

Я вже згадував про мою співпрацю з українською пресою, як «Діло», «Руслан», 
«Ілюстрована Україна» і «Літературно-науковий вісник», в яких помішував я статті 
про українських композиторів чи музичних діячів з нагоди різних ювілейних дат. 
Перша довша стаття, «Погляд на історію української музики», була поміщена у 
студентському журналі «Шляхи» в 1916 р. Згодом у журналі «Музика» і «Музика 
масам» (виходив у 1928-31 р. у Харкові, як орган «Пролетмуз» і ЛКСМУ) дру
кувалися мої статті про музичне життя в Зах. Україні. Там друкувався також «Му
зичний словник», який вислав я д-рові Стежкові до Праги для видання, а він пе
реслав його в Київ, де він був друкований. Але цих моїх друкованих праць я не 
бачив, бо польська цензура не допускала їх на територію Польщі. Коли, по під
писанні мирового договору в Бересті між Україною і Осередніми державами, Укра
їна вийшла на світову арену, треба було дати у світ відомості про українську музику. 
Тоді написав я інформаційну статтю, що була поміщена в журналі «Ді ноє Музікцай- 
тунґ» в Штуттґарті (Німеччина) 1918 року. Там була також коротка стаття про Борт
нянського в 1925 p., у німецькому «Музіклексіконі» Г. Ріман-Айнштайн за рік 1929 
були мої гасла з української музики, а так само у «Макс Гессес Музікеркалендер», в 
роках 1925-35. Вже з Америки вислав я статтю про українську музику на бажання 
проф. Г.Й. Мозера для його книжки «Ді Тоншпрахен дес Абендляндес», Берлін, 1960 
рік. Мою працю Мозер так «обскубав», як забажав совєтський референт, а проф.
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Мозер у листі до мене виправдувався, що через музичні питання «не будемо за
чіпатися з сусідом, якого територія зачинається недалеко від вікна мого мешкання в 
Берліні, а кінчається десь там, біля Владивостоку». Що ж, і книжки мають свою 
долю, як каже давня римська приказка.

Вже на американській землі відновив я своє музичне видавництво і видав де
кілька власних музичних творів для хорів та сольових голосів. Теоретичні праці, як 
«Короткий начерк історії української музики» (написаний дуже популярно), видало 
видавництво «Америка» у Філядельфії, «Загальні основи музичного знання» (теорія 
музики) — видала «Говерля» в Нью-Йорку, книжечку про життя і творчість М. 
Лисенка — «Новий шлях» у Вінніпегу, а «Музичний диктат» (вправи і пісні для 
вивчення музичної грамоти) видав я сам у Боффало 1961 р. Музичні твори (компози
ції) в більшості лежать у рукописах, як кантати для хорів та оркестри, «Похорон 
жовніра», «Посланіє» (Т. Шевченка), його ж «Чигирин» (виданий), «Листопад» (Р. 
Купчинського) — виданий, «Полуднє» (1. Франка) — видане, «Досвітні огні» (Лесі 
Українки). Обробки пісень УСС-ів та багато хорових творів для чоловічого, мі
шаного чи жіночого або дитячого хорів, лежать не видані, бо нема відборців для 
музичних творів. Багато пісень для дітей друковані в журналику «Веселка», там 
також є дитяча опера «Цвіркунчик». Видані «Малі п’єси для фортеп.» та деякі со- 
льоспіви. Згадаю ще про мелодеклямації, що їх колись виконували в Станиславові, 
де була для цього і нагода і виконавці, це О. Кобилянської «Акорди», «На долах», 
«Мої лілеї»; Лесі Українки «Мрії в бурю» і Шевченка «Хустина».

Боффало, 10 серпня 1982 р.
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З М УЗИ ЧНОГО СВІТУ

Осип Залеський

У доповненні до статті про музичне життя Станиславівщини, що була в першому 
томі «Альманаха», годиться згадати про тих діячів на музичному полі, котрі вже 
відійшли з цього світу, залишивши тривкі сліди своєї праці.

Іван Недільський — челіст, педагог і композитор, народився 25 липня 1895 р. в 
містечку Золотий Потік, повіт Бучач, Галичина. Закінчивши гімназію в Кіцмані 
(Буковина) 1914 року, продовжував студії в Берліні, а саме вчився гри на віольончелі 
в консерваторії Штерна та студіював німецьку мову в університеті. Повернувшись у 
Галичину, учив деякий час співу й гри на муз. інструментах у польській держ. 
гімназії в Станиславові, а також гри на чельо в Музичному Інституті ім. М. Лисенка 
у Станиславові, а від року 1933 був директором цього інституту аж по 1939 рік. Крім 
того, грав у смичковім квартеті Муз. інституту та провадив як диригент мішаний хор 
«Станиславівського Бояна». Виїхав на еміграцію, жив з родиною в Нью-Йорку, 
працював на прожиття та вчив в Українському муз. інституті. Іван Недільський є 
автором сольових і хорових творів, як загально знана маршова хорова пісня «Засяло 
сонце золоте», «Наша славна Україна», «Сон», «Цвинтарьок», «Під гомін київських 
дзвонів», «Весняний день», «Могили» та інші хорові й сольові пісні, а також музика 
до Св. Літургії. Помер 5 червня 1970 року в Нью-Йорку.

Галина Лагодинська-Залеська — піяністка й муз. педагог, нар. 29 листопада 1900 
року в Делятині, Галичина, в сім’ї д-ра Миколи Лагодинського, адвоката і посла до 
Віденського парляменту. Початкову освіту дістала вдома, бо батьки не хотіли по
силати своїх дітей до польської школи. Гімназійну науку закінчила у Львові, в 
гімназії СС Василіянок, іспитом зрілости (матурою). Одночасно вчилася в Муз. 
інстит. ім. М. Лисенка у Львові гри на фортеп. у проф. М. Криницької, а теорет. 
предметів у проф. Ст. Людкевича. В 1921 році виїхала до Відня для дальших студій 
музики і вчилася в муз. школі Кайзера та додатково гри на фортеп. у піяністки С. 
Дністрянської. Музикологічні предмети студіювала у Віденському університеті. По
вернувшись у 1923 р. на батьківщину, працювала учителькою гри на фортеп. в 
Музичному Інституті ім. М. Лисенка у Станиславові. В 1929 р. перенеслася до Муз. 
інстит. в Дрогобичі, а наступного року до Коломиї, де працювала до 1941 p., коли 
повернулась на працю до Муз. інстит. в Станиславові, де працювала до виїзду на 
еміграцію, спершу у Відень, а відтак в Арґентіну, де в Буенос-Айресі провадила 
Музичну школу при манастирі оо. Василіянів. Літом 1955 року переїхала до США, 
до міста Боффало, працювала учителькою гри на фортеп. та управителькою відділу 
Музичного інституту в Нью-Йорку. Восени того ж року вийшла заміж за проф. 
Осипа Залеського.

Маючи закінчену музичну освіту, Галина Лагодинська не переставала вдоско
налюватися як піяністка, і тому доїздила до Львова на лекції у славного піяніста 
Еґона Петрі, який доїздив до Львова на лекції. На жаль, праця «на щоденний хліб» 
не дала змоги присвятитися виключно піяністичному мистецтву, але все ж таки 
виступала часто на концертах як піяністка, чи акомпаніяторка нашим співакам- 
солістам.

Крім праці в музичній ділянці Г. Лагодинська-Залеська працювала також на 
літературному полі, пишучи рецензії, статті та сильветки про наших і чужих мистців- 
музик, друковані в журналі «Овид». У 1960 році вийшла накладом видавництва М.
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Денисюка її повість «До сонця, до волі», на яку прихильно відізвалася критика. В 
журналі «Новий світ» (Канада) появилося її історичне оповідання з часів боротьби 
УПА, під заголовком «Ліс», нагороджене на літературному конкурсі СФУЖО в 1960 
році. З цієї ж тематики був надрукований в журналі «Овид» нарис «Із днів грози».

Галина Лагодинська-Залеська померла в Боффало 21 червня 1964 р. її сестра, 
авторка поезій та оповідань з гуцульського життя, виступала в літературі під псев- 
дом Леся Верховинка.
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РОДОВІ М УЗИЧНІ ЗДІБНОСТІ

Микола Климишин

У 1923 році вчив співу в українській державній хлоп’ячій гімназії проф. Іван 
Смолинський, але хором гімназії провадив д-р Яків Поврозник.

Він був суддею у Львові, потім у Раві Руській, в Жовкві, у Сокалі, а перед 
Першою світовою війною був перенесений на пост прокурора суду до Станиславова. 
В часі української вільної Держави в 1918 і 1919 роках був шефом прокуратури, коли 
Станиславів був столицею ЗУНР.

Д-р Поврозник знав добре нашу церковну музику, тому за польської окупації 
єпископ Хомишин запросив його вчити в Духовній семінарії в Станиславові бого
службових співів.

Фото із зб. д-ра Г. Носковської.
Стоять зліва: д-р Осип Бойчук, д-р Галя Носковська-Гірняк, Нестор Малинович,

Юліян Воробкевич, сидить Марія Поврозник-Плешкевичева, Петро Ісаїв.

Якось так сталося, що проф. І. Смолинський не міг вести хору, і тому директор 
Сабат запросив на диригента д-ра Я. Поврозника. Він поставив хор на дуже високому 
рівні, а крім того вишколив кількох старших учнів на диригентів. То були: Турула 
Петро, Ульванський Роман, Турула Павло, Дуда Матвій, Бурлацький Роман, Сте- 
паняк Роман та інші. З того часу заіснувала осібна група найкращих співаків, т. зв.
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«Шістнадцятка». То був чоловічий хор з вибраних співаків, які мали особливо гарні й 
сильні голоси і хотіли пробувати власних сил. «Шістнадцяткою» диригував котрийсь 
із найстарших учнів-дириґентів.

Визначне місце вже тоді займав Анатоль Кос, сучасний славний музика-компо- 
зитор, відомий як Кос-Анатольський (+ 1983 р. у Львові), а також скрипаль Марко 
Лепкий. Українська державна гімназія мала ще мішані кляси в 1921 році, від че
твертої кляси вгору, тому й гімназійний хор був мішаний. В альтах і сопранах 
співали дівчата і хлопці. Між дівчатами були здібні, сильні співачки: Соня Бачинська, 
Ірка Веберівна, Галя Носковська, Оксана Чесниківна, Галя Миндюківна, Таня Леп- 
ківна, Соня Онуферківна, Ірка Ліскевичівна, Марійка Левицька, Таня Яросевичівна, 
Ірина Бойцунівна, Оля Островська, Стефа Пиндусівна, Марійка Ганкевичівна, Стефа 
Патрилівна і Княгиницька. В альтах співала дочка д-ра Я. Поврозника — Марія, 
дуже музична і на той час уже далеко заавансована в музиці. Малі хлопці з подивом 
дивились на неї, бо вона, взявши перший раз ноти в руки, могла співати. Вони 
ставали перед нею і співали, слухаючи її. Вона теж співала сольові партії, крім того 
гарно рецитувала й деклямувала. На концерті в честь письменника Михайла Ко
цюбинського вона рецитувала уривок з «Тіней забутих предків», а на концерті в честь 
Лесі Українки проспівала з великим успіхом пісні: «Горить моє серце», «Надії» 
Лопатинського та «Утоптала стежечку через яр» Миколи Лисенка. Музичні здібності 
успадкувала від батька й, як я пізніше довідався, з тринадцятого року життя завжди 
любила і цікавилася музикою і співом. її молодша сестра Галя була визначною 
ученицею фортепіяна в Музичному інституті ім. Лисенка в Станиславові, згодом 
закінчила форт. Майстершуле у Відні, після чого була учителькою консерваторії в 
Люблині, де й померла.

У гімназійному хорі співав з Марією її тіточний брат Юрій Ковальський, у 
других басах. Він по матурі скінчив теологію і був священиком. У всіх парафіях, де 
тільки йому довелось бути, вів хор. Мішаний хор співав кожної неділі в часі «тихої» 
Служби Божої в катедральній церкві у Станиславові, на яку всі учні української 
державної гімназії після екзорти йшли організовано, кляса за клясою, четвірками, 
через усе місто головними вулицями. Це був мов би перегляд росту нового покоління 
кожного шкільного року.

Пописовою імпрезою хору й цілої гімназії був щорічний традиційний концерт 
Шевченка, що був великим святом не тільки гімназії, але й цілої української громади 
Станиславова і його всіх передмість. Найкращі концерти були тоді, коли диригентом 
хору був д-р Поврозник.

Марія Поврозниківна закінчила по матурі Торговельну академію і записалася на 
право у Львівському університеті, але не студіювала, бо вийшла заміж. її муж, 
Омелян Плешкевич, закінчив студії на філософічному факультеті (математика й фі
зика) Українського таємного університету, а також музичну консерваторію. Був виз
начним диригентом студентського хору «Думка» у Львові й багатьох церковних 
хорів, був якийсь час диригентом хору «Сурма», а на еміграції вів чоловічий хор 
«Сурма» в Чікаґо та церковні хори. Він помер передчасно в 1960 році, на 62-му році 
життя.

Марія не переривала займатися музикою та співом і після одруження. її музичні 
студії не пропали. Вона розпочала їх ще ученицею гімназії, в Музичному Інституті 
ім. Лисенка в Станиславові, де вчилася сольоспіву у співачки проф. Замори з 
Харкова (в той час директором Муз. інституту був проф. О. Залеський), а в уні
верситеті брала лекції сольоспіву у проф. Іванни Приймової у Львові, працювала в 
оперному театрі на «Гетьманських Валах», виступаючи в операх, оперетках і 
музичних п'єсах, а при тому в оперному хорі «на першій ґажі». Була членкою
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оперного квартету «Богема» під мистецьким проводом Володимира Балтаровича, як 
меццо-сопрано. На еміграції провадила співоче тріо «Незабудьки» й випустила їхню 
платівку. Після того провадила співоче тріо сестер Малецьких, доки вони не по
виходили заміж.

Тепер Марія з Поврозників Плешкевич, попри часткову працю в «Самопомочі» в 
Чікаґо, співає в мішаному церковному хорі при катедрі св. о. Миколая під керів
ництвом Ю. Яремовича та у збірному хорі ім. митрополита Андрея Шептицького під 
дир. Юліяна Познака. В чоловічому хорі «Сурма» в Чікаґо є пресовою референткою.

Отак то ціла родина працювала для розвитку нашого хорового й музичного ми
стецтва в Україні й на еміґрації.

Фото із зб. д-ра Г. НосковськоІ. 
Кляса 8 Б української гімназії в Станиславові 1925 p., посередині 

проф. М. Мацьків — господар кляси, наліво від нього Галина Носковська, 
а направо Марія Поврозник, другий справа Ярослав Карпинець.
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КОЛИ ЦВІЛИ У ЛЬВОВІ ЧЕРЕМ Ш ИНИ  
(Про композитора Коса-Анатольського)

Лев Яцкевич

Переді мною коротка газетна згадка про несподіваний відхід у засвіти в княжому 
Львові ЗО листопада 1983 року видатного українського композитора та музиколога 
Анатоля Кос-Анатольського. Поряд цієї вістки поміщена світлина голови компо
зитора, ні в чому не подібна до висококультурного красеня Анатоля Коса, з замрія
ними очима та таємничою усмішкою Монни Лізи, з яким я дружив понад 15 років та 
був співучасником його перших композиторських кроків. Львів — наймолодша сто
лиця галицько-волинського князівства — був сповнений особливого чару своїми 
розлогими парками та історичними пам'ятками, позначеними печаттю п’ятьох архі
тектурних стилів та подихом століть. У Львові, здавалося, снуються ще вулицями 
тіні короля Данила, гетьмана Богдана Хмельницького, полковника Кривоноса, «Русь
кої трійці», «Головної руської ради» та 1 Листопада.

Краса кожного міста — це радше суб’єктивна справа, залежна не так від естетики, 
як від міри прив’язання та почувань кожної людини. Місто Львів зі своєю традицією, 
красою, привабливістю і духовною атмосферою запліднював і вирощував на протязі 
століть великі таланти. Одним із них був Анатоль Кос, видатний композитор та 
завзятий борець за чистоту та красу української пісні, якій він, до речі, поряд Пла- 
тона Майбороди простелив шлях до незрівняних мистецьких висот.

Хто зі львів’ян не знав Анатоля Коса, чи як ми його популярно називали, Таці 
Коса, на переломі 20-х років. Його висока, струнка постать при фортепіяні або з 
гармонією в руках, поруч скрипаля Ябця-Яблонського була завжди окрасою кожного 
балю під час львівського карнавалу. З-під його зачарованих пальців пливли на залю 
ліричні тони танкових мелодій, з яких багато були творами його власних компо
зицій.

Анатоль Кос, студент права та Музичної консерваторії, відрізнявся від інших 
студентів, не тільки стрункою та елегантною поставою, але також особистою куль
турою та харизмою, в полон якої впадав кожний, хто його ближче пізнавав. Одним 
із них був автор цих рядків.

Перелом 20-х років був позначений вторгненням джазу в естрадну й танкову 
музику та буревійним розвитком нових розвагово-танкових пісень. За деякий час їх 
співали вже рефреністи на забавах та в каварнях, а з каварень їх перехоплювала 
вулиця.

Це була свого роду стихія, яка захопила всю молодь міста Львова, а в тому й 
українську, яка вивчала слова нових польських «шлягерів» та причинялася тим до 
польонізації Львова. Щоб тому запобігти, Анатоль Кос кинув ідею компонувати 
українські танкові пісні, основані на мелодіях українських народних пісень. Він хотів 
у той спосіб виелімінувати чужу для нас розвагову пісню, що була носієм слизької 
еротики та міщанської моралі й несмаку.

До зреалізування цього задуму причинилося створення у Львові українського 
студентського театру малих форм «Золотий Усміх», який запропонував А. Косові 
музичне керівництво. На першу виставу намічено ревю «Біг пес через овес», прем’єра 
якої відбулася в листопаді 1931 року в залі Українського Музичного Інституту ім. М. 
Лисенка. Для того ревю А. Кос написав музику на слова автора цих рядків. Неза
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баром танкові мелодії цього ревю стали репертуаром українських джазових оркестр. 
В той спосіб композиції пісень легкого жанру, скомпоновані А. Косом, започатку
вали процес української танкової музики.

Заслугою А. Коса було теж створення першого українського хору ревелерсів (на 
взір польського хору «Дана»), який під керівництвом Козака відбув тріюмфальне 
турне по всіх містах Західньої України.

Моя зустріч із А. Косом відбулася на Гуцульщині у відпочинковій місцевості 
Ямна. Я ще тоді не знав, що це була наша остання зустріч із ним і що доля 
розділить нас назавжди вже в недалекій майбутності.

У Ямні пливло життя утертою ходою, сповнене дозвілля і сміху з дотепами. 
Люди купалися та вигрівалися над берегом смарагдового Пруту, вдихаючи смо
листий запах живиці. Ввечорі спадала на землю холодна роса та млісно пахтіли 
блакитні матіоли. В такі вечори Таці сідав у порожній їдальні до фортепіяна і 
компонував...

За не цілих три тижні він написав три композиції (на слова автора цих рядків), 
два танґа «Конвалії» й «Над Прутом у лузі» та бостон «Прийди ще раз». Цією 
останньою композицією так захопилася присутня в той час у Ямні артистка Стефа 
Стадник, що вона попросила згоди композитора включити її до свого музично- 
вокального репертуару.

Анатоль Кос, хоч за фахом правник, свою душу присвятив музичній музі і мрією 
його життя було добитися вершин музичної творчости, а може і слави. Виглядає, що 
він вибрав правильний шлях, бо за цілих 25 років праці здобув не тільки славу, але 
залишив у спадщину українській музичній культурі цілу низку високовартісних му
зичних творів, якими позначив тривалий слід за собою. Ось вони у хронологічному 
порядку: опера — «Назустріч сонцю» (1957), друга редакція «Заграва» (1959), балет — 
«Хустка Довбуша» (1951), «Сойчине крило» (1956), оперета — «Весняні грози» (1960), 
кантата — «Давно те минуло» (1961), «Безсмертний заповіт» (1963), ораторія — «Від 
Ніяґари до Дніпра» (1969), поема — «Львівська легенда» (1970), твори для симфо
нічної оркестри, для інструментів з оркестрою, інструментальні ансамблі, хори, пісні, 
романси, в тому «Ой піду я межи гори», «Соловей і троянда», «Солов’їний романс» 
(які ми чули в США у виконанні Белли Руденко — кольоратурне сопрано), «Ой ти, 
дівчино, з горіха зерно» та багато, багато інших.

Ті всі бризки моїх спогадів, які мені вдалося відтворити в лябіринті часу, хоч 
виникли через півсторіччя, та вони надихані справжньою любов’ю й пошаною до 
людини, яку Бог обдарував великим талантом і яка пройшла крізь життя, не скри
вивши своєю душею!

Вітри долі розкинули нас по цілому світі, мов перекотиполе, не всім нам судилося 
віддати своїм друзям останню послугу покладенням червоної квітки на їхню до
мовину.

Оцією квіткою, хочу вірити, нехай буде мій спогад про мою дружбу зі св. п. 
Анатолем Косом («Таці») у княжому місті Львові, коли ще в ньому цвіли черем
шини.
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М И РО С ЛА В С К А Л А -С ТА РИ Ц ЬК И Й

М. Антонович

Оперний співак Мирослав Старицький, 
тенор, записаний між учнями четвертої 
кляси «Б» у звіті української державної 
гімназії в Станиславові за рік 1925/26.
Про його молодість мало що знаємо, бо 
він нерадо оповідав про неї. Народився 
він 13 червня 1909 року в містечку Скала 
над Збручем. Музичні здібності успадку
вав по батькові, який відзначався музи
кальністю, мав гарний голос та був дя
ком і диригентом хору в своєму містечку.
Мирослав ще змалку співав у хорі, яким 
диригував його батько.

Зі статті М. Колянківського «Два ве
чори з Міро Скалою» («Ми і Світ», ч. 11,
1953) довідуємося, що Старицький «роз
казує м’яко про тиху вулицю Липову в 
Станиславові й подорожі по селах Ста
ниславівщини з хором «Думка», про театр 
Блавацького, де він був колись... адміні
стратором, про театр Тобілевича й Стад- 
ника, де він був актором, і про львівський 
Музичний інститут ім. Лисенка, де почав
науку співу» (стор. 20-21). Мирослав Скала-Старицький.

Коли декілька років перед Другою сві- Оперний співак-тенор.
товою війною Старицький прийшов до 
Львова, щоб навчатися співу, Львів був
офіційно польським містом. Містом з польським правлінням, польською урядовою 
мовою, польською поліцією, польським театром, фільгармонією, консерваторією, 
костьолами і т. д. Але був ще інший Львів, український Львів, з українськими 
церквами, школами й різними установами...

Цей поділ на український і польський Львів існував також у музичному шкіль
ництві. Польське музичне шкільництво репрезентувалося Державною консерваторією 
(при вул. Хорущизни) та цілою сіткою музичних шкіл, а українське — Музичним 
Інститутом ім. Лисенка (при вул. Шашкевича).

Львів того часу мав чимало визначних педагогів співу, при чому більшість із них 
були українцями або українського походження. У польській консерваторії давали 
лекції співу українці Адам Дідур, світової слави бас, а крім того великою попу
лярністю користувались Качмар і Любинецький. У Музичному Інституті ім. Лисенка 
були найбільш відомі дві вчительки, Улуханова й О. Бандрівська, що творили власні 
«школи співу». Українська молодь, яка хотіла студіювати музику в Галичині, не мала 
потрібних на це фондів і залежала від фінансової допомоги чи «стипендій», що їх 
давали для найздібніших учнів деякі українські установи, а то й приватні особи, як
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ось митрополит Андрей Шептицький. Щоб дістати стипендію, треба було мати по
зитивну оцінку котрогось із видатних педагогів.

М. Старицький отримав таку оцінку на свій голос від професора польської кон
серваторії Адама Дідура, а стипендію дав йому «Центросоюз», і він вступив до 
Музичного інституту ім. Лисенка у Львові. Науку співу дістав він від початку в 
проф. Улуханової.

Улуханова була вихована на українсько-італійських співочих традиціях, що були 
поширені в Росії, починаючи з другої половини XVII століття і вдержалися аж до 
XX століття. Тож на тих традиціях базувалися й початки студій М. Старицького, але 
не обмежувалися. Він удержував зв'язки з українцями учнями польської консервато
рії, що вчилися співу у проф. Дідура, а цей не тільки вчив своїх учнів співати за 
найкращими західньоевропейськими традиціями, але й розкривав перед ними таєм
ниці та перспективи співацької кар’єри, яку він сам зробив, виступаючи у найбільш 
відомих оперних театрах світу.

Все це сприяло розвиткові здібностей Старицького і він дуже швидко простував 
уперед.

Першим його виступом на конкурсі молодих співаків він не був задоволений, бо 
йому, як він думав, жюрі несправедливо признало аж п’яту нагороду. Обурений тим, 
він із жалем сказав своїм членам жюрі: «Я вас заставлю мене шанувати»!

Старицький дотримав свого слова, виступивши в ролі Ленського в опері «Євгеній 
Онєґін» П. Чайковського, яка була поставлена учнями Улуханової в Музичному 
інституті ім. Лисенка у Львові, а внезабарі напередодні Другої світової війни у 
львівському радіо.

Воєнна хуртовина перешкодила Старицькому в його дуже пильній і наполегливій 
праці над собою. Львів зайняли більшовики в перших днях війни й захопили його у 
Львові. Там він перебував увесь час першої більшовицької окупації, продовжуючи 
свою науку в проф. Улуханової та Любинецького, виступаючи у львівському радіо й 
вокальному ансамблі львівського радіокомітету. В цьому хорі співала Євгенія Ла- 
совська, яка згодом стала дружиною Старицького. Для Старицького й інших учнів 
Музичного інституту зближення з українцями зі східніх земель було надто корисним, 
бо вони взаємно пізнали різні всеукраїнські досягнення музичної культури.

Особливо корисний вплив на майбутню кар’єру Старицького, мала акомпанія- 
торка Маріянна Лисенко, дочка славетного композитора Миколи Лисенка.

За німецької окупації Львова Старицький спочатку працював в оперному театрі, 
але коли німці почали по-варварськи ставитись до української культури й її діячів, 
тоді він виїжджає до Відня, де студенти-українці гуртувалися в товаристві «Січ».

У Відні після складення «на визначно» іспиту, знаної в усьому світі Віденської 
музичної академії на четвертий курс, тобто найвищий рік навчання. Але він не міг 
отримати диплому, бо вже у ті часи вийшов закон німецького Райху, що не дозволяв 
українцям із Галичини вступати до Віденської музичної академії. З підмогою прий
шов Старицькому професор Віденської академії Ґраруд, колишній ваґнерівський спі
вак, норвежець з походження, який погодився давати лекції співу безкоштовно не 
тільки Старицькому, але й іншим двом українцям — М. Антоновичеві і О. Ройкові. 
Студіюючи у проф. Ґраруда, приготовлявся Старицький до державного іспиту, щоб 
дістати право виступати на оперних сценах. Попри те брав Старицький активну 
участь в українському організованому житті українців Відня, де як член «Січі», був 
членом управи «Музичної секції».

Побут на студіях у Відні мав корисні наслідки для кар’єри Старицького, бо він 
міг запізнатися з віденською школою співу, що виросла на ґрунті німецької мови і, 
до деякої міри, творила синтезу між німецькою й італійською школою співу.

142



Склавше успішно державний іспит, Старицький був заанґажований як «перший 
тенор» до оперного театру міста Кайзерслявтерн, що у співацьких колах уважалося 
дуже добрим місцем для дальшої співацької кар’єри. Тут виступав Старицький в 
ролях опер, співаних німецькою мовою, поширюючи своє знання та здібності. Час 
праці в тому оперному театрі згодом згадував мистець як найсвітліший момент 
свого життя. Про дальше життя мистця довідуємося із статті Ол. Костюк «Мирослав 
(Міро) Скала Старицький», поміщеної в музичному журналі «Вісті» ч. 4 за 1966 рік, а 
найбільше з його листів, які він писав до свого приятеля проф. М. Антоновича. 
Перед нами розгортається картина життя українського оперного співака, що в наслі
док подій на Україні опинився в західньому світі й силою волі та свого непересічного 
таланту крізь емігрантські труднощі пробивається на вершини мистецьких досягнень. 
Він не лише з успіхом, але й з тріюмфом здобуває собі серед чужинного світу 
блискучу кар’єру, високу професійну оцінку та прихильність, виступаючи в різних 
країнах Европи — Австрії, Німеччині, Швейцарії, Франції, Голляндії, Італії, Еспанії, 
а також в Африці, Америці й Канаді. Всюди виступає в головних ролях світової 
слави операх: «Богема», «Ріґолетто», «Манон Леско», «Міньйон», «Мадам Батер
фляй», «Травіята», «Якубінер», «Блукаючий Голляндець» та ін. Отак він тими ролями 
здобуває собі в заздрісних чужинців повагу і признання, а за тим велику попу
лярність. Весь час виступає відверто як українець, хоч для вигоди чужинців дозволяє 
називати себе Міро Скала, як це на заході є в моді. Скала, це його рідне місто, що 
для музичного світу асоціюється зі словом «Скаля».

Дуже часто співає на українських сценах при різних оказіях, в репрезентативних 
концертах, як наприклад у Вінніпегу на відкритті пам’ятника Т. Шевченка, в опері 
«Катерина» в Детройті й Чікаґо, на Шевченківських концертах в Лос-Анджелес, 
Нью-Йорку, Філядельфії, Клівленді, Торонто, Оттаві, Монтреалі, Гемілтоні, Саска- 
туні, Парижі, Лондоні й усюди, де було потрібно показати перед чужинцями наші 
культурні досягнення і наших найкращих мистців.

Під кінець життя заклав у Парижі свою співацьку студію, вишколюючи учнів 
українців і чужинців, яким він дійсно мав що дати. Його багатий життєвий досвід, 
його блискуча кар’єра, його популярність, притягали до тієї школи багатьох енту- 
зіястів співу й музики. В 1965 році купив собі під Парижем хату, де сподівався 
провести решту життя. Та не довелось йому здійснити мрії, бо потім скоро померла 
його дружина, що була йому вірним другом і надхненником у тяжких змаганнях за 
добре ім’я серед чужого світу. Вона відійшла в 1968 році, а він через рік по її смерті
— в день 16 лютого 1969 року.

Крім великої співацької слави залишив він багато своїх листів, які є цінні для 
пізнання західнього світу, головно мистецьких кіл, з якими він не лише зустрічався, 
але й довгі роки провів і міг приглянутися зблизька. Не менше цінні його думки про 
українців у вільному світі, спостереження про яких він списав у тих листах.1 Залишив 
теж і свої спомини, які варто було б віднайти й видати. Наскінчу слід пригадати 
відгуки фахової преси про голос Старицького, бодай декілька з них у скороченні:

«Його голос гарний криє в собі дзвінке піяно і піянісимо, посідає велику височінь і 
виявляє подекуди італійський тембр» (Австрійська газета після виступу в Моцартеум в 
Зальцбурзі).

Після виступу в Інсбруці: «Його довготривале високе «Ц» зірвало бурю оплесків, 
захоплені слухачі випустили симпатичного співака лише по багатьох наддатках».

1 Писав він також статті на музично-театральні та й на політичні теми, що були друковані в 
часописах: «Свобода», «Українська Думка», «Шлях Перемоги» й ін.
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По виступі в Ліль (Франція) в опері «Фавст»: «Український тенор Міро Скаля має 
дуже гарний голос і блискучі високі тони. Він співає досконало й не виявляє втоми, 
повторюючи арії на бажання слухачів».

Після вистави «Тоски» в Тулюзі: «Висота його голосу така недосяжна і колір 
голосу такий привабливий та вжитий з таким умінням, що за них йому належить 
найвище визнання».

«Його голос довгий, звучний і незвичайно високий...» (По виступі у Марсельській 
опері).

Блискучими високими тонами відзначався М. Старицький вже на самому початку 
його співацького шляху. Ці високі тони відчинили йому двері до музичної школи і 
були пробоєвою силою, що промощувала йому шлях до концертових заль і оперних 
театрів та викликала захоплення у слухачів і критиків.

Скорочення праці (на 86 сторінок), що її написав про Мирослава 
Скалу-Старицького його приятель проф. д-р М. Антонович
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А. Гнатишин

: ГЕРО ЇЧН И Й  ТЕНОР М И Х А Й Л О  Д У Д А

Багато років проминуло від смерти 
нашого славного співака, героїчного те
нора Михайла Дуди, який так як і покій
ний Мирослав Скала-Старицький, промо
щував шлях нашій українській пісні в За
хідній Европі , особливо ж на великих 
концертових сценах, але по його смерті я 
ще не читав жадної статті про нього, 
тому хочу цими рядками вшанувати його

Голос Михайла Дуди не відзначався 
надзвичайною технікою, зате дзвенів над
звичайною силою, так що його чистий, 
металічний звук виповнював найменший 
куток великої концертової залі. Сила йо
го голосу виходила з резонаторів голови, 
з його широкого обличчя і грудної клітки.
Деякі німецькі критики порівнювали його 
великий голосовий орган зі славетним 
Карузом. Коли наш співак М. Стариць
кий співав силою зосередження і розвивав 
свій голос особливо у високих тонах тем
пераментом і технікою, то Дуда приро
дою свого організму, сперши свій голос 
на діяфрагмі. Він був ростом невеликий, 
але фізично сильнозбудований з широкими атлетичними грудьми і верхніми резона
торами, що то майстри старої італійської школи називали «габітус». На жаль, на 
піяно-тонах він занадто голос прикривав, так, що цей його гарний металь затрачував 
свій блиск.

Дуда був щирим українським патріотом, любив надзвичайно рідний край і свою 
пісню та був її ентузіястом і старався показати її красу широкому світові. Серцем і 
душею відчував він особливо пісні Гайворонського і Гнатишина, бо, як він сам казав, 
що для нього «ці пісні були великою цінністю, а слухачам до вподоби». Численними 
концертами у Відні, Берліні і Празі та інших великих містах Европи здобув попу
лярність, і його ім’я було відоме широким колам музичного світу. Як пісні, так і арії 
співав він завжди оригінальними мовами і ними бездоганно володів, як польською, 
так і чеською, російською, німецькою та італійською, і дикцією вдовольняв публіку.

М. Дуда народився 13 жовтня 1897 р. в селі Верхня Калуського повіту, в 
Західній Україні. Гімназію скінчив у Станиславові (тепер Івано-Франківське). У 1915 
році вступив до УСС-ів і пробув у цій формації до 1918 р. В 1919 р. воював у сотні 
Першого Куреня Смерти під Львовом, був два рази ранений і потрапив у польський 
полон. З польської неволі втік на Україну, і з відворотом української армії пробився 
до Чехо-Словаччини. У Пшібрамі студіював і скінчив високу гірничу школу, де 
осягнув титул дипл. іженера і в цій ролі працював на шахтах в моравсько-остравсь-
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кому вугільному басейні. В 1929 р. переїхав до Праги, де продовжував початкову 
науку співу в тамошніх педагогів: Емеріха, Масопуста, Буріяна, а головно в Розен- 
кранцової, в якої вчився 4 роки, а рівночасно студіював право на УВУ. По успішній 
пробі в Карлових Варах і Маріянських Лазнях рішився покинути гірничий фах і 
посвятитися вокальному мистецтву. Почав виступати на провінційних сценах в Чехо- 
Словаччині, а опісля в Галичині та на Волині. В 1938 році виїхав до Відня, де почав 
виступати з власними концертами. Від 1939 до 1944 р. виступає на концертах у Відні, 
Празі, Берліні й інших містах Німеччини, відтак у Греції, Данії й Норвегії; всюди 
співає оперові арії і пісні українських композиторів: Барвінського, Гайворонського, 
Гнатишина й Людкевича. В січні 1944 року співав він на концерті у Відні в «Софієн- 
залі», влаштованому для бідних робітників. Симфонічна оркестра грала «Українську 
сюїту » Гнатишина під його управою, виступала співачка київського радіо Марія де 
Мочяні, грав піяніст Борис Максимович і співав хор Укр. Акад. Т-ва «Січ» під 
орудою Кирила Цепенди. Дуда співав при супроводі оркестри. Дальші його самос
тійні концерти у Відні були 21 червня 1946 р. в залі Моцарта, 12 грудня у великій 
залі «Музікферайн» (до речі, це найкраща заля у Відні, т.зв. «Золота»), там же і 26 
січня 1947 р. Знову 11 травня в цьому році в залі Моцарта в Зальцбурзі. ЗО. 11. 1947 
р. його концерт у Відні в залі Брамса. 23 листопада виступає з концертом в Амстер
дамі в Концертовому Домі, а 3.4. 1949 ще раз у великій залі «Музікферайну» у Відні. 
На цьому концерті поставив він на першій частині «Аве Марія» Верді і «Богородице 
Діво» Гнатишина. Коли я його запитав, чому він ставить дві пісні з однаковим 
текстом, то він мені жартівливо відповів: — Я хочу, щоб Гнатишин сказав: «Посунь
теся пане Верді, бо я також тут є». 1 в дійсності, «Богородице Діво» у його виконанні 
зробило на публіку велике вражіння. На віденських концертах акомпаньював йому 
проф. Муз. академії Норберт Гіц, з яким він і опрацьовував увесь репертуар, а також 
і проф. Отто Шульц. З Відня переїхав Дуда до Німеччини, де він дав 18 концертів по 
таборах і концертових залях. На жаль, тут його зустріло нещастя, бо наїхав на нього 
мотоцикліст і поламав йому кості. Затужив він дуже за своїм добрим другом М.Гай- 
воронським, якого знав ще з військових часів і який помер 9. 9. 1949 р. В Німеччині 
зорганізував Дуда також і хор, з яким виступав і сам співав в Ульмі, Нюрнберзі, 
Мюнхені, Гамбурзі й інших містах. В 1958 р. переїхав до Філядельфії, де відкрив 
свою школу «Студіо сольового співу» і тішився успіхами своїх учнів. Останній лист 
від нього — з 10. 4. 1962 p., в якому він замовляє у мене пісні до слів О. Теліги. 
Пише, що «банує» за Віднем, а особливо за рідною батьківщиною Україною, якій 
старався він служити ціле життя.

Несподівана смерть зустріла його 9 вересня 1962 р. 13 вересня отримав я листа 
від його доброго учня, диригента українського катедрального хору в Філядельфії, 
Йосифа Лупаня, в якому він мене повідомив, що цього дня відпровадили нашого 
славного співака Михайла Дуду на вічний спочинок. Причиною смерти був рак 
печінки. Диригент Й. Лупань пише, що М. Дуда був прикладом для нас усіх своєю 
поведінкою і своїм щирим українським серцем і душею.

Дуда своїм героїчним голосом співав багато моїх пісень, та однієї драматичної 
пісні після його смерти ще ніхто не заспівав з таким жалем і душею. Це пісня до слів 
поета М. Максимовича:

«Розійшлися ми світами, друзі,
Розмела нас буря, мов листки, —
Щось у серці непомірно тужить,
Щось ридає дзвоном гомінким».

(«Шлях перемоги», 1977)
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ВАСИ ЛЬ МАТІЯШ, М И С Т Е Ц Ь -С П ІВ А К -Д И РИ ҐЕ Н Т

«Ой співаночки мої...»

Це мотто життєвого мистецького шляху мистця-співака Василя Матіяша, мого 
земляка й одноклясника впродовж навчання в народних школах в Павелчі і Стани
славові та в гімназіях Станиславів-Львів.

Василь Матіяш вийшов з народу, з-під селянської стріхи. Виростав на народній 
культурі, в якій вирувала запорозька свобода духу.

Заглибившись в культуру свого народу, піднімався до вершин. Народність жила в 
його безкомпромісовій правдивості, в його погляді на життя. Жила в його задушевній 
пісні про те, за чим люди тужать, за що змагаються.

Із життєпису мистця-співака.
Народився в 1911 році в Павелчі Горішньому, на найзахіднішому краєчку села, 

який павелчани називали «Зачорним». Це східнє узгір’я Чорного лісу, легенду якого 
оспівував сам, навчаючи і репрезентативний хор «Боян» в Австралії, перейнявши 
дириґентуру цього хору після смерти нашого спільного знайомого й одноклясника з 
гімназії у Львові, Мирослава Струка.

Музи вибирають своїх улюбленців так, що й самі вони того не знають. В народ
них школах, Павелче-Станиславів, В. Матіяш не виявляв здібностей до співочого 
мистецтва. Мав клопоти з учителем співу Слободяником в народній школі ім. М. 
Шашкевича та й згодом з ним же в першій клясі Станиславівської державної гімназії.

В другій гімназійній В. Матіяш опинився в домі пароха с. Угорники, о. Гану
шевського, якого один з його синів, теперішній прелат, о. Богдан навчався з нами 
разом.

В привітному, гостинному й «співучому» домі о. Ганушевського В. Матіяш не міг 
опертися навколишньому. Внутрішнім відчуванням пізнав, наскільки мистецтво здат
не піднести його вище сфери буденного життя, очищувати й наснажувати духовно.

Смак до краси, до мистецтва наростає за певних умов. І цей розвиток вимагає 
освіти. Проте, навчання не треба змішувати з розвитком. Часом у людей, наділених 
духовним смаком до краси, мистецький смак буває вищий, ніж у дипломованих 
ремісників, що завчили мову і принципи мистецтва.

Гадаю, що мистецький смак В. Матіяша набрав непереможної сили в домі о. 
Ганушевського. Не маючи матеріяльної спромоги в молодому віці тренувати свій 
«смак» у музичних інститутах, заправлявся самотужки.

Бувало в час літніх ферій, ми запускалися в гущавини Чорного лісу, де гірський 
потік падав з високої скелі, заповняючи лісові нетрі своїм верескливим співом. Я на 
віддалі намагався впіймати раків для вчителя рисунків, Коцького, щоб дістати добру 
ноту з цього предмету, бо якось доля поглумилася з мене. Не дала мені цього 
таланту.

Василь Матіяш видряпувався на скелю найближче до водоспаду. Виспівував 
а-а-а!...Вищими позиціями перемагав нестримний спів потоку. Я сердився, що повті
кають раки. Пропонував йому: «Василю, бери нижче»...

Оте самотренування в дуже молодому віці виявилось благородним даром його 
музи. В час літніх ферій В. Матіяш заснував «шістнадцятку» в Павелчі, де існував 
раніше хор на яких шістдесят хористів, заснований в 1900-тих роках парохом Па-

В. Щербій
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велча, о. Іваном Стефанчуком. Його дзвінкий баритон був неспівмірний з цілим 
хором. Перемагав і нас усіх, як той гірський потік у Чорному лісі.

Поринаючи в спомини про пережите, невимовна туга заповняє душу. Краса, 
молодечі пригоди, все наче міцно підказує: Не дивлячись на матеріяльні тодішні 
умови, на тиск і гніт поневолювача, — так дуже хотілось би ще раз пробитись у 
владу юнацьких поривів.

Без перешкод — життя, наче мертвецьки-спокійний ставок з нерухомим жабу
ринням. Якось перед різдвяними святкуваннями я домовився з Василем Матіяшем, 
щоб ми провели коляду з його шістнадцяткою на фонд нелегальної літератури УВО. 
З умовою, що крім нас ніхто не знатиме про це, В. Матіяш радо погодився. Про
блемою було те, що будемо казати людям, яку листу покажемо?... Обманювати, 
показуючи листу «Просвіти» або «Рідної школи» — не годилось. Рішили: не будемо 
показувати ніякої листи. Люди нас знають...

І трапилось. Якесь «невидюче» око польської поліції таки підглянуло.
Після різдвяних ферій господар нашої кляси Станиславівської гімназії, тоді вчи

тель латинської мови, Степан Малецький сказав нам, що згідно з рішенням дирек
тора, ми мусимо вийти, і не дозволять нам вернутися, аж доки не принесемо посвідки 
від нашого пароха, в якій він ствердить, що ми не колядували «на власну кишеню», 
як це написано в доносі.

І клопіт. Що сказати о. І. Стефанчукові? Втаємничувати його в справу не можна, 
хоч він цілком згідний з діяльністю УВО.

Отець Стефанчук або і справді був знервований, або, можливо, вдавав. Грізно 
питався: «Скажіть, на яку ціль ви колядували?! Якщо маєте ще заколядовані гроші, 
передайте „Просвіті” або „Рідній школі”». В. Матіяш мовчав. Я мусів сказати, що 
гроші передані, куди треба. Своїх ми не маємо, щоб їх передати так, як о. парох 
радить.

Отець Стефанчук мовчки написав посвідку, в якій написано, що ми не надужили 
«ані одного гроша».

Фаховий тренінґ Василя Матіяша

Лихо для того й буває, щоб людям докучати, а люди мусять бути людьми, щоб 
із лихом тим боротись. Мене таки прогнали зі Станиславівської гімназії після мого 
шестимісячного ув'язнення польською владою. Я опинився у Львові.

Василь Матіяш ще два роки після цієї події заправлявся самотужки в співочому 
мистецтві в Угорниках, в домі о. Ганушевського, в Станиславові і Павелчі. Одного 
пізнього вечора я вернувся з лекцій, які я уділював учням і коштом яких я вдер
жувався у Львові.

Спільна квартира в Народному домі із входом від вул. Краківської близько 
ринку в дяка Преображенської церкви, Адама Гаєвого — невибаглива. Зате приємна, 
бо музикально-співоча, наче мала музична консерваторія. Господар дяк Адам «брень
кав» на гітарі і співав-«гудів». Казав — він контрабас. Ми згоджувалися із його 
самооцінкою, бо квартира була дешева. Та ще й тому, що ані Адам, ані його 
дружина ніде не записували наших заборгованостей...

Співмешканець Остап Курочко, організатор і диригент відомого Львівського квар
тету, тоді з Є. Лозинським, Козаком та іншими часто переводив проби таки в нашій 
квартирі. А Юлько С., тоді студент філософії на Львівському університеті заповзявся 
вивчити стенографію. Казав, що при вправах мусить голосно вимовляти те, що 
стенографує. Не знаю, з якою барвою в голосі голосно говорив те, що стенографував. 
Однак, повторяв: «Тен круль ма то цацко»... Коли ця монотонність в’їдалася мені «в
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печінки», я попадав у тон Юлька і підказував: «То цацко ма теґо круля»... Юлько 
механічно повторював, а коли опам’ятувався, кричав: «Що за диявол мені микитить»?!

І того вечора я застав ще одного «квартиранта», Василя Матіяша. З невинною 
міною казав мені: «А де я мав подітися, як викинули із Станиславівської гімназії»?...

Адам «квасним оком» міряв новоприбулого квартиранта, мов би хотів узнати, чи 
він зможе платити за куток у нашій квартирі...

Не знати, через випадок, чи що, В. Матіяш проспівав рядок із пісні своїм 
дзвінким баритоном: «Ой дивлюся, дуб високий віття гне»...

Адам пробував «контрбасувати». Його дружина закрила йому рукою рота, казала: 
«Не мішай, це моя улюблена пісня, і як красно він її співає»...

В. Матіяш мав забезпечену квартиру на кілька років у родині дяка Адама Гаєвого 
при Краківській вулиці.

Після іспиту зрілости в гімназії Малої духовної семінарії, яку заснував митро
полит Андрей Шептицький, Василь Матіяш записався до Богословської академії. 
Мешканеві приміщення були переповнені вихованцями. За дозволом ректора о. Йо
сифа Сліпого ті богослови, що для них не стало приміщення в Будинку богослов’я, 
могли мешкати приватно. Василь Матіяш залишився на мешканні разом з нами в 
дяка Адама Гаєвого. Зразу записався на студії музики й сольоспіву в Консерваторії 
ім. Лисенка. Поробив заходи для отримання стипендії. На конкурсі стипендистів 
першу стипендію одержав Юрко Шухевич, брат Романа, пізнішого головного коман
дувача Української Повстанської Армії, ген. Т. Чупринки.

Сольоспіву навчала В. Матіяша відома артистка-співачка Марія Сокіл-Рудницька. 
З тієї пори наша квартира ніколи не була мовчазною. Василь Матіяш тренував свій 
голос баса-баритона. В кухні Адам «гудів-контрбасував». Переконував, що його 
«контра глибше, аніж В. Матіяша»... Василь доброзичливо притакував Адамові. Осип 
Курочко (його ми називали Юзьо) продовжував проби свого квартету, а Юлько на 
злість усім скандував монотонно: «Тен круль ма то цацко...» Коли ж приготовляти 
лекції, готуватись до іспитів — ніхто тим не турбувався. Ці заняття починались десь 
біля півночі.

Продискутовувалось питання естетичного виховання. Вказувано на потребу куль
турних талановитих людей — таких, що люблять правду в житті і мистецтві, про 
таких, які не терплять бездіяльности й байдужости та т.зв. конформізму. Бо лише 
такі люди можуть досягнути верхніх щаблів у суспільстві і бути «сіллю народу». При 
цьому посилалось на Ґете: «Нема страшнішого нічого, як діяльне неуцтво».

В такій атмосфері, у високих школах — в Богословській академії і в Музичному 
Інституті ім. М. Лисенка та й у товарисько-родинному оточенні (в нашій квартирі ми 
уважали себе як одна родина) Василь Матіяш розвивав свій талант, Богом даний 
йому дар.

Закінчив успішно й визначно богословські студії. Ми нетерпеливо чекали на дебют 
баса-баритона В. Матіяша. Ми знали, що він виступить в ролі Мефістофеля в опері 
Гуно «Фавст», що її поставить інститут ім. М. Лисенка на закінчення року. Готу
ючись, Василь питався, чи не слідно в нього «треми»?

І, яка радість!
Василь Матіяш в ролі Мефістофеля вже першим звуком узяв у полон авдиторію 

своїм дзвінким металічним темброваним баритоном. Знаменита музична підготовка 
зовсім зміцнила ролю, яку обрав молодий співак.

Василь Матіяш міг бути взірцевим душпастирем з притаманними йому високими 
духовними прикметами, з відкритим, нічим не зіпсутим розумом, з даром перекон- 
ливости в правді, з його наставленням — бути не прохожим у житті суспільства, а 
твердим учасником у поході його нації до вершин волі-слави.
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В двобої, чим йому найкраще служити своїй нації, перемогла його чарівна муза 
співочого мистецтва.

За першої московсько-більшовицької навали на Західню Україну в 1939 році 
Василь Матіяш переходить за Сян після розподілу західньоукраїнської землі на 
сфери впливів Сталіна-Гітлера. Вступає до знаменитого хору Божика, хоч хорове 
мистецтво не для обдарених мистців сольового співу.

У Відні записується до Музичної консерваторії, після закінчення якої з великим 
успіхом співає в опері в Ґраці.

У Віденській консерваторії вчителі віднайшли його справжню барву в голосі. Він
— дзвінкий металічної барви баритон. В опері в Ґраці дружить з австрійською 
піяністкою, співачкою-хористкою.

Переїжджають обоє до Відня. Там і одружуються. Не маю перед собою всіх 
творів, у яких Василь Матіяш співав сольові ролі. Натомість збереглася в пам’яті 
висока оцінка австрійських знавців співочого мистецтва. Один із них писав: «...Перед 
Василем Матіяшем горизонти до слави співочого мистецтва навстіж відкриті...»

Коли писали рецензії, мабуть таки на вимогу В. Матіяша, не проминали: «...Укра
їнець, мистець-співак, В. Матіяш...»

На чужині довелось мені стрінути мого односельчанина й одноклясника В. Маті
яша чи не тричі.

Вперше літом 1939 року у Відні, коли недобиті січовики з Карпатської Січі 
продістались до Відня. Придивляючись до моєї полинялої, зім’ятої січової уніформи, 
казав: «...і гонведи тебе не з’їли...» «Ми затвердім — відказав я йому.

Вдруге я мав можливість слухати концерт Василя Матіяша в час великого ісходу 
українських емігрантів за повного поневолення України та інших країн Східньої 
Европи московською навалою, в таборі «переміщених» українців Реґенсбурґу.

Це вже не був «новак» у співочому мистецтві.
Чудовим металічним баритоном чарував українських вигнанців на чужій сцені 

оперовий співак-мистець, Василь Матіяш.
Під час зустрічі в Мюнхені говорив про те, що має замовлення в німецькій опері 

в Мангаймі, яке він прийняв, згадуючи й про те, що поробив старання на виїзд до 
Австралії.

Я старався вказати на те, що Австралія — це не Европа, коли йдеться про співоче 
мистецтво, яке його цілком полонило. Вже краща Америка, конґльомерат народів з 
усього світу, отже й з Европи. Австралія тільки «в пелюшках», коли йдеться про 
співоче мистецтво та й знана з того, що будучи більше англійською, аніж сама 
Англія, вона нерадо відкриває двері до мистецтва неанглійцям. Жартуючи, я питав, 
«кому співатимеш, зайцям і кенґуру?»...

Ніколи не довелось мені бути в Майнгаймі, то й не мав можливости слухати 
мого земляка в Майнгаймській опері. Думалось, може змінив думку про його пере
селення до Австралії.

Якось прочитав у пресі про те, що мій земляк таки в Австралії.Старався дістатись 
до опери в Сіднею. І не пощастило. Писалось про те, що австралійська опера в 
Сіднею — то супер-модерна будівля і що вона в стадії організування.

Проте, я таки думаю — переважив австралійський супер-патріотизм з нехіттю до 
неанглійців.

Василь Матіяш співав для української громади в тій країні, робив концертування. 
Врешті взявся за дириґентуру хору «Боян» після смерти першого диригента, нашого 
одноклясника зі Львівської гімназії, Мирослава Струка.

Десь у сімдесятих роках писав мені В. Матіяш з Австралії, чи міг би я допомогти 
організувати його концерти в Америці.
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Обіцювати те, чого я неспроможний зробити — не годилось.
Я вказав на те, що є можливим влаштування його виступів в Америці, та цього 

одна людина не має можливости зробити.
Мистецькі турне влаштовує часто централя українців в Америці, УККА, хоч це 

має й певні недоліки. УККА переважно організовує того роду імпрези лише для 
української громади в менше знаних приміщеннях.

В одних місцевостях українського поселення публіка заповнює залі «по береги», в 
других менше, в третіх таки зовсім мало. Вказав я і на великі американські агенції, 
які тільки того роду імпрезами займаються, маючи велетенські засоби пропаганди й 
винаймаючи відповідні залі.

Не знаю, чи Василь Матіяш зрезиґнував із своїх намірів концертувати в Америці, 
бо писав і про Канаду. Відповіді на мого листа я вже ніколи не одержав.

Одного ранку я прочитав у пресі некролог. Не довіряючи собі самому, ще раз 
читав: Василь Матіяш, співак-мистець відійшов із цього світу на чужій землі, далеко 
від свого улюбленого краю, від України, для якої жив, яку старався вичарувати своїм 
чудовим співом — «Ой співаночки мої...»

Працюючи довгі роки в українській радіопрограмі в Америці, я вслухувався у 
«співаночки мої» Василя Матіяша, що їх награла з хором «Боян» під дириґентурою 
В. Матіяша австралійська фірма в Новій Зеляндії, з його сольовими заспівами.

Минуле оживало. З’являлось реальною до болю візією.
Він міг бути взірцевим слугою Божим, священиком — служити Богові і своїй 

невеличкій громаді в призначеній йому парафії і... очікувати на партнерів до галиць
кого преферанса. Та його воля і осмислення проблем нації і народности не давали 
йому спокою. Народність нашого часу зв’язувано з кріпацькою стріхою, на далеко 
залишеному рівні справжньої культури народу.

В понятті народности осмислив козацько-запорозьку свободу духу, на якій мусіли 
виростати українські таланти з волею відтискати на народі та й на самій народності 
«свого духу печать». Заглибившись своїм корінням в таке поняття народности, 
в’язав українську культуру з досягами європейської культури, для якої Україна була 
надхненням. Цупко відмежовувався від дикого Сходу, від «задрипанки Москви», від 
будь-яких впливів напасників на Україну, від її займанців.

Таке його поняття було для нього безкомпромісовою правдивістю, жило в його 
задушевній пісні в тому, чого людям бракувало, за чим тужили й за що змагалися.

Я певен того, що ця прикмета Василя Матіяша, мистця-співака — це найцінніша 
спадщина доброго сина України.

Серед невідрадних життєвих обставин, та ще й у воєнній хуртовині він сповна 
виконав своє завдання.

Якби ж його приклад українська молода зміна засвоїла у своїх серцях і розумах 
та, добиваючись високих знань у всіх ділянках української культури, вміла належно 
капіталізувати труди і успіхи взірцевого сина України!
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Осип Залеський

ВО Л О Д И М И Р ЛУЦІВ

Мабуть усі народи світу мають своїх народних співаків, що в піснях змальовують 
життя-буття свого народу і так передають відомості про нього грядучим поколінням, 
а тим самим і історії. Слова, передані співом, залишилися живучими навіть з часів, 
коли письмо було незнане людині, бо співані слова, себто пісня, залишалася в 
пам’яті і другої людини, яка пісні слухала, і так передавалася з покоління в по
коління. Знаємо, що «Віщий Боян» брав участь у воєнних походах наших князів і 
оспівав ці походи для нашої історії. У пізніших часах, у походах козаків, участь 
брали співаки й музиканти-кобзарі, чи бандуристи, які співом і грою на бандурі 
давали ритм походам, а одночасно в словах співаних пісень залишили описи походів 
і боїв.

Україна довгі роки була «під опікою» сильних сусідів і в народних піснях за
лишилися сліди цього життя-неволі, тому народні пісні з тих часів були заборонені 
нашими «опікунами» і співаків карали або виселювали поза межі краю, а музичні 
інстументи нищили. Так робив російський царський уряд по закріпаченні України, і 
тому народні співці кобзарі-бандуристи майже зникли і лише пам’ять про них жевріла 
в народі, яку оживив письменник Гнат Хоткевич, народжений 1877 р. в Харкові. Він 
навчився гри на бандурі від живучих ще кобзарів-бандуристів, записував давні думи 
й історичні пісні та співав їх під супровід бандури. А що в царській імперії, де жив

Співак-тенор Володимир Луців, кобзар-бандурист.
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Хоткевич, не вільно було публічно співати народних історичних пісень, Хоткевич 
переїхав у Галичину, що була під австро-угорською займанщиною, де українське 
життя мало більше свободи, і в роках 1906 і пізніших давав по містах доповіді про 
бандуру, співав українські думи та пісні в супроводі гри на бандурі. Бандура немов 
ожила. її пізнала й почула українська молодь та зацікавилася не лише грою на ній, 
але й змістом співаних пісень.

За часів української державности з’явився другий молодий бандурист, Василь 
Ємець (1890-1982), який мандрував з українською армією, а по війні опинився в 
Америці і поселився в Голлівуді. Він грав віртуозно і компонував, роз’їздив з кон
цертами по Америці, писав про бандуру і бандуристів, а також працював над удо
сконаленням бандури.

З великим ісходом із рідних земель, по Другій світовій війні, виїхала на захід 
Київська Капеля Бандуристів під проводом Григорія Китастого, яка початково по
бувала в Західній Німеччині, де давала концерти по таборах українців-еміґрантів, а 
згодом виїхала в Америку і зупинилася в місті Детройті, звідкіля виїздить з кон
цертами по США.

Під впливом виступів Василя Ємця, а там і Капелі Бандуристів оживилося за
цікавлення бандурою. Творяться гуртки молодих бандуристів, які вчаться гри на 
бандурі, стають пропаґаторами бандури. Одним із них — Володимир Луців, на
родження 1928 р. в місті Надвірній, на галицькому Підкарпатті. По закінченні на
родної школи в родинному місті через воєнні події мусів мандрувати на захід і 
зупинився в Зах. Німеччині, у місті Ґосляр, де став учнем гімназії. В тому місті 
перебував Григорій Назаренко з Капелею Бандуристів. Почувши голос Луцева, На
заренко зацікавився хлопцем і взяв його до своєї капелі, де Луців мав змогу нав
читися гри на бандурі і хорового співу. В 1948 році Луців переїздить до Англії, і там 
у місті Брадфорді, а згодом у Лондоні, вчиться сольового співу. Завдяки допомозі 
єпископа Івана Бучка переїздить до Риму, де в консерваторії Св. Кекилії продовжує 
навчання музики і сольоспіву. Повернувшись в Англію, завершує свою музичну 
освіту. Він співак-соліст (тенор), бандурист і пропаґатор української культури, зо
крема музики, якою зацікавлює світ. У програми концертів вставляє українські пісні, 
а виконуючи їх, він уміє передати їх зміст не лише словами, але й відтворенням 
змісту пісні так, що чужинець, не знаючи української мови, може відчути зміст пісні. 
Коли я почув спів Луцева перший раз на концерті в м. Боффало, то «якість» відчуття 
співаної пісні звернула мою увагу на стиль співу Луцева, тоді незнаного ще співака. З 
того часу минуло дещо часу, в якому Луців, мов той «літаючий голляндець», літав і 
плавав по різних країнах Европи та Океанії, поширюючи українську пісню не лише з 
концертової естради, але також через радіо і телевізію. Протягом двох років ви
ступав він з концертами на двох великих кораблях світу — Квін Елізабет і Квін 
Мері, популяризуючи своїм співом і грою на бандурі українську музику й пісню. За 
свої виступи на кораблі дістав В. Луців срібну медалю «за мистецькі здібності і 
велику популярність його концертів».

В. Луців у своїй пребагатій колекції має сотки витинків з преси італійської, 
німецької, французької, англійської, швайцарської, голлядської й української про свої, 
повні незвичайних успіхів, концерти в Італії, в академії Св. Кекилії в Римі та Театро 
деі Сатірі в Римі, в Катанії, Палерме, Таранто, Берліні, Мюнхені, Брюсселі, Інсбру- 
ку, Лондоні, Монтреалі, Торонто, Нью-Йорку, Детройті, Чікаґо, в Ізраїлі, Туреччині, 
в Африці, на островах Бермудах, Багама, Нассав, Мадейра, Корсіка, Сардінія і на 
інших. З усіх своїх виступів має дуже похвальні рецензії поважних рецензентів в 
різних мовах, поміщених у поважних пресових органах. Він має багато платівок 
українських пісень визначних українських композиторів, він написав багато статтей в
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чужих мовах про українську пісню, про українську музику, про наш національний 
унікальний інструмент бандуру. В. Луців дуже успішний організатор хорових кон
цертів по західніх країнах Европи й Америки. Він зорганізував міжнародне турне 
хору «Гомін» і танцювального гуртка «Орлик», турне для Візантійського хору з 
Голляндії під проводом д-ра Антоновича та два турне торонтонського хору «Вес
нівка» до Европи. Це значно спопуляризувало українську пісню в західньому світі.

Він не виступає в опері, тільки, коли був ще студентом, співав в опері Пуччіні 
«Богема». Він концертовий і естрадний співак і бандурист-соліст. Він має свій ори
гінальний, ні на кому не взорований, стиль співу, а інтерпретує пісні «як йому його 
серце каже».

Варто згадати, що мати В. Луцева Юлія з дому Курпель і батько Гавриїл Луців, 
були купці в Надвірній. Голос успадкував В. Луців, мабуть, від мами, яка гарно 
співала, граючи на гітарі. Ще бувши шістнадцятилітньою дівчиною вона так гарно 
співала альтом, що О. Кошиць, випробувавши її голос під час свого побуту в 
Станиславові зимою 1919 року, прийняв її до своєї Капелі. Та мати не хотіла 
дозволити молоденькій доні виїздити з дому й тому вона не стала членкою славетної 
Капелі Кошиця.

Володимир Луців живе стало в Англії зі своєю дружиною і трьома дочками.

М. Д ем ’янчук

ТЕТЯ Н А -А РА  Ш УФЛИН-Ш ТУНЯК, С П ІВАЧ КА

В першому томі «Альманаха Станиславівської Землі» на 833 сторінці є клепсидра, 
на якій вичислено 21 мешканець Надвірнянщини, розстріляних в 1943 році ґестапом, 
а між ними Штуняк Мирослав, власник підприємства. Цікава історія його родини, 
яку подав покійний Михайло Дем’янчук. Цю історію найкраще оповісти, починаючи 
від кінця.

При кінці 60-х років почала дуже успішно виступати з концертами співачка Те- 
тяна-Ара Шуфлин. Одним з її гарних успіхів був концерт у Філядельфії в концертовій 
залі «Етікал Сошаєти» 15 грудня 1968 року. При цій нагоді розповів, а потім і 
написав про дуже милу співачку Михайло Дем’янчук і прислав статтю до редакції 
першого тому «Альманаха Станиславівської Землі». Та це вже було досить пізно, 
щоб помістити ту статтю в першому томі й вона ось аж тепер може бути поміщена в 
другому томі.

Св. п. Штуняк Мирослав був арештований німецькою поліцією за співпрацю з 
відділом УПА в Надвірнянщині. По тяжких тортурах його й ще двадцять інших 
українців розстріляло гестапо 17 листопада 1943 року в Станиславові. Він залишив 
маленьку донечку, якою заопікувалася її тітка Катря Шуфлин, як своєю другою 
дочкою, і по закінченні Другої світової війни через депівські табори переїхала оста
точно до Канади й замешкала в Вінніпегу. До шістнадцятого року свого життя 
Тетяна була всюди зареєстрована як Шуфлин і не знала, що вона не є рідною 
Шуфлинів, тільки дочкою св. п. Мирослава Штуняка, що його розстріляли німці. 
Тоді сказали дитині всю її правдиву історію.
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Прибрані батьки дали їй освіту й по
могли скінчити студії в консерваторії св.
Кекилії в Римі, що є найкращою музич
ною школою в Італії. По закінченні сту
дій Тетяна залишилася на постійно в Іта
лії в Римі й тільки раз на кілька літ при
їздить до Канади в Вінніпег, де й досі 
живе її родина.

Тоді звичайно вона дає свої індивіду
альні концерти в Вінніпегу або в Торонті.
А в Европі мала вона свої концерти в 
репрезентативних залях таких містах як 
Рим, Міляно, Трієст, ЛюГано, Палермо,
Мессіна, Барі, Неаполь, Больонія, Мона
ко, Бонн, в Альжірі та різних містах 
Швайцарії.

Вона належить до молодого українсь
кого співочого покоління, що вже наро
дилося поза межами України. Вона здо
була собі належне признання чужинецької 
фахової преси за свої власні концерти й 
виступи в оперних театрах, а також дуже 
прихильні оцінки української преси. Це 
здобула вона своїми природними здібнос- Співачка Тетяна-Ара Шуфлин-Штуняк, 
тями і завдяки невпинній праці над со- родом з Надвірної.
бою для піднесення рівня своїх мистець
ких виступів.

Виступаючи стало, виразно як українка, здобуває вона прихильність для укра
їнського народу серед чужого культурного світу.

На кінець цікаво буде додати, що Тетяна близька своячка мистця-співака Воло
димира Луцева: батько Тетяни був рідним братом матері В. Луцева — Юлії. Обоє 
вони, брат і сестра, були музикальними й ці здібності передали своїм дітям, про що 
трохи ширше є в статті, присвяченій Вол. Луцеву.

Я.Е. Орищук

ЩЕ ПРО ХОР «БОЯН» У СТАНИСЛАВОВІ

Нав'язуючи до статті та побажань проф. Осипа Залеського в першому томі альма
наха про музичне життя Станиславова, хочу коротко з’ясувати, що музичне життя 
Станиславова тривало за німецької окупації на всіх фронтах: «Думка», «Боян», «Зо
ря» і т.д.

Зокрема хочу поділитися з читачами цих рядків певними даними про працю хору 
«Боян». В 1941 р. ми реактивували цей хор, якого головою мав честь бути я, моїм
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заступником була сл. п. Дарія Скочдополь-Бойчук, секретаркою пані Леся Шипайло 
(тепер Тарнавська), а членами управи пані Солук, В. Басалі, мґр Я. Ченстух та А. 
Ткачук. Дириґентами навперемінку були проф. Р. Сімович, проф. Іван Недільський, 
Микола Колесса, та проф. Андріїшин (необов'язково в такім порядку). Співали ми 
звичайно на всіх концертах, що їх улаштовувала українська організована спільнота, 
співали в катедральному храмі на Службі Божій о год. 9-ій рано в неділі й свята.

До важливіших виступів хору належала участь у конкурсі всіх кращих хорів 
Галичини у Львові 1942 року. Наш хор під керівництвом проф. Андріїшина добився 
там дуже гарних успіхів. Як документ цього часу свідчить нижчеподана світлина.

Наш спів так званої дев’ятки був дуже високо цінений і люблений громадою, а 
зокрема духовними колами на чолі з тодішнім єпископом-помічником Іваном Ляти- 
шевським, який щиро дякував нам за наш спів, що, за його словами, допомагав йому 
в душевному піднесенні щиро молитись за ввесь улюблений багатостраждальний 
народ.
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Фото із зб. Ст. Грицева. 
Хор «Боян» у Станиславові. В середині між дівчатами диригент Т. Андрііиіин, 

а в другому ряді третій зліва проф. І. Смолинський.
Перший ряд-, зліва Міля Пиняк, Марія /левич, третя Головата.
Другий ряд-. П. Федишин — перший, а п ’ятий А. Княжинський, 

за ним Леся Шипайло і Орищук.
Третій ряд-. Басараб, С. Ілевич, Соколовська, Н.Н., дир. Т. Андріїшин, 

Смеречинська, Н.Н., Крижанівська, Н.Н.
4 ряд-. Федушко, Головатий. Вовк, Ченстух, Н.Н., Базалій, Н.Н., М. Подільник, Н.Н., Н.Н.

156



«ЩОБИ СЛАВА НЕ ПРОПАЛА»

Роман Чорнобіль

Спомин присвячений основоположникам українського чоловічого хору «Думка» 
в Станиславові.

Коли з перспективи понад півсторіччя поглянути позад себе та проаналізувати ми
нуле, то в висновку можна сміло погодитися з твердженням, що рік 1926 у музично- 
вокальному мистецтві міста Станиславова відіграв дуже важливу, а то й переломову 
ролю. Безпосередньою причиною того явища був, безперечно, чоловічий хор Дмитра 
Котка, котрий приблизно в той час відбував концертове турне по Галичині. Від
повідне зіставлення голосів, гарні народні строї, добірний репертуар пісень, а пере
довсім дисципліна хору — все воно складалося на згармонізовану цілість гідну 
наслідування і мало свій поважний вплив на існуючі вже тоді хори та зокрема на 
музичну діяльність того часу.

Вже до 1926 року на терені міста Станиславова існували два хори, а саме мі
шаний хор «Боян» під управою професорів Слободяника та Смолинського, а згодом 
під управою професорів Барнича, Недільського та Залеського, як також і гімна
зійний мішаний хор під управою професора Смолинського. Крім цього для музич
ного вишколу існував від 1921 року Музичний Інститут імени Лисенка, польська 
Музична Школа імени Монюшки, де сольоспіву навчав світової слави український бас 
Адам Дідур, та приватна школа сольоспіву віденської професорки Ерни Галлер, де 
опісля перші кроки своєї співацької кар'єри ставив Мирослав Старицький.

Підо впливом хору Котка у 1926 році, за ініціятивою учнів Петра і Павла Турулів, 
організовується при українській чоловічій гімназії хор, так звана «16-ка». Вже у 1927 
році хор цей добився великих успіхів у пропаганді української пісні. Під управою 
учня Бурлацького, хор цей кожного вечора збирався після травневих церковних 
відправ у міському парку і там, доповнений учнями шкіл, давав принагідні концерти 
народних пісень. Ці концерти втішалися великою популярністю, і то не лише укра
їнських слухачів. У той час учнів української чоловічої гімназії обов’язувала так 
звана «дисциплінарна пора», згідно з якою по годині 9-ій вечора учні повинні бути 
вдома. Але паркові концерти «16-ки» продовжувалися далеко поза «дисциплінарну 
пору» і самі професори, котрі часто були слухачами тих концертів, толерували це 
надужиття дисциплінарних правил.

Проте хор «16-ка», помимо своїх заслуг, грішив одним недомаганням, а саме — 
він був хором сезоновим і не проявляв ніякої діяльности в час ферій чи святкових 
рецесій. Саме тому інж. Ілько Попович піддав думку зорганізувати постійний чоло
вічий хор із студентсько-ремісничим складом. Однак сам він не міг зайнятися реалі
зацією цеї ідеї з уваги на перевантаження професійними та громадськими обов’яз
ками.

Ідею інженера Поповича змодернізував на свій лад учитель «Рідної школи» Во
лодимир Пєліх, популярно званий директором. Він задумав зорганізувати чоловічий 
хор, завданням котрого було б колядування в час Різдвяних Свят на рідношкільні 
потреби. Чимало праці і часу посвятив він для реалізації своєї ідеї. Під кінець червня 
1927 року за його почином відбулося перше зібрання хористів у домівці товариства 
«Просвіта» на передмісті «Гірка». Приявними були (за абеткою): Микола Баб’юк, 
Ілько Волосянка, Мирон Глинський, Юліян Кардаш, Павло і Осип Крушельницькі, 
два брати Кульчицькі, Рудик Литвинко, Рудольф Лудзак, Володимир Мачуляк, Сте

157



пан Назаревич, Володимир Перкач, Іван Сирота, Роман Степаняк, Степан Столяр
чук, Мирон Стрийський, Ярко Федів, Роман Чорнобіль, Василь Чуйко та Володимир 
Шиманський.

На зборах намічено диригентом учня 5-ої кляси української гімназії Осипа Кру- 
шельницького. Проби мали відбуватися кожної суботи в читальні домівки «Просвіта» 
на передмісті «Гірка». Хоч збори не мали формального характеру, не було ні голови, 
ні секретаря, ані писаних протоколів, проте, однак, був великий ентузіям та охота до 
праці. Володимир Шиманський розписував партитури на поодинокі голоси, а батьки 
Мирона Глинського і Степана Столярчука дбали за порядок у домівці та в осінньо- 
зимовий сезон огрівали залю.

Диригент Осип Крушельницький, хоч молодий віком, але мав велике відчуття 
краси самого співу. Він не був прихильником сили чи крику, чи навіть домінації 
поодиноких голосів. За його опінією хор мав звучати як одиниця, а не сума різних 
звуків.

Врешті хор по довгих пробах опанував намічений різдвяний репертуар. Збли
жалася довгождана хвиля — Святвечір. Хор зібрався о годині п’ятій того дня в 
приміщенні «Рідної школи» на вулиці 3-го Мая. Тут подано останні інструкції і зау
ваги: колядувати під входовими дверима чи вікнами і лише збірщик з листою має 
входити до хати, привітати господарів та зареєструвати даток. Збірщиком був орга
нізатор цього неназваного ще тоді хору директор Пєліх.

Надворі стояв тихий морозний вечір. На небосхилі розсипалися зорі. Українці 
призволялись до Святвечері. Поляки відзначали Свята Трьох Королів. Крамниці 
були зачинені, а вулиці безлюдні. Колядування розпочато від п-ва Снігуровичів та 
професорів — Тисовського, Копистянського і Ліськевича. Згодом перейшов хор на 
вулицю Матейки та Монюшки, де приміщувалося найбільше скупчення української 
інтелігенції. Колядуючи в тій дільниці, ми запримітили, що за хором у відповідній 
віддалі посувається група людей, котра постійно збільшувалася. Саме в час різдвя
них свят властиві були напади польських студентів на українців. І в хористів, зовсім 
зрозуміло і оправдано, зроджувалося підозріння, а не дуже ясне Газове освітлення 
вулиць не давало змоги розпізнати, що ця група собою являє. Цю загадку внезабарі 
роз’яснила зовсім непередбачена подія, котра скоїлася на розі вулиці Ґолуховського.

Хор саме закінчив колядування у професора Ковальського, як дальшу дорогу 
йому заступили два мундирних поліціянти, і, викрикуючи, зажадали, щоб хор не
гайно розійшовся і не спричинював заколоту нічної тиші. А була це всього дев’ята 
година вечора. Постало загальне замішання. Група людей, що посувалася за хором, 
а число котрої уп’ятеро перевищувало число хористів, у той час підійшла зовсім 
близько. З тієї групи вийшов чоловік у мундирі польського старшини... Він зажадав 
від поліціянтів вияснення, чи заборона колядування, це наказ комендатури поліції чи 
староства. Почулось перешіптування, в наслідок якого поліціянти перепросили хор за 
«непорозуміння» та запропонували свою асисту хорові, щоб, мовляв, ніхто нас більше 
не турбував. З гурту, котрий вже зовсім близько підійшов, посипались рясні оплески. 
Тоді щойно можна було розпізнати, що гурт цей — переважно старші віком гро
мадяни та військовики, мабуть українці, які відбували військову службу в недалеких 
казармах.

Того вечора хор обійшов з колядою ще частину вулиць Липової, Ісаковича та 
Ґолуховського.

Другого дня рано після Богослужби в катедрі загальною темою балачок майже 
виключно було святвечірнє колядування. Ширше про існування цього хору місцева 
громада не була заздалегідь поінформована, може через те й ходили чутки, що до 
Станиславова приїхав львівський хор «Сурма».

158



Хор «Думка» в Станиславові:
Перший ряд зліва: Кульчицький, Ґреньків, Говенко, Литвинко,

Рубчак 3., Льоньо Крушельницький, Павло Крушельницький,
Стеткевич Микола, Кардаш Ю., Н.Н., Стеткевич Осип.

Другий ряд: Маланяк, Крушельницький Осип, Брендзей Степан, Глинський, Н.Н.,
Е. Курило, Лудзак, Вол. Реннер, Мачуляк, Дем'янчук Роман, Зварич.

В 1931 році ще співали в «Думці» під диригентурою Романа Степаняка:
Степаняк Ярослав, Воляник Степан, Ярослав Ґерус, Василь Надрага,

Роман Чорнобіль, Сов'як і Я. Федів (їх  на світлині немас).

У перший день свят хор розпочав колядування від вулиці Білінського. Та тут 
чекала нас нова несподіванка. Василь Чуйко, член хору, а при тому й челядник фірми 
«Зеґзда», звернувся з проханням, щоб хор не поминув і хати, як сказав, його «май
стра». Для хору це була поважна проблема до розв’язання. Кожний бо знав, що 
власник тієї м’ясарської крамниці, хоч, може, й українського роду, все ж таки вважався 
поляком і, як такий, не втішався великою клієнтелею української громади. З другого 
боку, незручно було відмовляти проханню члена хору. Цей Гордіїв вузол розв’язав 
директор Пєліх, заявляючи, що мета нашого колядування — це збірка на «Рідну 
Школу», і, хто внесе їй даток, такому не годиться відмовляти. Чуйко провів хор до 
просторої та ясно освітленої кімнати. Посередині стояли столи, заставлені всяким 
добром. При вході хористів вітав господар, а йому святкове привітання склав ди
ректор Пєліх. Хор уложився півколом, диригент подав тон і понеслась чудова сен
тиментальна «Нова радість стала». Цю коляду наддніпрянського наспіву хор вико
нував «піянісимо», щоб пописатися фістулою тенорів та контровими позиціями басів. 
Господар, зворушений, стояв з похилою головою, а в очах з’явились йому сльози. 
Мабуть під плащиком польонізму защеміло в нього українське серце. Услід за 
першою колядою понеслась і друга, бадьора: «Добрий вечір тобі». Тоді диригент дав 
волю голосам, аж шиби задзвеніли. Після того на запрошення господаря розпо-
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малось гостювання, полумиски опорожнювались, а на їхнє місце з’являлися нові. Та не 
довго довелось хорові гостювати. Директор Пєліх знав своє діло. Він у заключній 
промові подякував господареві за гостину і, мнучи в руках збірковий список, зби
рався до відходу. Та господар затримав його, взяв від нього той реєстр, уклав туди 
свою коверту і, сказавши «це від мене», передав директорові. Мабуть даток був 
поважний, бо директор, опинившись надворі і заглянувши в коверту, аж підсвиснув.

Почерез цілий різдвяний період хор колядував кожного вечора, та, на жаль, міг 
обійти лише західню частину міста. Останнього дня свят хор покінчив колядувати 
вчасніше тому, що управа товариства «Просвіта» на передмісті «Гірка» запросила 
хор до себе на годину восьму вечора.

Опинившись там у визначений час, хор із здивуванням запримітив, що домівка 
товариства «Просвіта» достеменно обложена стовпищем людей. Вузьким проходом 
протиснувся хор у ясно освітлену залю. Хоч того вечора мороз скрипів під ногами, 
проте всі вікна домівки були широко відкритті. Після вступного привітання хор 
проспівав там цілу свою різдвяну програму в подяку за те, що управа товариства 
«Просвіта» дала йому змогу якраз у цій залі зорганізуватися. Момент цей дуже 
влучно підкреслив директор Пєліх у своєму заключному слові. Його ідея і заходи 
увінчались повним успіхом. Збірковий список, що на початку складався лише з 
кількох аркушів, розрісся тепер до товстого зшитка. Він кружляв помежи присутніми 
в залі і назовні. Хоч датки не були великі, але складені щирою рукою. Хто не мав 
грошей при собі, той позичав у сусіда. Заглянувши в список, можна було побачити 
імена, писані не лише українською, але й латинською абеткою, і навіть позиції, 
значені хрестиком.

Назрівав момент прощання хору. Останні слова застрягали в горлі. Останній 
потиск руки і порожнеча. Насувалося питання: «що далі?» Чи це мав бути кінець 
дороги... Які ж перспективи міг мати цей неназваний хор, складений переважно з 
учнів та ремісничої молоді, до того ж без проводу, без адміністрації і фінансових 
засобів... Кожний хорист розумів, що заля товариства «Просвіта» на дальшу мету аж 
ніяк не була догідна для хору з уваги на те, що вона була положена доволі далеко 
від центру міста і хористи з інших дільниць витрачали понад годину часу лише на 
сам дохід в одну сторону, а крім того ще й погода не завжди була ласкава. Най
кращим приміщенням для хору були б просторі залі товариства «Бесіда», але там 
уже знайшов пристановище мішаний хор «Боян». До того чотириповерховий бу
динок, де примішувалася «Бесіда», постановою польського суду мав перейти з-під 
української опіки до москвофільського товариства імени Качковського і в тій си
туації товариство «Бесіда» мусіло розглянутися за новим приміщенням. Була ще й 
друга заля, догідна для хору, це простора театральна заля українського «Сокола», 
але і там уже примістився дуже активний аматорський гурток імени Тобілевича під 
керівництвом режисера Сіятовського. І коли здавалося, що проблема приміщення 
хору не може бути позитивно розв’язана, саме в той час на терені Станиславова 
з’явилися дві особи, котрі перерішили дальшу долю хору. Тими особами були док
тор Кутинський та маґістер Льоньо Крушельницький. Доктор Кутинський за своєю 
вдачею був статечний, сумирний та згідливий, з питомою йому усмішкою, та, коли 
йшлося про довершення якогось діла, він належав до того типу осіб, котрих викинеш 
дверима — вони лізуть вікном, а викинеш вікном — вони протиснуться комином, і з 
тією самою усмішкою будуть добиватися свого. Льоньо Крушельницький у проти
вагу до доктора Кутинського, це клубок невичерпної енергії. Вже по самій його ході 
можна було пізнати меткість, рішучість та певність авторитету.

В той час на наріжнику вулиць 3-го Мая та Сапіжинської був одноповерховий 
будинок, власність колишньої Міщанської Каси, а тепер Українбанку. В цьому бу-
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динку приміщувались бюра Українбанку, Український Музичний Інститут імени Ли
сенка, місцева централя товариства «Просвіта» та читальня. Якраз на тому доволі 
просторому приміщенні читальні зосередив свою увагу доктор Кутинський. Були 
засідання, переконування, і за підтримкою знаного українського купця й промислов
ця Северина Снігуровича, залю читальні відступлено хорові на його проби. Ще перед 
святом Воскресіння 1928 року відбулися в цій залі перші збори хору, на котрих його 
охрищено назвою «Думка», диригентом намічено Льоня Крушельницького, а його 
помічниками мали бути Осип Крушельницький та Роман Степаняк. Розгорнулась 
інтенсивна праця хору, якого лави доповнились гарними голосами Степана Воля- 
ника, Маріяна Ґренькова, Евгена Курили, Миколи Стеткевича, Яреми Попеля, Во
лодимира Реннера та інших, вже й забутих. Але найважливіше те, що цей хор мав 
здоровий і постійний доріст серед учнів української чоловічої гімназії.

До найпомітніших успіхів Станиславова в українському музично-вокальному сек
торі треба зачислити концерт з нагоди роковин гетьмана Івана Мазепи. Цей концерт 
за допомогою телефонічної сполуки зі студією львівського радіо був переданий по 
всій Галичині. В цьому концерті хор «Думка» приймав участь і своїм виступом 
закріпив собі чолове місце серед усіх непрофесійних хорів галицької волости. Хор 
«Думка» втішався вже тоді славою і прихильною опінією не лише самих українців. 
Жидівський рабін Бертіш годинами вистоював під вікнами залі проб хору «Думка» 
та своєю захопленою опінією часто ділився з професором Смолинським і прокура
тором Поврозником. Професорка Віденської консерваторії Ерна Галлер запропону
вала солістам хору безплатну постановку голосів. На жаль, лише один хорист, а 
саме Мирослав Старицький, скористав з тієї привабливої оферти. Польський під
приємець Клос безінтересовно дав своє вантажне авто до диспозиції хору. Корис- 
таючи з цього, хор «Думка» мав тепер змогу виїжджати з концертами не лише в 
поблизькі села, але також у віддалені міста як Калуш, Богородчани, Солотвина. 
Доктор Кутинський носився навіть з наміром зорганізувати концерт хору «Думка» у 
Львові, але на перешкоді реалізації цього проекту стояли поважні фінансові обтя
ження, на котрі хор у той час не міг собі дозволити.

Завдяки диригентові Льоньові Крушельницькому засяг діяльности хору значно 
поширився. Під кінець 1928 року Льоньо організує хор ревелерсів, у склад якого 
входило три брати Крушельницькі та автор цих рядків, котрого у той час для 
співзвучности прізвищ прозвано «тим четвертим», тобто четвертим Крушельницьким. 
Акомпаніямент ревелерсів належав знаній пяністці Ірині Снігурович, дочці професора 
Дмитра Ліськевича. Оригінальні композиції для хору ревелерсів творили професори 
Барнич та Недільський, а так звані міжнародні «шляґери» перелицьовував музично 
Анатоль Кос, при чому українське лібретто цих шлягерів писав член хору «Думка»
— Тарас Ліськевич.

У той час аматорський гурток театральний завдяки фінансуванню директора 
Вишньовського перероджується у великий професійний театр з такими славними ре
жисерами як Сіятовський, Давидович, а згодом Бенцаль та Блавацький. Цей театр 
імени Тобілевича сягає по лаври слави своїм професійним складом талановитих 
акторів як Ленська, Сміринська, Опар, Боровик, подружжя Кривіцьких, Кемпів, 
Нікішин, Яковлів, Паздрій та інших пізніше. Диригент тодішньої театральної орке
стри Сарамаґа входить у порозуміння з доктором Кутинським і хор «Думка» працює 
вже тепер не лише у вузьких рамках місцевих та замісцевих концертів, але також 
співпрацює з театром. Невтомний Льоньо тепер цілком присвячується ревелерсам, 
організуючи у місцевих кінотеатрах музичні ілюстрації хору для беззвучних фільмів, 
а незабаром за його почином і заходами хор ревелерсів дає свій власний концерт у 
найбільшій залі Станиславова. При співучасті хору «Думка» театр імени Тобілевича
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ставить оперу Монюшки «Галька» із солістом Гаєком у головній ролі, а вслід за 
тим, теж при участі хору, йдуть постановки популярних опереток Кальмана, Леґара, 
Штравса та інших. Оперету «Чар вальса» ставлено підряд 24 рази, оперу «Галька» 5 
разів, а по кілька разів повторювано такі мелодійні оперети як «Доллі», «Орфей у 
пеклі», «Дротяр», «Циганське кохання», «Барон циганський» і численні інші. Най
більшу, однак, увагу присвячувано українському театральному репертуарові, зокрема 
постановці безсмертної оперети «Ой не ходи, Грицю» та постановці опери «Соро- 
чинський ярмарок», і важко собі уявити небувалий успіх та ентузіязм публіки, коли б 
у цих постановках не приймав активну участь заслужений тоді хор «Думка».

Хор «Думка» в Станиславові. 1931. Диригент Роман Степаняк.
Сидять зліва на підлозі: Сов 'як {?), Я. Федів, Н. Н.

Сидять на кріслах: Володимир Реннер, Маріян Греньків, Павло Крушельницький,
Роман Степаняк, Степан Бриндзей, Степан Воляник, Рудольф Литвинко.

Стоять, перший ряд: Н.Н., Осип Крушельницький, Роман Дем'янчук, Славко Степаняк, 
Юліян Кардаш, Ярослав Ґерус, Василь Надрага, Зенон Рубчак.

Стоять, задній ряд: Глинський (7), Н.Н., Роман Чорнобіль,
Рудольф Лудзак, Володимир Мачуляк.

У роках 1928 до 1933 хор «Думка» віддав громаді Станиславова найширшу, 
наймногограннішу та безінтересовну працю. Працю, котра далеко виходила поза 
межі нормальних хорових завдань. 1 саме тому прикро, болісно, а то й соромно, що 
в першому томі «Альманаха Станиславівської Землі» не знайшовся ніхто із сторонніх 
осіб, що згадали б «незлим тихим словом» вже не про тих «шариків» чи «рядовиків»
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хору, котрі ніколи й не мали ніяких до цього претенсій, але принаймні згадали б про 
тих, на чиїх плечах лежав тяжкий вантаж праці і відповідальности, а саме про 
Володимира Пєліха як організатора першого і неназваного ще тоді різдвяного хору, 
про заслуги трьох братів Крушельницьких — Льоня, Пуся і Юзя та невтомного 
організатора — доктора Кутинського.

Сьогодні всі вони поза межами болю... Відлетіли у засвітній вирій, а час неви
димою рукою і сльозами дощу змиває написи на хрестах їхніх далеких і близьких 
могил. Після них зосталося лише журливе питання — чи захоче і зуміє прийдешнє 
покоління оцінити самопосвяту і жертвенну працю своїх батьків та дідів якраз у 
пору, коли їхні сучасники про те забули... Відповідь не це питання закрита за ку
лісами майбутнього.

Немов крізь сон, крізь мряковиння літ 
Я бачу вас, юних — завзятих,
Як ви кували моноліт 
Своїх завдань і мрій крилатих.
І як затруться імена і зціпеніє в жилах кров,
Я вірю, прийде ще пора, і духом зійдемося знов...
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ЛЬО НЬО КРУШ ЕЛ ЬН И Ц ЬКИ Й  — НЕПЕРЕВЕРШ ЕН ИЙ  
М АЙСТЕР ХОРОВОГО М И СТЕЦ ТВА

Важливу ролю в розвитку хорового 
мистецтва в Станиславові відіграли три 
брати Крушельницькі: Леонтій, популяр
но званий «Льоньо», Павло, усім знаний 
як «Пусьо» і наймолодший Осип. Вони 
всі три мали вроджені музичні непересічні 
таланти й особливе відчуття краси укра
їнської пісні. Вони — можна сказати — 
піснею жили.

Походили з великої священичої роди
ни о. Мар’яна й Ольги з Лушпинських.
Отець Мар’ян був парохом в Ягольниці 
Старій на Чортківщині. Він мав чотирьох 
синів: Іван, Леонтій, Павло й Осип і дві 
дочки: Анна, заміжня Никифоряк, і Сте
фанія.

Льоньо народився 190S р. в Ягольниці 
Старій. Народну освіту й нижчі гімназі- 
яльні кляси відбув у Чорткові, а в Стани
славові скінчив вищі кляси гімназії і здав 
матуру в 1923 році. Його помітні досяг
нення з хорового мистецтва припадають 
на час, коли він, закінчивши правничі сту
дії у Львові в Тайному українському уні
верситеті, а потім у Львівському універ
ситеті, відбував адвокатську практику в 
Станиславові, починаючи з 1928 року.

Тут він застав початки хору, що ним 
диригував його наймолодший брат Осип, 
про що написав член того хору Роман 
Чорнобіль у згадці: «Щоби слава не про
пала». З його приїздом до Станиславова хор дуже скоро став розвиватися. Названо 
хор «Думка», а диригентом став Льоньо Крушельницький. Хор по перших своїх 
виступах здобув собі дуже добру опінію і славу, особливо по концерті на честь 
гетьмана Мазепи, й від того часу хор їздив з концертами по містах і селах цілої 
Галичини, популяризуючи хорове мистецтво та збираючи похвали і признання фахо
вих рецензентів і музикологів. На концерти, а навіть на проби хору «Думка» при
їжджали до Станиславова Дмитро Котко і Людкевич.

Хор скоро пов’язався з театром ім. Тобілевича й це дало ще кращі наслідки. Для 
потреб театру виділено з хору четвірку співаків: трьох братів Крушельницьких і 
Романа Чорнобіля та створено «Хор ревелерсів» під проводом Льоня і він став дуже 
помічним для театру. У співпраці з «Думкою» і «Хором ревелерсів» досягає театр 
своїх вершинних успіхів. На дуже жваву діяльність хору «Думка» надто гарно від
гукнулося село й за короткий час майже по всіх селах організовуються хори. Де не

Ф ото із зб. JI. Крушельницької. 
Мгр Леонтій Крушельницький («Льоньо»), 

Нью-Йорк, 1959.
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було студента, який би вмів дириґувати, там висилали здібніших хлопців чи дівчат 
на спеціяльні курси й починається пожвавлений рух хорового мистецтва, що спонукує 
до свіжої праці наших музик Залеського, Недільського й Барнича. Великі змагання 
хорів викликують ентузіязм по селах і деякі хори доходили до високого рівня, хоч 
мали своїх диригентів з невисокою музичною освітою.

За змаганнями хоровими пішли змагання аматорських театральних гуртків і куль
турне життя села набрало великого розмаху.

Все обірвалося з вибухом війни. Льоньо, що був — можна сказати — душею того 
культурного руху, був змушений піти дорогами скитальця й у Володаві на Холмщині 
вів короткий час чоловічий хор, який дав багато успішних концертів і здобув собі 
велику популярність головно виконанням народних пісень.

Але під подувом воєнного буревію скитальці мусіли податися далі на захід і 
Льоньо опинився в 1945 році в Атнанг-Пухгайм в горішній Австрії, де він за короткий 
час організував дуже сильний хор, позбиравши таких, як він, вигнанців з рідної 
землі. В тому хорі співали: Орищук, М. Іваницький, д-р Р. Граб, Семен Мойсієнко,
В. Гентиш, Д. Каратницький, інж. Р. Бараболяк, М. Логин, М. Коваль, інж. В. 
Коцюба, Тарас Витвицький, мґр К. Лисько, Володимир Реннер і могутній контрабас 
дядя Буско. Випадково знайшли хоч молодого баритона Миколу Голодика, але дуже 
доброго соліста. Одним словом, зібралося понад ЗО добрих співаків і як заспівали, 
німці проявили до них симпатії й дали їм приміщення в таборі, де перед тим 
приміщувалися греки, що були на примусових роботах і після капітуляції Німеччини 
виїхали до Греції.

Умовини таборового життя сприяли розвиткові хору, бо хористи могли школи
тися цілими днями. Це старався використати голова хору В. Реннер, дбаючи про 
дисципліну, і, щоб хористи не марнували часу.

Хор прийняв назву «Муза» з додатком «Хор українських козаків». Наполеглива 
праця скоро принесла корисні наслідки. Хор приготовив багатий репертуар і почав 
виступати з концертами, які були всюди успішні. До багатої програми долучили 
гарні виступи жінки, між якими були Рома Прийма і дружина Льоня Ліда Карат- 
ницька-Крушельницька. Рома Прийма танцювала циганський танець, а пані з Лідою 
Крушельницькою приготовили сценку «Вечір на Україні»; крім того сольоспіви пані 
Ліди Крушельницької збагатили репертуар концертів.

З такою програмою відбув хор пробу перед представниками німецької Музичної 
Юнії, яка дуже високо оцінила його спроможності, й від того часу він уже мав марку 
професійного юнійного хору з усіма правами. Пані пошили строї — сині шаравари, 
вишивані сорочки — й хористи виступали в них, як справжні козаки.

Перший більший концерт мав хор у місті Бравнав, що відбувся з великим мораль
ним і матеріяльним успіхом. Заля була виповнена до останнього місця, а рецензії були 
дуже похвальні. За тим концертом пішли інші й зимою 1946 року відбувся величавий 
концерт в оперній залі в Лінці, потім у місті Велс і найбільше успішний концерт в 
залі Моцартеум у Зальцбурґу, про який написав прихильний відгук дуже суворий 
рецензент д-р Вернер. Хор давав 14-15 концертів місячно, здобуваючи велику попу
лярність. У висліді цього хор був запрошений до участи в музичному фестивалі всієї 
Австрії, на якому здобув перше місце. Хор, а з ним його диригент Льоньо Крушель
ницький, піднеслися до зеніту слави. Австрійський музичний журнал помістив 16- 
сторінкову статтю про хор. В той час хористи вже були перенеслися з Атнанґ- 
Пухгайму до готелю в Фиклябруку.

Так концертував ще хор до квітня 1947 року, відбувши найуспішніший концерт у 
Ґраці. Згодом через виїзди за океан хор припинив своє існування.

Льоньо з родиною виїхав у США до Нью-Йорку. Тут він організовує хор «Думка»
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і стає його диригентом. Чоловічий хор «Думка» під його досвідченою рукою став 
найкращим хором українців в Америці. Кілька разів змінялися на короткий час 
диригенти, але найдовше диригентом був Льоньо. Він був його творцем і його 
душею понад ЗО літ.

В останніх роках стратив він ногу і став інвалідом. Тому не брав участи в хорі й 
тяжко це переживав.

Помер усіма люблений Льоньо Крушельницький в Нью-Йорку 22 березня 1982 
року і був похований на цвинтарі в Бавнд Бруку, Н. Дж.

Лишив дружину Лідію, лишив сина Любомира, лишив «Думку», якій дав тверді 
основи до дальшого славного існування й пішов на стрічу зі своїми молодшими 
братами Павлом і Осипом, які випередили його на довгі роки й передчасно відійшли 
у вічність.

Редакція дістала чотири великі статті про Льоня Крушельницького (Вол. Реннера, 
Аполінарія Осадци й Оксани Луцької та витинок із «Свободи» Іванни Савицької 
«Реквієм по неповторній людині»), коли наша книга була вже в друкарні. Тому 
неможливо було помістити всі матеріяли і Редакція подає їх у сконденсованій формі.

Всі вони стверджують, що він був великим майстром хорового мистецтва, мав 
особливе відчуття краси української пісні, вмів відчути інтенцію композитора і її по- 
мистецьки вивести, змушуючи найвибагливіших критиків висловлювати про його хор 
суперлятивні похвали та признання.

Скорочено подано на основі статтей
Володимира Реннера, Аполінарія Осадци і Оксани Луцької.
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о.л.
ЛІДІЯ К А РА Т Н И Ц ЬК А -К РУ Ш Е Л ЬН И Ц ЬК А

Народилася 1 травня 1915 року в м.
Кутах на Гуцульщині в родині судді Силь- 
вестра і Стефанії з Аксентіїв, Каратниць- 
ких. Початкову освіту одержала в місце
вих школах, де ще дитиною брала участь 
в шкільних виставах. Після перенесення 
батьків до Станиславова навчалася в укра
їнській дівочій гімназії «Рідна школа», яку 
закінчила іспитом зрілости в 1933 році.
Своє зацікавлення театром продовжувала 
й розвивала і в гімназіяльному періоді. В 
драматичному гурткові, який провадив 
Григорій Сіятовський-Мінченко, колиш
ній актор театру Садовського, — висту
пала в головних ролях в ряді п’єс Тобі- 
левича, Старицького, Лесі Українки та 
інших. Тоді ж таки поступила на науку 
гри на фортепіяні до Українського Му
зичного Інституту в клясу С. Мішкевич- 
Крижанівської, а 1933 р. починає студії 
співу в проф. Галлер (учениці відомої ві
денської вчительки Папір). Рівночасно 
виступає в студентському станиславівсь- 
кому драматичному гурткові «Сфінкс», де 
були поставлені п’єси таких драматургів 
як Карпенка — «Єлисея», С. Черкасенка
— «Момот Нір», «Казка старого млина»,
Я. Галана — «Вантаж» та переклади: «Морфіна», «Скампольо», «Парфуми моєї жін
ки», «Осінні скрипки» та ревю. Виступає з читанням поезій на концертах і академіях 
станиславівської громади. Крім сценічної праці Ліда Каратницька поглиблює свої 
студії сольоспіву та співає в опернім театрі ім. Монюшки, в опері Ярецького «Мін- 
дове», в опереті Лінке «Лізистрата», в п’єсі Жулавського «Ерос і Псіхея» та в п’єсі 
«Вєра Мірцова», як також в окремих уривках з різних опер.

У 1937 році переїздить до Львова та продовжує студії співу в Державній консер
ваторії в Адама Дідура, драму в проф. Ч. Кшижановського і теоретичні предмети, а 
в червні 1939 р. закінчує державним іспитом. Співає у Львівському оперному театрі 
в опері Ґуно «Фавст» — партію Зіблі, в опері Желенського «Янек» — партію Марини, 
а в 1939 році почала приготовляти партію Оксани з «Запорожця за Дунаєм» — 
Гулака-Артемовського в укр. Львівському театрі, якої однак не закінчила через 
вибух німецько-польської війни. В 1939 році одружується з молодим адвокатом 
Леонтієм Крушельницьким та подається далі на захід.

Опинившись на еміграції — Ліда Крушельницька продовжує співочу і декляма- 
торську діяльність на Холмщині у Володаві й на Лемківщині в Криниці, де ставить

Лідія Каратницька- Крушельницька
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«Запорожця за Дунаєм» Гулака-Артемовського, виступаючи в ролі Одарки. Опера ця 
пройшла з великим успіхом двічі в Криниці і в Сяноці.

Повернувши до Станиславова в 1943 році, вступає до Станиславівського театру, з 
яким відбуває турне по Австрії (Відень, Лінц, Зальцбург), а згодом з родиною пере
носиться до Відня, де продовжує студії співу у вчителів віденської опери 3. Бурян і 
Берти Ґеллєр. У Відні зустрічає Драматичну Студію Йосипа Гірняка та Олімпії 
Добровольської та бере участь у виставі Кропивницького «Пошились у дурні».

Після закінчення війни в 1945 p., проживає в Австрії в містечку Ґойзерн та разом 
із своїм чоловіком Леонтієм Крушельницьким, при співучасті піяністки Іванни Прий
ми, її доньки Роми Прийми-балерини й чоловічого хору, творить мистецьку групу 
під назвою «Муза», з якою виступає як солістка у 200 концертах по всіх містах 
Австрії та як режисер сценки «Вечір в українськім селі». В 1948 р. переїжджає з 
родиною, з маленьким синком Любком до Зальцбургу та бере участь в укр. табо
ровому театрі, разом з артисткою і режисером театрів Тобілевича і Котляревського 
Ганною Совачевою та іншими акторами виконує ролі Марусі («Ой не ходи, Гри
цю»), Аміни («Ясні зорі») та в п’єсах «Морозенко» і «Тітка Карла». З дальшим 
завзяттям Л. Крушельницька продовжує студії сольоспіву в Моцартеум, працюючи в 
Зальцбургу з проф. Сальваторе Сальватті з Медіоляну та виступає як солістка на 
концертах Інтернаціональної Академії при Моцартеум.

Здавалось, що молода, вродлива, надійна співачка Ліда Крушельницька, здобувши 
дбайливу, солідну музичну освіту довголітньою працею та зусиллям, маючи при
родний співочий талант, досягне вершин співочої кар’єри в повнім розквіті фізичних 
та мистецьких сил... Та долі людської не розгадати, вона химерна... Захворівши 
недугою горла та алергією, що заатакувала голосові струни, після ряду лікувальних 
спроб, — Ліда Крушельницька несподівано тратить можливість співати. Ліда не 
впадає в розпач, вона мовчки переживає цей глум долі, тому покидає назавжди 
співочу кар’єру та повністю переходить на працю до музи Мельпомени зі своїм 
справжнім драматичним талантом, мистецькою душею та обдарованістю. По приїзді 
до Сполучених Штатів Америки в 1949 p., проживає з родиною в Нью-Йорку і з 
ентузіязмом включається в працю Драматичної Студії Йосипа Гірняка та Олімпії 
Добровольської. Виступає в п’єсах: І. Керницького (переробка) «Пошились у дурні в 
Америці» — в ролі Оришки; Лесі Українки «Лісова пісня» — в ролі Русалки; М. 
Понеділка (переробка) «За двома зайцями» — ролю Лимерихи; Л. Українки «Боя
риня» — в ролі Оксани; М. Куліша «Мина Мазайло» — в ролі Рини; Мольєра 
«Тартюф» — в ролі Ельвіри; І. Тобілевича: «Мартин Боруля» — Борулиха; в п’єсі
С. Левицького (переклад) «Князівна на горошині» — в ролі королеви; в монтажі 
поезій Івана Франка «Мойсей, Людина і Герой» (про гетьмана І. Мазепу); у Вечорах 
Юрія Клена. Бере участь в громадських академіях, концертах з мистецьким читанням 
та подорожуючи спільно з Ромою Приймою-Богачевською по всіх більших місцях 
українського поселення Америки й Канади.

Після розв’язання Студії Й. Гірняка в 1966 р. виступає в «Новому театрі» під 
реж. В. Лисняка в читці п’єси Б. Бойчука «Приречені» та Л. Українки «Камінний 
господар» в ролі Консемпсьйон. Того ж року перебирає керівництво Студії Мистець
кого Слова від Олімпії Добровольської, яку веде до сьогодні як педагог і мистецький 
режисер. Працюючи довгі роки в театрі Гірняка-Добровольської, Ліда Крушель
ницька здобула багато мистецького досвіду із школи славних корифеїв українського 
театру та з правдивим умінням спромоглася передати молодшій Генерації любов до 
рідного театру і до мистецького живого слова. Протягом 20-ти років ведення тієї 
важливої виховної праці з українською молоддю Студія Мистецького Слова поста
вила п’єси: Л. Українки «Лісова пісня», «Адвокат Мартіян»; Б. Грінченка «Степовий
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гість»; С. Черкасенка «Казка старого млина»; М. Старицького «Ой не ходи, Грицю», 
Скріба «Склянка води»; Н. Забіли «Троянові діти»; В. Винниченка «Чорна Пантера і 
Білий Ведмідь»; казки Андерсена (в перекладі Н. Шияна) «Летючий корабель», «Го
луба хустина», «Снігова царівна»; інсценізація «Байок Леоніда Глібова»; «Дійство про 
кожного» (переклад 3. Тарнавського); монтаж творів Л. Українки «Він їм не простив», 
«Триптих»; драматизовані поеми Т. Шевченка «Невольник», «Великий Льох», «Нео
фіти» та інші; — драматизовані поеми І. Франка, а особливо чудово поставлений 
«Іван Вишенський». З тими скарбами української літератури молоді артисти-студійці 
мали змогу ближче познайомитися та в сценічному оформленні продемонструвати 
громадам нашого поселення красу і чар українського мистецького слова. Для під
креслення мистецтва поетичного слова Л. Крушельницька, як тонкий режисер і ке
рівник Студії, часто послуговується музичною інтерпретацією та клясичною хорео
графією. З тією метою довгі роки співпрацює з композитором д-ром Ігорем Соне- 
вицьким і видатними хореографами — Ромою Приймою-Богачевською та О. Івасів- 
кою. Численні ентузіястичні рецензії та похвали, що їх не щадить українська преса 
після кожної імпрези Студії, є доказом признання та цінування праці тієї унікальної 
школи.

Станиславівська громада має повне право пишатися своєю визначною землячкою, 
великою патріоткою Лідою Каратницькою-Крушельницькою, талановитою драма
тичною артисткою та режисером, зокрема непересічним мистецьким виховником 
серед української молоді і найбільшим ентузіястом поетичного слова.

Фото із зб. Ст. Бриндзея. 
«Запорожець за Дунаєм» у  Станиславові 6 грудня 1935 р.

Виконавці: Марія Сокіл-Рудницька, Л. Крушельницький, П. Крушельницький,
Осип Крушельницький, Лідія Каратницька-Крушельницька. Степан Бриндзей, Пуйда і ін.



РО М АН С ТЕПАНЯК

Ще в нижчих клясах коломийської гімназії проявляв Роман Степаняк велике 
зацікавлення музикою, граючи на скрипці, а надто присвячувався хоровому мистецтву. 
Він належав до хору й дуже пильно з захопленням ходив на проби хору, що ним 
провадив великий любитель музики коломийський адвокат Роман Ставничий. Вер
таючи з проб, залюбки співали собі втрьох на три голоси два рідні брати Славко і 
Ромко Степаняки і Теодор Терен-Юськів. їхніми улюбленими піснями були модні в 
той час українські стрілецькі пісні.

Коли в Коломиї зорганізував театральний гурток Олекса Скалозуб, актор із 
театру Садовського, Роман дуже вміло виступав у ролі козака в п’єсі Б. Грінченка 
«Степовий гість». При тому мав він малярські здібності. Вищі кляси кінчав Роман у 
Станиславові, починаючи від шостої кляси. Там він застав дуже добрий хор учнів 
вищих кляс і так звану «Шіснадцятку». Це був хор, що складався з 16-ти найкращих 
співаків гімназії. Роман зараз таки включився в обидва хори й там почав свою 
кар’єру диригента. Як дириґент відзначався особливою інтерпретацією пісень і вті
шався великою симпатією співаків. За своєю вдачею був дуже пристойний, симпа
тичний, товариський і з почуттям гумору. Своїх уроджених мистецьких здібностей не 
міг належно розвинути, через тяжкі злидні, серед яких він жив протягом гімназійних 
років.

Дещо кращі умови мав він по матурі, коли йому вдалося дістатися до Бельгії на 
стипендію до католицького інтернату й на університет у Лювені, де Роман записався 
на інженерію і малярство. Там було в той час понад півсотні українських студентів, 
зорганізованих у студентській організації «Національний Союз Українських Студен
тів» (НАСУС) у Бельгії. З тих студентів Роман організовує студентський хор (біля 40 
співаків) і в короткий час уже співали Службу Божу в інтернатській каплиці, якою 
правив офіційний студентський капелян о. Хомин. Як великий ентузіяст хору о. 
Хомин давав велику поміч диригентові, тому хор міг скоро розвиватися, а Служби 
Божі притягали багато вірних, що вперше могли почути наші Богослуження в їхній 
повній красі.

Роман у найвищому розпалі праці над собою. Крім інженерії й малярства викінчує 
свою музичну освіту, а при тому приготовляє хор до прилюдних концертів. Перший 
концерт у Лювені здобуває хорові велике признання і його повторено ще два рази. 
Після тих концертів у Лювені пішли дуже успішні концерти в Брюсселі, Льєжі, 
Монсі, Шарлероа, Остенді, Антверпені й ін. Це здобуває хорові та його диригентові 
великий розголос у цілій Бельгії. Бельгійський студентський щоденник «Ль'Аванґард» 
багато розписується про славний хор українських студентів і його диригента Романа 
Степаняка. Це був незвичайний успіх, бо при тому бельгійці, які до того часу не 
розрізняли українських студентів від російських, відразу змінили своє ставлення й 
заговорили і про українських студентів, і про Україну, і її визвольну боротьбу. Це 
створило сприятливу атмосферу для українських студентів, які в той час вели про- 
тестні акції проти ганебної польської пацифікації в Галичині і проти штучно зоргані
зованого Москвою голоду в Україні. У висліді їхньої акції бельгійська преса при
хильно писала про Україну. У «Ля Лібр Бельжік», «Лє Соар» і інших пресових 
органах були статті бельгійців про пацифікацію з засудженням Польщі і про голод в 
Україні в роках 1932 і 1933, а в студентському бельгійському місячнику «Ль Юнівер- 
сітер Бельж» появилася велика стаття д-ра Володимира Душника, тодішнього сту
дента в Лювені, про голод в Україні п.н. «Найбільший злочин Москви».
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За старанням НАСУС відбулася спеціяльна конференція в готелі «Метрополь» у 
Брюсселі про голод на Україні, на якій виступали визначні бельгійські журналісти і 
члени бельгійського парляменту.

Перебуваючи в Бельгії аж до 1939 p., виконав Роман велику освідомну культурну 
й політичну працю серед бельгійців при помочі успішних виступів студентського 
хору.

В час війни був він 1940 року в Берліні й там провадив студентський хор. Саме 
тоді познайомився з удовою по о. Блажейкові, якого поляки замордували, Дарією 
Демчук-Блажейко й одружився з нею.

1941 року повернулись вони в Україну й у Городку коло Львова Роман був 
диригентом хору. В той час виконав він у залізобетоні потужний пам’ятник на 
прославу Українських Січових Стрільців, що згинули в обороні Львова й були 
поховані на тамошньому цвинтарі. Той пам’ятник-плоскорізьбу знищили більшовики, 
прийшовши вдруге в Західню Україну.

В 1944 році Роман із сім’єю емігрує до Німеччини і в Ноймаркті стає членом 
Капелі Бандуристів Гр. Китастого, а рівночасно співає в хорі «Сурма» Омеляна 
Плешкевича. Після переїзду до табору в Міттенвальді диригував Роман церковним 
хором.

В 1951 році переїздить Роман з ріднею до США й поселюється на сталий побут у 
Нью-Йорку, де він диригує хором СУМА, а опісля дівочим хором з бандурами 
«Жайворонки». Рівночасно співає в перших басах чоловічого хору «Думка», що його 
зорганізував і вів Льоньо Крушельницький.

Так само успішно працював він і з дитячим хором «Мала Думка» в Нью-Йорку, 
який він зорганізував, вишколював і виховував, укладаючи в це великий свій хист і 
запал, за що збирав заслужені похвали та признання. Але найкращі плоди принесла 
його праця з хором «Жайворонки», що став одним із провідних дівочих хорів нашої 
діяспори.

В часі своєї праці з різними хорами він багато пісень аранжував, головно для 
жіночих хорів, а також компонував хорові пісні.

Хоч майже ніхто не чув його нарікань на недугу серця, Роман нагло помер на 
удар серця 9 січня 1978 р. в Нью-Йорку і був похований на цвинтарі в Бавнд Бруку.

Подано сконденсовано за обширними статтями 
Теодора Терена-Юськова і д-ра Вол. Душника

171



Богдан Шарко

О Л ЕК С А Н ДЕР Ш У М И Л О -К У Л ЬЧ И Ц ЬК И Й

Олександер Кульчицький народився у 
Скалаті 8. 2. 1895 р. як син судді Юліяна 
й матері Теофілі з Міцковських, дочки 
пароха Чорнокінців над Збручем. Праді
ди його гербу Шумило були парохами в 
Пійлі біля Калуша, де до приходу біль
шовиків збереглась старовинна церква, 
збудована наприкінці 18 ст. о. Василем 
Кульчицьким.

У Станиславові закінчив польську гім
назію у 1913 р. і вписався на філологіч
ний факультет Львівського університету 
(германістика і французька мова). У 1919 
р. виїздить до Парижу для продовжуван
ня студій у Сорбонні, де рівночасно пра
цює як секретар дипломатичної місії 
ЗУНР. У 1924 р. завершує студії у Львові, 
у 1930 р. здобуває докторат з психології, 
написавши дисертацію французькою мо- Професор д-р Олександер Кульчицький. 
вою на тему «Сцієнтизм у Ренана». З 1926
року вчителює як романіст, германіст і психолог у гімназіях і вчительських семіна
ріях в Коросні на Лемківщині, в Золочеві й Коломиї.

Завдяки опублікуванню психологічних праць у видавництві польського Міністер
ства освіти одержує у 1930 р. дворічну стипендію для дальших психологічно-педа
гогічних студій у відділі педагогії Краківського університету. Пише праці у дусі 
цілісноструктурної психології, з ділянки педагогічної характерології: «Характерологія 
Кінкля, 1937 та «Егоцентричні типи», 1938 р. — обидві польською мовою. За наукову 
діяльність іменований у 1938 р. професором Державного педагогічного ліцею у 
Львові.

З приходом більшовиків у 1939 р. стає директором Педагогічного інституту, 
однак швидко потрапляє до списку «ворогів народу» за раніше опубліковані студії в 
журналі «Ми», на тему «Гітлеризм і Сталінізм» та «Раса як табу». «Неблагона- 
дійність» змушує його утекти нелегально до Німеччини. До кінця війни працює в 
Мюнхені як представник уряду праці для соціяльної опіки над українськими ро
бітниками. Там одержує від психологічної секції «форшунґс-ґезельшафт» стипендію 
для написання етнопсихологічної праці на тему: «Геопсихічний аспект української 
людини». Рецензентами були професори І.Ґ. Шульц та П. Лєрш. За неї габілітовано 
його у 1945 р. на професора психології Українського Вільного Університету.

У 1951 р. переселюється до Сарселю під Парижем, як заступник голови НТШ на 
Зах. Европу та голова Делеґатури УВУ у Франції. Там стає членом, а в 1959 р. 
другим секретарем A1LSL — Міжнародної Вільної Академії Наук у Парижі. До
їздить до Мюнхену як професор УВУ, бере участь як делегат УВУ у доповідях 
організованих УВУ на чужинецьких університетах, працює як науковий інформатор 
чужинецького світу й організатор зустрічей з чужинецькими науковцями в Лювені.
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(Збірник «L’Ukraine dans le Cadre de l’Est Europeen», Louvain-Paris 1957). У 1962/63 
акад. p. вибраний ректором УВУ, в pp. — 1972-74 деканом філософічного факуль
тету. У 1953 р. написав розвідку на тему «Die marxistisch-sowjetische Konzeption des 
Menscen im Lichte der westlichen Psychologie». У 1956 пише по-французьки «Les aspects 
de la formation de Pame ukrainienne» — «Аспекти формування української душі».

Був довголітнім головою Комісії Допомоги Укр. Студентству та референтом 
зовнішніх зв’язків Укр. Християнського Руху у Франції, членом української вітки 
Міжнародного Руху Европейського Об’єднання та співзасновником і першим голо
вою Українсько-Польського Т-ва у Парижі, представником Держ. Центру УНР на 
Францію. До кінця життя був активним співробітником «Centre Nationale de la Re
cherche Scientifique» та з його доручення вів досліди над українською еміграцію у 
Франції. Працював над поглибленням філософічної думки та прищіпленням нашому 
загалові відчуття необхідности розуміти й вивчати глибину життєвих проблем, бо 
вони — не «надбудова» — як твердить К. Маркс, а «основа правильного життя», а з 
тим і дії. Тому й часто повторював думку, що «найбільш реальною справою є 
правильна теорія», що доказують сучасні відкриття й винаходи, випливаючі саме із 
«правильних теорій».

У ділянці спорту належав до перших галицьких тенісистів.
Був одружений з Людмилою Синенькою, дочкою управителя школи в Чорно- 

кінцях і сестрою відомої в Галичині, Буковині, ЧСР і Німеччині співачки Іванни 
Синенької-Іваницької. Був людиною високої товариської культури й справжнім ін- 
телектуалом-европейцем. Помер у Парижі ЗО. 4. 80 р.

Микола Климишин

ВЕЛ ИКО М У СИНОВІ К У РН О Ї ХАТИ

З Праги наспіла вістка, що в день 4 січня 1974 року помер там професор д-р 
Кость Вагилевич. Він ширше знаний на еміграції з Берхтесґадену й Детройту, в 
якому проживав від 1950 до 1973 року. Під кінець життя зважився виїхати до своєї 
рідні у Празі, де по кількох місяцях життя з тими, за якими весь час свого пере
бування на еміграції незміренно тужив, закінчив своє багате на пригоди життя.

Син гірського села на Бойківщині, близький родич історичного Івана Вагилевича, 
члена «Руської Трійці», обдарований великим талантом і незвичайною пам’яттю, 
вийшов у 1914 році з дому напівграмотним хлопцем, змобілізований до австрійської 
армії. Попавши в полон, провів у царській Росії весь час до славного 1917 року. Тоді 
він включається в лави Січових Стрільців і від перших днів існування УЦР в Києві 
не раз стояв — як це він оповідав — на стійці, де відбувала свої засідання УЦР. В 
корпусі Січових Стрільців пробув цілу їхню одисею, включно з чотирикутником 
смерти, перебув тиф і, коли його везли через Галичину до польського полону, ви
скочив з потяга й подався на Чехо-Словаччину.

Його життя дало йому не один доказ, як тяжко чоловікові без освіти. Він, хоч 
дуже здібний, дослужився в армії тільки ранги хорунжого через брак освіти й тому, 
як трапилась йому перша нагода вчитися, кинувся до науки, як спрагнений до хо
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лодного джерела, і пив, упивався знанням. Зробив семінарійну матуру, якийсь час 
учителював на селі в Карпатській Україні і, наскладавши трохи грошей, пішов знову 
на науку, відпроваджуваний зажуреними селянами, які з великим жалем супроводжу
вали його як свого улюбленого просвітителя.

У Празі доповнює знання грецької і латинської мови та робить матуру, що йому 
уможливлює всутп до Карлового Університету на вищі студії. Там він протягом 
чотирьох років здобуває найкращі оцінки, і через те міг діставати щорічні стипендії 
на вдержання та оплати за навчання. Це теж помогло йому дістати дотації з уні
верситету на поглиблення студій і стати асистентом професора Карлового Універ
ситету о. д-ра Августина Волошина.

До цього причинилося й те, що він вибрав собі особливу галузь науки — еле
ментарну дидактику, яку дуже мало хто в той час студіював. Продуктом його тих 
студій є буквар «Свою Україну любіть», який він опрацював і видав уже на еміграції. 
Розійшлися повні три видання того букваря. Наша еміграція розміщена головно в 
промислових містах і наші діти мало мають можливости придивлятися до сільсько
господарського життя, а в букварі Вагилевича, який він опрацював для українського 
народу в Україні радше, чим на еміграції, є велика частина виповнена тематикою 
нашого села, через що майже всі школи цей буквар занехали й уживають інших. Але 
коли б Україна могла вільно вести навчання в своїх школах, той буквар мав би 
велике застосування. Вагилевич, складаючи свій буквар, використав наукові досяг
нення на тому полі найбільших педагогів, знавців тієї ділянки, як Амос Коменський, 
Гайнріх Пестальоцці та інші, на яких він покликався, цитуючи їх з пам’яти, часто 
цілі розділи. Він склав абетку музики і співу «До-мі-соль», до якої використав свій 
досвід учителя на селі, де мав у тому напрямі великі досягнення серед учнів народної 
школи. Підручник дуже старанно впорядкований і прекрасно ілюстрований маестром 
Едвардом Козаком, як також і вищезгаданий буквар. Його вірші для дітей, що 
мають велику виховну вартість, розсіяні по різних виданнях, які годилося б зібрати в 
одну цілість. Зладив він теж і видав власним коштом початковий підручник англій
ської мови для американських шкіл, але через брак добрих зв’язків, підручник не був 
прийнятий шкільною владою. Підручник носить назву «А-В-С» і так само був ілю
стрований маестром Е. Козаком.

Між двома світовими війнами широкознана була його збірка патріотичних віршів 
«Україна Непоборна», яка вже давно стала бібліографічною рідкістю. Збірка випов
нена думками, що їх автор виносив під час визвольної боротьби, а потім оформив у 
вірші вже як студент. В ній головно пробивається сильна віра автора в незнищиму 
силу українського народу, який, віками поневолений, видержав усі лихоліття й оку
пації і йде непереможно до своєї державної незалежности.

Останнім його твором є «Триєдиність», це збірка пісень на хвалу Божу, яку сам 
автор називає своєю «лебединою піснею».

Ті, що читають «Триєдиність», заглиблюючись доосновно в думку автора, не 
можуть позбутися враження чогось наскрізь оригінального і величного. Трактат з 
ділянки теософії, писаний віршем. Але це не тяжуча кабінетна конструкція. Вірш 
Вагилевича легкий і своєю зовнішньою конструкцією і внутрішньою формою, весь 
час витриманий у правильних секстинах. Автор «Триєдиности» має дуже багаті й 
добре опановані поетичні засоби і довголітню практику поетичної творчости. А 
тому, що він досі творив, як уже було сказано, для дітей і молоді, його думка ясна 
та просто викладена, хоч автор займається трудними питаннями пізнання Творця 
всесвіту. Так, як важко собі уявити безконечність всесвіту, якому «ні кінця ні краю 
немає», так ще тяжче нам збагнути тайну його Творця, який досі проявився людству 
у вигляді Святої Трійці.
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Цікаво, що ті, які щойно зачинають науку, попадають часто у зневіру та релігійні 
сумніви, а ті, які досягають найвищих вершин пізнання, на яке може дозволити 
людині П кволий недосконалий розум, ті найвищі мислителі людства завжди дохо
дять до поєднання з Богом. Тільки вони можуть відчути ту велич Творця і велич 
всесвіту та пережити те захоплення, яке викликає в людині правдиве пізнання Бога.

Своє захоплення виразив автор «Триединости» в інший спосіб. У «Пісні Про
зріння» він каже, що змарнував своє життя, «спартачив» його, але не тому, що нічого 
не зробив, бо мусів доволі натрудитися, щоб дійти до того стану свого знання, 
почавши студії в дуже пізньому віці, але тому, що не набрався правдивого знання:

На ізми розміняв я віру 
Науку Божу, а людина 
Без віри — тільки тінь, що міру 
Свою вона весь час міняє,
Бо світла власного не має.

А я — більмак, сліпець душевний,
Нічого вже не пізнаю!
Довкола мене морок темний,
Бо віру соняшну свою 
Я заміняв за стоси книг,
Що лиш брехня безтямна в них.

Він заздрить тим ученим, що правильний шлях знайшли і в своїх студіях ішли в 
напрямі пізнання істини. На них покладає він надію, називаючи їх богоподібними 
людьми, про яких він написав одну пісню й між ними вичисляє всіх великих учених, 
які досягли недосяжних досі вершин знання в екзактних науках, уможливлюючи 
людству розбивати атоми і з подиву гідною прицизністю відбувати успішно полети в 
міжплянетні простори.

На журливі слова Шевченка:

І день іде, і ніч іде...
1 голову схопивши в руки,
Дивуєшся: чому не йде 
Апостол правди і науки?! —

з утіхою відповідає, що власне йде той апостол правди і науки. Йдуть велетні знання 
й науки, між якими вичислює: Максвелла, Плянка, Борна, де Броґлі, Вітрова, Миль
на, Ноймана, Юкаву, Гайзенберґа, Шредінґера, фон Вайцсеккера, Іваненка, Фовлера, 
Дірака, Марха, Йордана, Павлі і всіх інших, які створили атомову чи радше кван
тову епоху, в якій ми живемо.

За ними ера йде огненна,
Епоха квантова піде,
Духовна сила незміренна!
Вона, як буревій змете 
З землі паразитарні кліки...
І буде супокій на світі.
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У бій готуються народи 
З паразитизмом світовим, 
Не пропустім і ми нагоди 
Обрахуватися із ним,
Але передше станьмо й ми 
Богоподібними людьми.

Всю надію автор покладає на відновлення духовної сили народу. І ті генії світу, 
яких він вичисляє, це майже всі віруючі люди, що свою віру спирають на найвищому 
знанні. Коли б у нашому народі відновити тверду віру, сперту на правдивому знанні, 
тоді б скінчилась вікова неволя. Як доказ на це, виводить перед нами світлі постаті 
наших славних предків, які в ще гірші часи оперлися всім нападам ворогів і створили 
на сході Европи сильну, довгі віки непоборну, державу українського народу, на 
подив цілому тодішньому світові, бо сповнені були твердою вірою. Вичисливши 
багато наших славних предків, яких він називає вікопомними зорями, звертається до

Назва твору «Триєдиність» прийшла йому аж перед самим виданням. Спочатку 
вона мала називатися «Путь, правда і життя», бо автор хоче так, як Іван Франко у 
збірці «Мій ізмарагд», дати своєму народові найкращі вказівки. Автор думає, що в ці 
часи, в яких «поміж добром і злом затерлася вузька межа», коли ворог іде на його 
народ з пляном тотального знищення його духовних надбань, конечним є зворот 
народу до Бога. Потрібне в цю грізну пору оновлення твердої християнської віри та 
християнських чеснот, щоб народ міг успішно протиставитися ще й цій останній 
азіятській орді, як протиставлявся всім азіятським ордам у заранні своєї історії.

Дивно, що досі ніхто про цей твір нічого не написав, хоч автор порозсилав 
книжки до всіх редакцій і видавництв після виходу в світ 1968 року. Автор, як уже 
сказано, попрацював солідно над своїм твором і вбрав його в найкращу форму, в 
міру своїх спроможностей і сподівався голосного відгомону. Та його мрії не здійсни
лися й багато ще примірників чекає на покупців. Через мовчанку нашої літературної 
критики та байдужість читача мав автор прикрі переживання. Щастя тільки, що під 
кінець свого життя ще мав нагоду повернутись до рідні і з нею провести останні дні. 
Помер на 82 році життя, бо народився 22 квітня 1891 року в селі Ясень Калуського 
повіту в Карпатських горах, про які часто з тугою згадував. У «Пісні Прозріння», де 
пише про своє змарноване життя, сказав:

Сіяйте нам у Ріднім Краю, 
І на чужині нам світіть,
З непевного чужого плаю 
На власний шлях нас поведіть, 
На ту дорогу перемог,
Що нам її призначив Бог.

Прозріння пісня лебедина 
Доспівана. А що ж тепер? 
Для блудного свойого сина 
Отець утішно відопер 
Старі ворота... і родину 
Спросив на радісну гостину.

Чи Він, Отець небесний мій,
Відчинить їх також мені? 
Чи в завірюсі світовій
Загину я на чужині,
Згадавши голубі Карпати 
І синій дим курної хати?
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Роман Крохмалюк

А РХЕОЛО ГІЧН І РОЗКОПИ НА ТЕРЕНІ  
К Н ЯЖ О ГО  ГО РО ДА  Г А Л И Ч А

Фото В. Галюка. 1982. Ф ото Інж. Р. Крохмалю ка.
Крилос. Церква, збудована з бльоків церкви Крилос. Алябастрова долівка

князя Ярослава Осмомисла. Успенського собору.

Про археологічні розкопи на терені села Крнлоса в 1937 і 1938 роках, де зна
ходився біля 900 літ тому княжий город Галич, багато писали свого часу наші та 
чужі часописи. Багато людей відвідували відкриті фундаменти Успенського собору, 
що його збудував князь Ярослав Осмомисл у роках 1153-1157.

Археологічні розкопи у Крилосі, хоча вони й не були закінчені, мають для нашої 
історії неоціниму вартість. Зокрема, коли мова про історію княжих часів, себто про 
історію від 10-14 століть, ми, в порівнянні з іншими народами Европи, маємо, на 
жаль, тільки дуже скупі відомості. Із цих старовинних часів не збереглося у нас 
майже нічого. Не маємо ні рукописів, ні книг, немає картин чи одягів, а музеї наші 
світили перед Другою світовою війною під цим оглядом пусткою.

Єдині цінні пам’ятки, у яких знаходимо описи нашої старовинної історії, це лі
тописи, що збереглися до сьогодні. Головні з них: Нестора «Повість времінних літ», 
«Київський літопис», «Іпатіївський літопис» та відомий епос «Слово о полку Ігоревім».

Згідно з інформаціями, що їх знаходимо в цих літописах, княжий город Галич 
був заснований на переломі 9 і 10 століть, і став з початком 12 століття столицею
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об’єднаних князівств, а саме: Галицького, Перемиського, Звенигородського і Тере- 
бовельського.

У часи панування князя Ярослава Осмомисла (1152-1187) княжий город Галич 
сильно розбудувався. Розташований над Дністром, що був тоді головною водною 
артерією, яка лучила Галич із Чорним морем, Галич набрав великого значення як 
торговельний осередок із Візантією й азійськими країнами.

Археологічні розкопи, що їх частково здійснив наш визначний археолог, директор 
музею Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові д-р Ярослав Пастернак, виявили, 
що княжий Галич був великим містом із багатьма мурованими церквами, оборонними 
манастирями, численними дворами українських бояр, домами купців і ремісників.

Княжий Галич дійшов до свого найвищого державно-політичного значення у часи 
панування Ярослава Осмомисла, про якого співець епосу «Слово о полку Ігоревім» зга
дує словами: «Високо сидиш ти на своїм злотокованім престолі, підпер гори угорськії 
своїми залізними полками, заступивши королеві путь, зачинивши Дунаю ворота».

Княжий Галич проіснував до панування короля Данила, коли місто стало сто
лицею Галицько-Волинської Держави.

Кінець розвиткові і могутності княжого Галича, що, широко розбудований і 
укріплений, займав із передмістями та службовими садибами поверхню 100 кв км, 
принесла несподівана татарська навала у 1240 році. Татарська орда під проводом 
хана Батия, одного з нащадків ДжінГіс-хана, рушила на Україну. Татари здобули 
столичний Київ та багато інших міст і посунули в Подністров’я. Батий здобув Галич 
і зруйнував його центр, у тому й княжі тереми, Успенський собор та більшість 
церков і манастирів.

З літописів знаємо, що по знищенні княжого Галича король Данило переніс

1 - І KS*.
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Крилос. Пропам 'ятна таблиця, поставлена Крилос. Плита на стіні Успенського собору 
над саркофагом князя Ярослава Осмомисла. з зображенням грифона.

столицю Галицько-Волинської Держави до Холма. На місці колишнього города 
Галича залишився ще якийсь час осідок митрополита, з назвою Крилос. Старою 
назвою Галич окреслювано малу оселю над Дністром, що згодом стала містечком, 
що ним є теперішній Галич.

Після заснування міста Львова королем Данилом перенесено метрополію до 
Львова, а княжий Галич підупав цілковито, і пішов протягом кількасот дальших літ 
у забуття. Зруйновані татарами, а опісля ще й мадярами, церкви та манастирі люди 
порозбирали на будівельний матеріял, а місця, де вони стояли, заросли кущами й 
лісом. Пам’ять про стародавній княжий Галич заникла впродовж віків так, що виз
начення його місця у другій половині минулого століття стало об’єктом довгих 
дискусій між ученими, котрі досліджували нашу старовину. Зокрема справа віднай
дення центру старовинного Галича не була легкою, адже, оперезаний трьома обо
ронними перстенями церков, манастирів та вартівень-стовпів, княжий Галич займав 
дуже великий простір.

Розшуки місця, де мав би лежати під землею центр княжого Галича, відновили на 
початку нашого століття Лев Чачковський та д-р Ярослав Хмілевський. Вислідом їх 
праці стала дуже докладна мала укріплень, церков та могил древнього Галича. Уже 
тоді дослідники були переконані, що центру княжого Галича слід шукати на терені 
села Крилоса.

Відкриття фундаментів собору князя Ярослава Осмомисла завдячуємо архео
логові д-рові Я. Пастернакові. Він простудіював усі дотеперішні праці про розшуки у 
Крилосі, та при фінансовій допомозі митрополита графа А. Шептицького почав нові 
розшуки. Уже в 1936 році під час пробного зондування натраплено на схід від
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теперішньої церкви, на глибині трьох з половиною метрів на товсті мури, а далі й на 
рештки долівки собору, з великих алябастрових плит.

Митрополичий собор знаходився лише за кілька метрів на схід від теперішньої 
церкви, побудованої на початку 16 століття. На місці, де колись стояв княжий собор, 
був цвинтар, зачинений понад сто років тому, і там росли різні дерева, сливи та кущі 
(корчі).

У 1936 році приступили до відкриття фундаментів княжого собору. По відсло
ненні фундаментів, стверджено імпозантний розмір собору, фундаменти якого мали 
розмір 32.5 х 37.5 метрів. Тому княжий собор у Крилосі був, після собору Св. Софії в 
Києві, другою найбільшою церквою України.

По стороні притвору, у західній частині собору, проф. Пастернак відкрив під 
алябастровою підлогою кам’яний саркофаг, вирубаний із суцільної плити вапняку, 
прикритий такою ж плитою. У ньому лежали вже потурбовані кістки мужчини у віці 
50 до 60 років. Це було поховання князя Ярослава Осмомисла, про що згадує 
літопис! Біля саркофагу знайдено ще поховання молодої дівчини в дерев’яній труні. 
На чолі дівчини збереглося чільце, гаптоване золотими нитками. На північ від со
бору знаходився «Золотий Тік», на якому стояли княжі тереми та двірська церква Св. 
Спаса, де — за Іпатіївським літописом — був похований батько князя Я. Осмомисла, 
князь Володимир.

З усіх княжих церков та манастирів одна тільки церква св. Пантелеймона пере- 
тривала до сьогодні. Церква Св. Пантелеймона належала до системи укріплень, що 
боронили княжий город Галич із трьох сторін. Перша оборонна лінія ішла на півночі 
вздовж Дністра до місцевості Єзупіль. Друга оборонна лінія церков і манастирів

Фото інж. Р. Крохмалю ка.
Крилос. Загальний вигляд на розкопи.

Вгорі направо видко частини грецьких колон собору.
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Крилос. Поховання княжни. На голові чільце, вишите золотими нитками.

лежала на заході вздовж річки Лімниці, а третя — на сході, вздовж річки Бистриці. З 
півдня боронили Галич поля, що ще сьогодні носять назву Стависька: під час не
безпеки їх заливали водою.

Віднайти назви численних оборонних церков не було легко, бо впродовж 800 літ 
мешканці Крилоса забули назви церков, тим більше, що вони були знищені дощенту. 
Деякі теперішні назви місць вказували на назву церкви чи манастиря, як наприклад: 
Гречище (манастир і церква грецьких монахів), Прокаліїв Сад (церква пророка Іллі); 
інші назви були: Іванівське (церква або манастир Св. Івана), далі Данилівське, Во- 
скресенське тощо. Багато місць, зарослих тепер густим лісом та кущами, мають 
загальну назву «Церквище», що вказує, що там знаходилася церква невідомої назви.

Друга світова війна перервала працю над розкопами. В повоєнному періоді у 50- 
тих роках відомі совєтські археологи КарГер і Гончаров продовжували розкопи на 
Золотому Току, стараючись знайти фундаменти двірської церкви Св. Спаса та по
ховання князя Володимира. Проте незабаром, на наказ із Москви, дальші розкопи у 
Крилосі припинено, і всі місця закрито. Зазначено тільки підвищення з цегли, ве
личину фундаментів та поставлено пам'яткову таблицю на місці поховання князя Я. 
Осмомисла.

На території Крилоса й околишніх сіл, що були за княжих часів службовими 
садибами, на що вказують їхні назви, залишилися ще недослідженими руїни кіль
канадцятьох церков та манастирів; недосліджені ще і Золотий Тік Галичини, Могила 
та поле Качків.

Маймо надію, що колись у Вільній Українській Державі ці розкопи будуть за
кінчені, і тоді вони розкажуть нам про могутність і славу наших князів Ростиславичів 
і Романовичів, що виходили звідти на збройні походи і лягали на вічний сон у 
підземеллях церков княжого Галича.
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М ЕС Н И К И  К Р И В Д  У К РАЇН С ЬКО ГО  Н А РО Д У

Василь О. Луців

А Н ТИП ОЛ ЬСЬКЕ ПО ВСТА Н Н Я  О Т А М А Н А  М У Х И  
В 1490-1492 PP.

Petro Dimideczsky bono nob. Hryn,
Hoan, Waszili, Petri, Gregorii de Brzo- 
zow in districti Colomensi et alia ex 
eo, quia scismatico Mucha eo tempore, 
turn terras nostras vastabat, adheserant, 
ad nos devoluta data sunt V. P. XVI 
162. M atricularum Regni Poloniae 
Summaria. Varsoviae, 1907, s. 74.

Вступ

Повстання в Західній Україні в pp. 1490-1492, під керівництвом легендарного 
провідника Мухи, ще не висвітлене в нашій історії. На це склалося чимало причин, 
а перш усього недостача джерельних матеріялів. Українських джерел ще й досі не 
знайдено, а польські та інші — ворожі цій справі та суб’єктивні. Правда, наші 
історики М. Грушевський, І. Крип’якевич, С. Рудницький та інші, в тому й совєтські 
історики М. Котляр, К. Гуслистий, Н. Мохов, В. Грабовський згадують про це тут і 
там. Гадаю, що повстання Мухи було кільцем ланцюга змагань за волю і права 
української держави і я пов’язую їх із продовженням нашої державної боротьби від 
воєводи Дмитра Детька до перших козацьких повстань.

Чужі, особливо польські, історики намагалися звести повстання Мухи до зви
чайного бунту селян проти польської шляхти і знаті, що по упадку нашої держави 
«prawem і lewem» захопила українські землі і запровадила панщину. Це не так, про 
що підтверджує цитата тогочасного документу, де ясно й чітко сказано, що учасників 
повстання — українських бояр-шляхту покарано, конфіскуючи їхні маєтки. Знаємо 
теж, що в той час уже була в польській державі велика прірва між селянами- 
панщизняниками і знаттю, яка до якоїсь там розбійничої ватаги не пристала б та ще 
й до «схизматика» Мухи. Мусимо пам’ятати, що при кінці XV ст. вже дуже багато 
нашої знаті прийняло римо-католицизм і асимілювалося, саме тому частина духовної 
влади, для збереження нації погодилися в 1596 р. — через кілька літ після повстання 
Мухи і Борулі — на унію з Римом у Бересті. Отже, якщо та українська шляхта і 
православна і католицька пристала до повстання Мухи, то він не був горлорізом, але 
провідником повстання за українські державні права. Очевидно загальникові, та й ще 
ворожі нам, односторонні згадки, відомі здебільша із польських джерел, не виста
чають до писання монографії про провідника українського повстання з 1490-1492 pp. 
Але варто провести спробу насвітлення тих подій і кинути кілька думок-здогадів для 
дальших дослідів щасливішого дослідника, що попаде на слід керівника повстання.

Про те, ким у дійсності був легендарний Муха, є декілька здогадів. Почну з
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«Радянської енциклопедії історії України». Тут сказано, що повстання очолив селянин 
Муха.1 І взагалі вся інформація про це повстання насвітлена не згідно з історичною 
правдою — змагання всіх верств українського народу до визволення із польського 
окупантського режиму представлено як «...велике антифевдальне повстання селян 
Галицької землі проти кріпосницького гноблення та національних і релігійних утисків 
польських февдалів».2 Конкретно, натиск поставлено, згідно з марксистською тео
рією, на с о ц іа л ь н и х  проблемах, а національну боротьбу за власну державу і церкву 
тільки згадано наприкінці. Ясно, що в такому насвітленні Муха — селянин. Більш 
цікавий нам здогад чи гіпотеза, подана там же, що: «В 1491 його (повстання — B.JL) 
очолив А. Боруля. За деякими даними, під цим ім’ям виступав Муха».3 Я схильний 
прийняти цю думку за правду, але не був би здивований, якщо б перегодя знайдено 
документи, що цей же «Муха» виступав ще й під іншими прізвищами.

Що нам відомо або невідомо про керівника повстання

Як сказано, збережені і передруковані документи про повстання Мухи не тільки 
дуже загальникові, а то і суперечні, але й також ворожі, бо писані суб’єктивно 
переможцями-поляками. Все ж таки необхідно на основі тих розкинених осколків 
створити мозаїчний портрет легендарного «Мухи». Перш усього звернемося до М. 
Грушевського, що в 6-му томі «Історії України-Руси» каже: «Накеру, секретареві 
великого магістра пруського, що ходив з ним у похід на Турків в 1497 p., оповідали 
по свіжій пам’яті, що воєвода Стефан взяв собі на службу Русина, по імени Муху, 
чоловіка до зброї і бою завзятого...»4 Тут сказано, що він був людиною бойовою, 
лицарем, а, як знаємо, в ці часи лицарі належали до шляхетської чи попередньо 
боярської верстви, бо тут виразно сказано, що він був «русином». Це важливе, бо в 
інших документах сказано, що він був простим хлопом чи просто «молдаванином». 
Для підтвердження, що він був знатного роду, треба пригадати попередньо сказане, 
що за участь в його повстанні карано шляхту з Гуцульщини та Покуття. І. Кри- 
п’якевич писав про це так: «Се був чоловік завзятий і знався добре на війні. Він 
зібрав до 10000 війська з селян (на думку автора, Муха був селянином — В.Л.) із 
Галичини й Волощини і напав на Покутє. Був під Снятином, зруйнував багато міст і 
сіл, а потім пустився в дальші сторони, підійшов до Галича, переправився з військом 
через Дністер і наблизився до Рогатина. По дорозі лучилася з ним українська шляхта, 
невдоволена з чужого панування, так напр. Березовські».5 Хоча автор гадає, що Муха 
був селянином — факти вказують, що він мусів бути з української знаті, з древніх 
боярських чи княжих родів, бо йнакше наша знать його не підтримувала б.

Цікаві думки про походження і про самого Муху поміщені в праці Д.І. Мишка. 
Він каже: «Думка деяких польських істориків про те, що він раніше був козаком 
Чорноморського узбережжя, документально не підтверджується».6 Згадано поперед
ньо, що «Муха» і Боруля, це, мабуть, одна особа. Такої ж думки і молдавський 
історик М.О. Мохов, пишучи, що: «Не згадує Кромер імени Андрія Борулі, пишучи 
скрізь Муха, одначе, самозрозуміле, що він знав про Андрія Борулю. Цю мовчанку 
пояснюється тільки тим, що він не сумнівався про те, що Муха та Андрій Боруля 
одна і та ж сама постать».7 Помимо того, що низка істориків заперечує цю думку, я 
гадаю, що боярин, чи навіть князь, як подають деякі джерела, можливо «баніта», 
тобто прогнаний чужим, заборчим правом із власної отчини і є легендарним керів
ником повстання «Мухою». Якщо вже в’язати обидві постаті в одну, то цікаві думки 
висловлює перемиський біскуп Ян з Тарґовіська: «Anno Domini 1491 quidam latro de 
Valachia, cui nomen Andreas cognomen Barulus suggestione Stefani Prefecti Moldavie 
Imperatorem Turcorum Bassaitem adiit, coram quo fiuxit se fore consaquineum Kazimiri



Regis Poloniae et conquestus est quod Kazimirus teneret in Russia vi patrimoniun eius, 
petens opem a Turko et offerens se ei in servitutem, si eum presidio patrimonium recupe- 
raret».8 Саме ці цікаві дані і насувають наведені здогади.

Для реєстру наведемо теж думки І. Кузича-Березовського, які, на жаль, не під
перті жадними документальними чи бібліографічними даними і тому невідомо, чи то 
авторові здогади чи факти. Автор каже: «Його правдиве ім’я Дмитро — «Муха», ма
буть, псевдо (якщо правдиве ім’я, то чому псевдо? — В.Л.), яке мало означати, що 
він непомітно «перелітав» границю. Дмитро не міг бути звичайним буковинським 
селянином із кількох причин: 1. Буковинського селянина, невідомого на Покутті 
перед повстанням, ніхто з галицького боку не піддержав би, особливо покутська 
шляхта, яка не піддержувала селян з Покуття — Гриця Кардаша, ані Олексу Дов- 
буша, тим більше не піддержала б якогось буковинського селянина Муху. 2. Мол
давський господар мусів добре знати Дмитра ще до повстання, Дмитро, мабуть, 
походив з Покуття і служив у його армії. Він мусів не лише добре володіти зброєю, 
але й бути старшиною в молдавській армії та вміти керувати військовими з’єднан
нями, хоч би кількома сотнями озброєних волохів. Як виглядав би звичайний, не 
військовий селянин-українець, коли б йому прийшлося керувати кількома сотнями 
озброєних волоських вояків (були ж і селяни — військовики — які прекрасно керу
вали військом, як учить наша історія — B.JL). 3. Дмитро мусів мати знамениті 
зв’язки з покутською шляхтою і з населенням, значить мусів бути свій покутянин, а 
не буковинець, шляхтич з Березова або Серафинець, а не селянин. Коли пригадаємо 
собі, яке горде й честолюбне було боярство (шляхта), то йому навіть у голові не 
могло поміститися, щоб шляхтич-боярин пішов служити під накази хлопа. Це й була 
та причина, чому березунів ніде не видно в опришках, якими керували селяни».9

І тут знову виринає питання, звідкіля зачерпнув ті дані автор. Все таки наведено 
ці думки як певні причинки чи здогади стосовно таємничої постаті Мухи. 1 вкінці, 
реасумуючи сказане та проаналізувавши факти, можемо висунути здогади, ба навіть 
висновки, що керівник українського повстання на Покутті і далі в Галичині був 
людиною військовою, мав значні впливи серед наших боярських родів, напевно й 
серед міщанства, бо ж здобував міста, а до цього була необхідна їхня поміч та селян. 
Коротко, він був керівником поважного повстання на Західній Україні, в якому 
брали участь чи не всі верстви населення, поневолені Польщею, по утраті держав- 
ности. Не можна сумніватися, що Муха, визначний військовик і стратег, людина 
впливова, що мав довір'я і в молдавського воєводи і, мабуть, у турецького султана, 
був знатного українського роду. Рівно ж, на основі поодиноких фактів, і згадок, він, 
можливо, був тим же таємничим і оповитим серпанком невідомого, князем чи боя
рином Андрієм Борулею, про що недвозначно згадує «Радянська енциклопедія історії 
України», те ж саме повторюють Д.І. Мишко, М. Мохов та інші. Мохов писав: «Ми 
гадаємо, що думка деяких істориків переконлива, що Андрій Боруля, це той же 
Муха, який, зміняючи прізвище, хотів подавати себе за спорідненого з королем, 
очевидно підвищуючи тим свій авторитет серед селян» (війська — B.JL).10

Другою річчю буде устійнити дійсне чи хоча приблизне місце походження Мухи. 
Скрізь сказано «молдавський хлоп Муха», та це нас не задовольняє — ми знаємо, що 
низка польських істориків і до сьогодні не признає, що гетьман Б.З. Хмельницький 
був «szlachetnie urodzony», тобто не був шляхетського українського роду. Так і з 
Мухою, найкраще назвати його «молдавським хлопом», бо йнакше пишучи правду, 
що його боротьба, це боротьба знатного лицаря за права всього народу, могло б 
викликати в народі ланцюговий спротив-реакцію. Отже, важко повірити, що Муха чи 
Боруля — з Молдавії. Чимало істориків твердило, що він був родом із Буковини, 
тобто української отчини, що була в той час під Молдавією. Міг теж походити із
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Покуття — основна сила його трохи не десятитисячної армії рекрутувалася із По
куття і поблизьких земель. Конкретно, ми не знаємо, звідкіля Муха був родом, але 
знаємо, що із Західньої України, точніше із Буковини, може із Покуття, та в одному, 
непроаналізованому вченими документі сказано: «Cui petitioni Turcus annuit et aliquod 
milia hominum cum eo in Russiam seu Podoliam misit, cum quibus ille veniens, dum 
vadum ex ereitui inconsulte per flumen quereret, per familiares Muchae his de Buczach 
captivatus est».11 Тут можна теж піддати думку, що й Муха був із Бучаччини чи десь 
із Поділля. Очевидно, покищо годі устійнити достовірно, звідкіля походив наш ле
гендарний Муха. Незаперечне одне: він був знатного роду, був, як у документах 
сказано, добрим «вождем», та про це мова йтиме далі. Тому, що досі ніхто не 
цікавився докладніше повстанням Мухи, та й здається при докладніших пошуках у 
архівах Польщі, Румунії, Туреччини, України та Московії напевно знайдемо не одні 
дані, а в тому, можливо, будуть згадки про його вік, вигляд і походження. Прийде 
час, що й ці прогалини будуть заповнені, а тепер перейдемо до розгляду самого 
повстання 1490-1492 pp.

Десятитисячний зрив галичан під проводом Мухи

1340 рік, коли то бутне галицьке боярство отруїло свого володаря — Юрія 11, 
захитав будовою Галицько-Волинської Держави, яку зумів ще втримати аж до своєї 
смерти в 1349 р. воєвода Дмитро Детько. В тому році Казімір III, король польський, 
напав разом з уграми на наші землі і, помимо доволі численного боярського, а 
навіть селянського та міщанського спротиву, здобув Львигород, присвоївши собі 
безправно титул «пана Руської Землі».

Не місце тут переповідати усі ворожі насилля та зажерту боротьбу між ними 
самими за наші землі, важливо відмітити, що боротьба за наші права, за волю та 
державність не ущухала. Навіть удалося на деякий час відтворити Литовсько-Руську 
Державу та з ментом підписання литовсько-польської угоди в 1385 р. в Креві, по
чався натиск Ягайла на наші і литовські вольності. Невдоволення спалахнуло ще з 
більшою силою. Розгорілися литовські міжусобиці, на яких і українські землі та 
роди потерпіли чимало. Доходить до великого спротиву. Обурене боярство бун- 
тується, народ теж непокоїться.

Різні були невдоволення. Знать і народ православної віри були під тиском наво- 
роту до римо-католицизму, що вже в той час означало польонізацію, а нікому не 
хотілося кидати свою віру й народність. Було чимало й інших причин. Українські 
міщани уступали під тиском зайд, які зайняли їхні права й привілеї. Українське 
селянство зазнавало поневолення й закріпачення. Наші древні княжі та боярські роди 
не могли добитися державних позицій, а їхні права скорочувано. На місце українсь
кого шкільництва впроваджувано польське. Державні, Польщею від нас загарбані 
землі, надавано лише полякам. В урядах нашу мову витісняла мова польська, і так 
скрізь у всіх ділянках державного і релігійного життя. Саме це й викликало шалену 
бурю гніву і менших чи більших антипольських повстань.

Спершу виступили наші удільні князі, які не хотіли коритися ані Витовтові, ані 
Ягайлові. Та їхні виступи не були скоординовані — вони вели партизанську боротьбу
— кожний сам собі. Ясно, що така боротьба із сильною польською чи литовською 
армією не могла мати успіху. Щождо тогочасного населення, то згідно із підра
хунками різних учених, у XV ст. не було в Україні більше як три мільйони людей.12 
Очевидно тут не всі території України брано під увагу, та й вся статистика більш 
здогадна як фактична. Але навіть прийнявши таку кількість тогочасного українського 
населення, бачимо, що, як на ті часи, це була велика сила і поважна загроза для
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окупантів. Більшість неселення — хлібороби — жили по селах, займалися хлібо
робством — використовуючи трипільну систему обробки землі, а подекуди поши
рювано орну землю вирубами чи паленням лісів. Як знаємо з історії, у XV ст. 
українські землі були в розпорядженні вельмож. Король «за заслуги» надавав народні 
землі, чи землі української знаті своїм вельможам. Очевидно це не значить, що 
зовсім не було української знаті, яка мала великі земельні володіння. Були й такі, але 
фактом є те, що народ обурювався на безправ'я, до нього долучувалися баніти і всі 
скривджені новою владою, виступаючи збройно проти польської чи іншої заборчої 
сваволі. Відомо, що вже в першій чверті XIV ст. на Закарпатті в Ужанщині підняв 
чимале повстання проти мадярів Петро Петрович (Петруня). У цьому чималому 
повстанні брали участь не тільки українські бояри (шляхта), що не хотіли коритися 
угорському королеві, але й селянство. Вони здобували та руйнували ворожі замки та 
двори і щойно, як угорський король наспів із великими військовими з’єднаннями, 
повстанці відступили в Карпати, ховаючися в лісах до слушного часу. Але їм не 
щастило. 1321 року під час бою Петруня згинув, а повстання упало.13

Так само збереглося чимало даних історичного і фолкльорного характеру про 
Федора Корятовича, закарпатського князя, бувшого намісника Поділля, якого звід
тіля вигнано. Він теж у 1410 р. робив спробу повстання, щоб відібрати своє Поділля. 
Таких повстань було більше.

Відомі також факти польських звірств і топтання наших релігійних та націо
нальних прав. Ягайло вже в 1412 р. передав римо-католикам нашу древню катедру в 
Перемишлі, наказуючи повикидати з підземелля кості наших бояр. В 1434 р. оста
точно зліквідовано давнє українське право та впроваджено польський уряд і суд. В 
тому ж році українських бояр замінено на шляхту, а в 1477 р. шляхта на соймику в 
Красноставі ввела один день (опісля збільшено) панщини.14 Не підлягає сумнівові, 
що основною причиною упадку Галицько-Волинської Держави був не тільки та
тарський наїзд, але й міжусобиці, а особливо бутність галицьких гордих бояр, що 
більше дбали про приватне, як про державне добро. Правда, вони схаменулися, 
повставали збройно, та це були метеорні спалахи, а не одноцілий зрив усіх верств 
народу за свої права, за власне державне життя. Затративши власну державність, 
народ, тобто всі його верстви, були підпорядковані різним правам — споконвічному 
руському, магдебурзько-німецькому, польському, а навіть волоському, що спричи
няло хаос, часто-густо суперечило одне одному і нерідко кривдило одних чи других. 
Крім цього королівськими рішеннями одним землі відбирано, іншим надавано, впро
ваджувано, як уже згадано, панщизняні повинності, переслідувано міщан, забираючи 
від них їхні привілеї, а то й усуваючи з міст. Та найбільш болючими були націо
нальні і релігійні переслідування, які широкою хвилею прокотилися Галицько-Волин
ською Волостю...

Як бачимо, широке і грізне на той час для Польщі повстання Мухи мало своїх 
передвісників та було викликане названими кривдами українського народу. Як уже 
було сказано, досі збереглося чи радше віднайдено не так то й багато документів про 
повстання Мухи. Одначе знаємо, що вже в заранні цього широкого і могутнього 
повстання, де піднялося до зброї біля десяти тисяч збройного люду, король поль
ський злякався, прийняв усі заходи обережности і велів скликати «посполите ру
шення» (посполиту мобілізацію). Ось уривок із тогочасного документу: «Його Ясно
вельможність велів сказати собі таке — під час того, як ти був тут послом, вручено 
його Ясновельможності нове повідомлення, що із Валахії, на днях, вирушили і 
вдерлися у володіння Його Ясновельможности загартовані в боях воєнні загони, 
руйнуючи на Поділлі чотири чи там п’ять укріплень, перебивши чи стявши голови 
всім, кого там знайшли».13 Як бачимо, загони Мухи смерчем завихрили аж на
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Поділля і, як знаємо, зайняли Бучач і як читаємо в листі короля Казіміра до 
польського посла в Молдавії, король повідомляє, що військові відділи (Мухи — 
B.JI.) зайняли на Поділлі п'ять замків, все поруйнувавши, і сунуть далі так, що 
виникла потреба мобілізації. Чим далі в розпалі повстання, тим ситуація ставала 
грізнішою. Вогні повстання розгорялися чимраз далі, і в хроніці латинського єпи
скопа Перемишля — Яна з Тарґовіська — записано: «Хтось, званий Мухою, з 
Молдавії, в короткому часі зібрав біля 9-ти тисяч одчайдушних автохтонів, увірвався 
на Русь біля Снятина і, захопивши його, пограбував. Опісля напав на многі міста і 
села, підкоряючи все майже до Галича та, перейшовши Дністер, напроти Рогатина».16 
Отже, вогні повстання обхопили значну частину земель колишньої Галицько-Волин
ської Держави. І, що цікаво, в тому ж таки році інші джерела подають нові панічні 
вісті про повстання, називаючи його провідника Андрієм Борулею, про що вже була 
мова в попередньому розділі, а який, мабуть, та сама особа, що й легендарний 
Муха.

В повстанні брала участь українська шляхта,17 селянство, міщани, а може й інші 
верстви народу, і тому сміливо можна назвати це повстання всенародним. Усякі 
байки, що воно викликане інтригами молдавського господаря, не підтверджені. За
киди, що керівник повстання був на послугах Туреччини — теж не доведені. Без
перечно, що Муха — хто б він не був походженням — добрий отаман, знаменитий 
стратег, був теж непоганим дипломатом і напевно якось себе забезпечив зі сторони 
Молдавії й Туреччини, що мала в той час гегемонію над Молдавією. Може навіть і 
військову поміч від них дістав — знаємо, що саме таку політику проводив гетьман 
Богдан Зіновій Хмельницький. Історик М. Грушевський називає Муху «волоським 
агентом», але проаналізувавши справу глибше, мусимо цей закид відкинути.18 Муха 
не був «волоським агентом». Якщо б він був агентом молдавського воєводи, цей 
став би в його обороні. Таких документів ніде немає. Є здогади сучасників, які пов
торює наш славний історик, але вони теж нічим не удокументовані. Якщо б це була 
турецько-молдавська інтрига, напевно збереглося б чимало документації, як збе
реглося про інші, менш важливі справи — все ж тут Польща має до діла із десяти- 
тисячним повстанням українського народу. Видко справа була надто набриніла і 
краще^було її промовчати, занехаяти по зліквідуванні повстання, щоб не залишити 
пам'яти про визвольні змагання Галичини нащадкам...

І вкінці після таких успішних і переможних боїв Муха «... перейшов Дністер біля 
Рогатина. Там львівський каштелян Микола Ходецький більш Божою ласкою, як 
мілітарною перевагою, розгромив його. Трохи не всі жовніри Мухи були побиті, а 
частина втопилася у цій річці. Сам же Муха ледве спасся утечею».19 Значить, згідно з 
описом латинського єпископа з Перемишля, Муха втік, військо — одних розбито, 
інші потопилися і... повстанню кінець. Одначе факти підтверджують, що так не було, 
помимо «літописних польських казочок» для «porzadnych rusinow». Перш усього, на 
якийсь тузінь досі збережених документів, лише два літописці — Кромер і Стрий- 
ковський та ще згадка-повторення в додатку до Іпатіївського літопису повторюють, 
що Муху зловлено, бо він «... крадьки заходив до одної русинки, в яку був на смерть 
залюблений, і, висліджений руською шляхтою, був зловлений і висланий у Краків до 
короля, де й закінчив там у тюрмі життя».20 Як бачимо, то Мартин Кромер зробив 
усе, щоб загладити справу нишком-тишком. Тут, в цій казочці, є всі атрибути аме
риканського фільму — Муху зловлено у коханки, зловила його руська шляхта — 
аякже — свої своїх не познаша — зловила того, який ще недавно був їхнім про
відником, і видала ворогові, що пограбував Галичину, зруйнував нашу державність, 
забрав усі права, і за це ми в дар віддали йому успішного борця за ті права. Ні, не 
хочеться в це вірити, але розуміємо, що така «історійка» заспокоювала сумління тих,
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що ради наживи пішли таки на службу до ворога. 1 найцікавіше в тій, дослівно ще 
двічі повторюваній історії, що невдовзі повстання знову розгорілося, але замість 
отамана Мухи виступає князь чи боярин Андрій Боруля. Хто був не менш таємничий 
Боруля, важко тепер документально довести, я гадаю, що це той же Муха, який 
«воскрес» під дійсним прізвищем, щоб продовжувати боротьбу за державне визво
лення Галицько-Волинських волостей. Правда, тут теж історичний «чортик» упхав 
своє копитце — в документі єп. Яна, що «... неосторожно шукаючи броду для військ 
(Андрій Боруля — В.Л.), двічі попав у руки родичів Мухи з Бучача».21 Виходило б, 
що таки Боруля і Муха два різні типи, в чому я дуже і дуже сумніваюся та надіюся, 
що при найдокладніших пошуках таки знайдуться дані про ту одну, а чи, може, й дві 
таємничі постаті. До речі, навіть історик М. Грушевський спростував висунену думку, 
що Муха був волоським агентом і хоча не говорить про Борулю, закінчує свій опис 
так: «... він (цей рух — B.JI.) не мав характеру виключно селянського, а сильно 
закрашений був елементами національними і релігійними та вчасти й політичними — 
задокументованими проявами протипольської і протикатолицької реакції, та такими 
ж висказами, як ми се мали вже почасти нагоду бачити. Тим пояснюється така 
широка участь в сім руху православної української шляхти, міщан і духовенства. А 
щодо селянства, рух сей служить ілюстрацією того, наскільки живо відзивалося 
галицьке селянство на кличі національні й релігійні».22

Епілог

Кинені тут зариси повстання таємничого Мухи, залишили чимало нерозв'язаних 
проблем і про самого «вождя» (так його звали літописці), і про все повстання. Саме 
повстання М. Грушевський пов’язує з Козаччиною, особливо з Хмельниччиною. І 
дійсно, тут є чимало схожости. Цікаво було б відповісти на питання, звідкіля Муха 
набирав козаків до свого повстання. Гадаю, що і з Буковини, яка в той час була під 
Молдавією, і з Покуття, Гуцульщини, Бойківщини, а може й з інших земель. Збе
рігся доволі цікавий документ короля Яна Ольбрахта з 2-го березня 1498 року, в 
якому він видає наказ: «Маєтки шляхетно уроджених Гриня, Івана, Василя, Петра, 
Григора із Березова, за приєднання до схизматика Мухи, що в той час пустошив 
наші землі — передаємо Петрові Демидецькому».23 Це вказує на незадоволення 
тогочасної провідної верстви — бояр-шляхти із польського панування над ними. Це 
теж підказує, що провідник повстання Муха чи Боруля, був теж із отих шляхетних 
синів України, що болів над недолею краю. Про його військові і дипломатичні 
здібності найкраще свідчить здобуття, на той час доволі великих міст — Снятина, 
Коломиї, Галича, Рогатина та інших міст і сіл. Безперечно, він їх здобув не тільки за 
допомогою своїх військ, але й мав запевнену поміч міщан, що напевно його під
тримували. Це теж підтверджує, що кинені з легкої руки ворожими літописцями 
назви для його військ «розбійницькі, хлопські ватаги» не мали жадних основ. Без
перечно, на війні — як на війні, Муха не панькався з ворогом — смерть за смерть, 
руїна за руїну. Супроти Мухи виступив галицький староста Микола Ходецький- 
Зємелка з бувших великопольських худопахолків, що розбагатіли після загарбання 
Польщею Галицько-Волинської Держави. Зємелка був зацікавлений у здушенні пов
стання, бо якщо б повстання Мухи було успішним, він стратив би всі маєтки. Саме 
він зібрав загальне ополчення, а крім цього мав королівські війська, що перевищу
вали десятитисячну армію Мухи. Про важливість того повстання підтверджує ще й 
те, що навіть маґістер тевтонського ордену зібрав військо й оголосив рекрутацію 
військ у Ґданську, про що була вже мова. І цікаво, програна під Рогатином не 
зломила повстання, відновленого Андрієм Борулею (гадаю це той самий «Муха» —
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B.JI.), і щойно в день 25 листопада 1492 р. його розбили на Поділлі польські війська 
під керівництвом Миколи Бучацького. Доля Мухи-Борулі вельми цікава. Після про
граної він утік в Білгород, де його арештовано і ув’язнено в Сучаві з 36-ти пов
станцями і щойно опісля молдавський господар дозволив йому вернутися додому, в 
Галичину. Родом Боруля був або з Коломиї, або десь поблизу. Як його схоплено з 
друзями, невідомо, але знаємо, що в Хотині йому відрубано голову, а його побра
тимів скинено живими із мурів Хотина в яр-провалля.24

Повстання Мухи-Борулі Польща зліквідувала, та вслід за цим народ не раз 
повставав до боротьби за свої права, але щойно за гетьмана Б.З. Хмельницького 
було здобуто незалежність і створено козацьку республіку.
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ОЛЕКСА ДОВБУШ  — М ЕСНИ К Н А РО Д Н О Ї К Р И В Д И  
(розповідь на тлі історії, фолкльору та літератури)

Гей чи чули, люде добрі, 
перед ким то ляхи стинуть,
А за ким то молодиці, 
а за ким дівчата гинуть?
То наш Довбуш, наша слава, 
то капітан на Підгір’ї,
Красний, красний, як царевич, 
двадцять років і чотири.

О.Ю. Федькович «Довбуш»

Вступ

Заки розгорнемо криваві картини минулого Підгір’я і Карпат XVIII ст., треба 
вирішити, чи опришки були народні месники, чи бандити. Тут на допомогу прийдуть 
попередні дослідники, особливо Юліян Целевич, що ділить опришків на дві групи. 
Перша — це месники і народні герої, оборонці рідних прав, а другі — це бандити й 
горлорізи, що за ґрейцара готові душу відібрати.1 Є ще й третя думка про опришків
— насвітлення совєтських дослідників, котрі кажуть, що опришківська боротьба, це 
боротьба соціяльних кляс — бідних із багатими. Отже, поляки уважають, що опри
шки це бандити й горлорізи, знову ж таки українські історики-державники доказують, 
що це не бандитизм і не ґвалт соціяльно поневолених, але боротьба кращих пред
ставників народу за свої права, за свою державність. Річ ясна, така ж і наша думка, і 
в тому насвітленні буде збудована ця праця.

Так як козаччину деякі історики виводять від зарання нашої історії чи, як я писав 
у праці про Святослава Завойовника як про типового козака, так само й тут осмі
люсь пов'язати опришківський рух із козацтвом та зі спротивом кращих синів Укра
їни проти ворожої окупації після втрати нашої державности. Як знаємо з нашої 
історії, вже Володимир Великий обсаджував пограниччя своєї імперії воями (чи не 
сьогоднішні бойки, гуцули та лемки), що збройно боронили кордони української 
держави. їхні залишки, це мабуть ота малоземельна, зубожіла так звана ходачкова 
шляхта і гіряни, що з часом під ворожим утиском зубожіли, але залишились вірні 
рідному народові.

Як сказано, опришківський рух у Карпатах і на Підгір’ї відомий став після втрати 
нашої державности. Що це був відважний люд, сказано вже в наших хроніках: «І 
пішов Олег на Греків, а Ігоря оставив у Києві; зібрав він чимало Варягів, Словенів, 
Чуді, Кривичів, і Мерю, і Деревлян, Радимичів і Полян, Сіверян і В’ятичів і ХОР
ВАТІВ і ДУЛІБІВ і ТИВЕРЦІВ».2 І саме з оцих Білих Хорватів та інших племен 
Західньої України творилися княжі дружини, а після втрати державности — оприш- 
ківські ватаги. Годі сказати точно, в якому році виникла ота перша ватага повстан
ців, чи, як у горах казали, опришків. Записано, що отаман Муха вже 1490 року зібрав 
біля себе ватагу одчайдухів, що не хотіли коритися польському насиллю і збройно 
мстився на наїзниках. Він вийшов зі своїм загоном з Буковини, що була тоді під

Василь О. Луців
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владою молдавських господарів. Повстанців було кілька тисяч. Муха завоював деякі 
міста, як от Снятин і Галич. Ситуація була така небезпечна, що польський король 
був змушений збирати військо та ще й найняти собі до помочі пруських жовнірів. 
Вкінці Муху і його повстанців розбито під Рогатином, але він утік. Перегодя він ще 
раз робив спробу повстання, але був схоплений зрадою і помер у краківській тюрмі.

Муха не єдиний із повстанських отаманів або, як ми сказали б, опришківських 
ватажків на Україні. їх було чимало перед Олексою Довбушем і після нього. Виста
чить згадати Семена Гаркушу (1739-?), що діяв на Лівобережжі. Максима Залізняка 
(?-1768) та Івана Ґонту (?-1768) — ватажків гайдамаччини на Правобережжі, Устима 
Кармалюка (1787-1835), отамана розбійників на Поділлі, чи Пукіяна Кобилицю (1812- 
1851 pp.), ватажка месників за народні кривди на Буковині. їх було чимало, але нас 
цікавить Олекса Довбуш, про якого написана поважна література і складено багато 
пісень та переказів.

Першими дослідниками опришківського руху були поляки. К.В. Вуйціцький вже 
1849 року в своїх працях описує опришківський рух, очевидно, повідаючи про їхню 
організованість і героїзм, уважає їх бандитами та горлорізами. Пізніший історик А. 
Бєльовський, маючи доступ до так званих «Чорних книг» міського суду в Стани
славові, де були зізнання опришків — і в своїй праці «Покуття» дає теж викривлений 
опис опришківства.

Були й інші, та може найсоліднішу працю про орлів Карпатських гір і Підгір'я 
дає український дослідник Ю. Целевич у своїй праці «Опришки», що появилася 1897 
р. у Львові як XIX том «Руської історичної бібліотеки». Ю. Целевич у своїй праці 
концентрувався на активності Довбуша, Баюрака та Бойчука, хоча й дає загальний 
нарис опришківства.

Пізніше над цією темою зосереджувалися М. Косак, М. Білоус, Б. Барвінський, Т. 
Курилло, Ю. Тарнович та інші.

Із совєтських дослідників згадаємо О. Білоуса, Е. Дракохруста, Я. Мельничука, В. 
Мельника, Ф. Стеблія та найповажнішу працю п.н. «Антифевдальна боротьба кар
патського опришківства XVI-XIX ст.» — пера Володимира Грабовецького, видану в 
1966 р.

Із джерельних матеріялів згадаємо теж звідний галицько-руський літопис і допов
нення, зібрані в 6-ти томах о. Антоном Петрушевичем. На жаль, архівні джерела 
нам недоступні.

Олекса Довбуш та його чин в історичному насвітленні

Славний ватажок карпатських опришків Олекса Довбуш народився в Печеніжині, 
мабуть у 1700 р. Батько його, Василь, був господарем і власником малої череди 
овець, яку випасав разом з іншими гуцульськими чередами на полонинах. Дитинство 
малого Олекси пройшло в голоді й холоді. Не було що з’їсти, ані в що одягнутися. 
Часто йшов із батьком на полонину пасти вівці. Відомо теж, що він мав брата Івана, 
який теж гуляв з ватагою опишків на Бойківських бескидах і на Підгір’ї. Одного разу 
в суперечці з братом, Іван в запалі рубонув Олексу топірцем і від того Олекса 
кульгав усе життя, що й у піснях відмічено. Дружина Олекси брала з ним участь у 
походах 1741-1745 pp. — як це стверджують судові зізнання. Про матір Довбуша 
немає жадних даних.

Офіційно в документах Олексу називають Добощуком, рідше Добошем. В опри
шки Олекса пішов 1738 року разом із своїм братом Іваном. 1 тут виринає питання — 
чому Довбуш пішов в опришки. Проглянувши всю доступну нам літературу, дохо
димо до висновку, що то не було ради власної наживи чи якоїсь помсти, але з
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необхідности. До того змусила тодішня національна, політична й економічна ситуа
ція. Програна під Полтавою 1709 року голосною луною промчала по всій Україні. 
Недаром же докладніше незнаний козак Михайло з Наддніпрянщини, теж вступив у 
ватагу Довбуша. Ба, кажуть, що ім’я Довбуш походить від фаху батька — він мав би 
бути військовим добошем.3 Конкретно, поневолення України Москвою, Польщею, 
Мадярщиною, а вкінці Австрією, було основною причиною повстань і гайдамаччини 
та опришківства. В пам’яті народу були живі спогади про княжу, а опісля козацьку 
добу, про незалежність і волю. Особливо горяни — бойки, лемки, гуцули не зносили 
ворожого ярма. І саме тут приходить другий чинник невдоволення і бунту — осо
биста неволя — панщина або кріпацтво. Зажерливі вороги, поневоливши низи, пня> 
лися чимраз вище вгору, сягаючи по особисту вільність українських гірняків обабіч 
Карпат. І вкінці чималу ролю відігравала соціяльна нерівність: надто безсовісна 
польська та мадярська знать, урядові австрійські мандатори та спеціяльно створені 
шляхтою відділи смоляків.

За часів Довбуша було декілька ватаг опришків, які діяли в різних місцевостях 
одностайно з огляду на безпеку. Довбушева ватага ніколи не перевищувала 50-ти 
опришків. Це було конечно зі стратегічних мотивів, щоб легше атакувати ворога і 
скритися в разі потреби. Зате ворожі сили доходили і до 2000 жовнірів.

До нашого часу збереглися описи Довбуша та деякі портрети. Кажуть, що був він 
високий, плечистий, темноволосий, краснолиций, рухливий, мав усміхнене обличчя, 
проникливий зір, дзвінкий голос. На ньому була кресаня з павиним пір’ям, вима
зана (в дьогті — від комах — В.Л.) сорочка, широкий черес, а за ним два пістолі, 
порохівниця, мошонка та тютюн і торба. На плечах мав кріс. Носив червоні ногавиці 
та був узутий в постоли.4 Про силу Довбуша свідчить багато фактів. Він здолав 
підняти одною рукою Дідушка із сином, і навіть виривав смереки з корінням, як 
сказано у И. Турчинського.5

Не дивлячися на те, що Олекса Довбуш і його опришки були у «війні» з ворогами 
рідного поневоленого народу, ватажок дав чимало доказів людяности, зрозуміння та 
всепрощення. Ось декілька взірців його доброти й людяности: В день 8-го жовтня
1741 року він напав із своїми «хлопцями» на двір польського шляхтича Карпінського 
на Покутті в с. Голоскові. Саме тоді пані двору родила сина — пізніше знаного 
польського поета Францішка Карпінського, про що він опісля писав: «Годину пізніше 
після моїх народин напав на двір Довбуш із своїми; застав у цілому домі лише мою 
неньку на ліжку і повитуху, що мене тримала на руках — купаючи, — більше тут не 
було нікого. Моя мати з болю та страху не могла говорити, баба-повитуха підійшла 
до Довбуша, зі мною на руках, та й каже: «Ось годину тому, як вродилася дитина, 
зважай на Бога і на хвору матір, та й на немовля, і не роби їм жадної кривди, коли 
тебе приймаємо як гостя».6 Олекса не зробив нікому кривди, прийняв почастунок, дав 
повитусі три червоні золоті та ще й радив охристити дитину його ім’ям.

Відомий з архівів ще й інший випадок. Одного разу опришки захопили в засідку 
полк. Пшелуського і його смоляків. З гуманних мотивів, як каже В. Грабовецький, 
його та його смоляків (рід міліції) помилувано: «Не губіть його, у нього жінка і 
діти».7

Про любов до рідного народу — нічого й говорити. Олекса Довбуш помагав 
увесь час убогим та тим, що були в потребі. Його численні напади на ворогів 
українського народу та оборона покривджених і убогих придбали йому славу націо
нального героя. Він став живою легендою і символом боротьби за народні права — 
національні й економічні. Довбушева ватага неподільно охоплювала неприступне 
бескиддя Карпат, маючи повну підтримку з усіх гірських і підгірських сіл. Були 
випадки, що навіть убога шляхта — мабуть українського роду — як от Мушинський
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і Лентоцький із села Ослав та інші, як сказано в судових протоколах — помагали 
Довбушеві.

В 1744 р. ближче невідомий шляхтич Суський звинувачував Яблунівського губер
натора у підтримці опришків. Він: «... жадним живим способом не хотів це вчинити і 
відмовився їхати особисто до Космача, боячися наразитись опришкам, і, як теж 
казав, що немає на це часу».8

В цьому ж листі подані теж інші цікаві факти, як то селяни підтримували всіма 
силами опришків. Та й була цьому причина — адже Довбуш боронив їх перед 
ворожим безправ’ям. Для насвітлення наведемо низку його атак на польську шляхту 
та лихварів.

В pp. 1738-1739 Довбуш діє спершу в рідній околиці, а там і по всьому Яблу- 
нівському старостві. Десь біля 1739 р. він дав доброго прочухана печеніжинській 
шляхті; очевидно, після того він уже тут не міг показуватися. Невдовзі після супе
речки брати Олекса та Іван розійшлися — Іван пішов на Бойківщину, а Олекса 
залишився на Гуцульщині. Влітку 1739 р. Олекса Довбуш нападає на солеварню в с. 
Текучому і мститься за народні кривди на лихвареві Лошакові. З тогочасних листів 
відомо, що Довбуш убив Лошака, в якого були заборговані трохи не всі довколишні 
селяни, а папери боржників спалив.9

Невдовзі був напад на пана Добросільського у с. Вербіжі біля Коломиї. Метою 
нападу було відплатити панові за знущання над кріпаками, а не нажива.

Після цього Довбуш зорганізував більший бойовий похід. Зачав нападом на 
Ясенів і Воскресінці, де помстивши панові Рушиці, забрав чимало харчів і зброї. Тоді 
рушив на Уторопи, Перегінсько, Зелену, Добротів, Молодьків і Ланчин, — скрізь 
розправляючися з гнобителями і народними п’явками.

Часто ватажок зі своїм загоном підступав під міста, щоб завдати страху тим, що 
кривдили народ чи карали його опришків. Так було в 1740 р. під Косовом і так же 
грозив Кутам.

Старостинські війська і смоляки змусили Довбуша відступити з рідних околиць у 
Карпати і отаборитися на Буковецькій полонині.10

Нерідко Довбуш нападав на багатих вірменських купців, які мали в Західній 
Україні чимало своїх колоній. Та це були принагідні напади.

В 1743 р. ватага Довбуша «гуляє» на Східньому Поділлі. Судові акти того часу 
описують його напади на Підгайчики та Виноградів. Бував він і на Покутті, «гуляв» і 
на Бойківщині.

З доступних нам даних доходимо до висновку, що Довбуш, не дивлячись на те, 
що його ватага не перевищувала 50 осіб, мав чудову розвідку і прекрасні зв’язки із 
іншими ватажками опришків. Не підлягає сумніву, що в Довбуша були ідеальні 
мотиви — помщатися за свій народ, боротися з панщизняною недолею українського 
селянина, залежного від чужого окупанта — чи то польського, чи мадярського, а чи 
й свого зрадника, що, служачи ворогам, дороблявся на братній кривді (розправа в
1742 р. з Миколою Дідушком). За Олексою Довбушем, як за національним героєм, 
стояв простий народ. Не тільки народ визнавав його героєм, але й навіть австрій
ський уряд признавав це. Сказано ж, що: «...(Довбуш) вважається не звичайним гра
біжником, хоча він теж убивав і нищив, але просто героєм, що його народ має у 
великій шані».11 Цікаво, що не тільки народ, але й убога українська шляхта, цісарські 
урядники, а навіть деякі священики підтримували збройний спротив Довбуша проти 
окупантів і загарбників.

Довбуш нападав не тільки на відокремлені шляхетські двори чи села, але й на 
доволі великі міста. В Станиславові, як пише В. Шухевич у IV-му томі «Гуцульщини»
— напав на станиславівських купців, що за безцінь скуповували дрова, і обкидав їх
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патиками. Нападав теж на міста — Печеніжин, Косів, Коломию, Турку, Дрогобич, 
Самбір, Болехів, Долину, Перегінсько, Калуш, Надвірну та інші міста чи близькі 
околиці. Ба, що більше, він діяв і на Закарпатті, і на Буковині, і в Молдавії. Скрізь 
були окремі ватаги опришків, які в потребі, як підтверджують судові зізнання като
ваних опришків, лучилися й робили свої розправи над катами народу.

Ватага Олекси Довбуша була дібрана. Щоб попасти у ватагу, треба було пройти 
ряд проб: так Довбуш велів «новобранцеві» класти руку на пень, а сам замахувався 
топірцем, буцімто хотів відтяти руку. Хто витримав і не схопив руки, того приймав, 
а хто налякався, того відпускав. Центром чи, може, штабом його ватаги були його 
найближчі друзі і дорадники: Василь Баюрак, Іван Бойчук, Михайло з Наддніпрян
щини, Павло Орфенюк, брати Джамиджуки та ще дехто. Опришків набирав він із 
різних околиць Гуцульщини і Бойківщини, а навіть із Молдавії чи, як бачимо, і з 
Придніпрянщини. Очевидно, мова йдеться про ті місцевості, звідки походили знані з 
документації опришки, а скільки їх з різних місцевостей, незнаних, то годі сказати.

Недарма на боротьбу з опришками польська шляхта, за підтримкою австрійської 
адміністрації, кидала сотні смоляків, і вкінці сам коронний гетьман Юзеф Потоць
кий в серпні 1742 р. зібрав біля 2500 жовнірів.

Станиславів зроблено центром розправи над опришками. Загонами війська, що 
вирушали проти опришків, керував кат і тиран — офіцер Антін Соболєвський. Як 
каже Вол. Грабовецький: «Вся Галицька земля — як з правого так і з лівого берегів 
Дністра, аж до найдальших закутків гір — контролювалась урядовими військами. 
Розіслані в різні місця Покуття, солдати жорстоко знущалися над селянами, грабу
вали і спалювали хати тих, хто підтримував опришків, з лютою ненавистю били і 
вбивали невинних дітей, жінок. Потоцький і його розгнуздані вояки в кожному 
селянинові вбачали повстанця, опришка, Довбуша».12 І додамо, не помилялися ба
гато, бо хоча не всі селяни були в опришках, але всі співчували і підтримували 
опришків як єдиних, у той час, оборонців прав українського народу. Зрештою отим 
безправ’ям і жорстоким терором польська шляхта і австрійський уряд змушували 
йти в опришки або кидати батьківські наділи і йти в Молдавію чи на Угорщину 
навіть тих, що ніколи про це не думали.

Правда, крім розгрому селян, шляхті вдалося захопити й деяких опришків. Уже
25 червня 1740 р. суджено в Станиславові Василя — мельникового сина із Шешор, 26 
жовтня — Федора Палейчука із Ясенова, два роки пізніше — Андруса Лаврова з 
Зеленої, в 1743 р. побратима Олекси Довбуша — Василя Дронєва і т.д.13

Зловлених опришків велів Потоцький жорстоко покарати. Спершу їх кидали в 
підземелля станиславівської ратуші, а там віддавали на суд, на т. зв. «міську лаву». 
Спершу була «добровільна конфесата» (зізнання), а тоді опришків брали на тортури, 
на «конфесату корпоральну». їх тричі, прикутих до дошок, розтягали і по тричі 
вогнем припікали, опісля кат Міхал Козловський виконував вироки.

Тут треба точно відмітити, що опришки, навіть на тортурах, добре трималися і 
не зраджували ані побратимів-опришків, ані односельчан, які їм допомагали. Вони й 
пощади не просили, бо знали, що у ворога пощади не буде. Тіла опришків четвер
товано і саджано на палі на роздоріжжях, на полонинах чи гірських плаях — там, де 
проходили опришки, щоб їх залякати.

Як згадано, польська література в значній більшості трактує Олексу Довбуша і 
його ватагу як бандитів і розбійників та горлорізів. Для прикладу, польський етно
граф Оскар Кольберґ14 дає, на основі різних матеріялів, характеристику Довбуша і 
його опришків, яка є абсолютно негативною і так далеко засліпленою, що навіть 
відмічаючи кілька добрих чинів Олекси, він неспроможний зрозуміти ані тогочасної 
доби, ані визиску українського селянства польською шляхтою і різного роду лих
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варями, ані підґрунтя — національного поневолення України — Польщею, яке зро
дило і опришківство і гайдамаччину та й інші повстання по всій Україні.

Очевидно зрадлива смерть Олекси Довбуша, заподіяна Штефаном Дзвінкою 24. 
VIII 1745 p., припинила розмах опришківства. Той розмах ніколи вже не піднісся до 
того рівня, на якому він тривав за часів Олекси Довбуша. Олекса Довбуш був 
ватажком, оспіваним у піснях, окриленим переказами, і саме про це буде мова далі.

Ватаг опришків у фолкльорі та в красному письменстві

Український народ у своїй усній творчості перевтілює улюблених людей в над
людських героїв, окрилює їх надприродними прикметами, ставить їх на чарівній, 
казковій площині. Не йнакше було і з народним героєм — Олексою Довбушем, який 
«мстив народні кривди», «нищив тих, що закріпостили народ», і «у багатих брав, а 
бідним давав»...

Перш усього розглянемо, як народ оспівував Довбуша в піснях. Хіба найбільше 
популярна пісня «Ой попід гай зелененький ходить Довбуш молоденький». Ця пісня 
не тільки найбільш популярна, але й відома в декількох різних варіянтах. В основ
ному тут розказано, як то молодецький Довбуш, налягаючи на ногу та приспівуючи, 
скликає своїх леґенів і наказує їм взуватися в постоли, бо пора йти шукати нічлігу. 
Треба ж і до Кут, і до Косова заглянути. В Косові ж його любка Дзвінка — 
«Штефанова жінка». Леґені, передчуваючи зло — відраджують йому:

Ой, Довбуше, ти наш пане,
Там якась пригода стане.
Бо куди ми лиш бували —
Ніде зради не видали.
Тепер зрада та й над нами —
Молодими леґенями.15

Такі слова розсердили ватага і він каже, що тому, хто так ворожить, готов голову 
зняти з пліч. Та це не спиняє леґенів — вони знову перестерігають його перед 
зрадою. Він м’якне й каже: «набивайте пістолі, та й бережіть мене, а я піду постукаю 
у віконце, чи спить моє сонце». На стук ватага Дзвінка відповіла гостро, що «збуя» 
не переночує. Тоді Довбуш грозить, що виважить двері і силою зайде. Вона дро- 
читься з ним, кажучи, що в неї двері тисові і сталеві замки. Довбуш уже сердитий і 
гукає: «не поможуть замки твої, як підложу плечі свої». Після цього ватаг підклав 
плечі, і двері впали, а в той час Штефан Дзвінка, захований на стрісі, вистрілив — 
поціливши в праве плече. Довбуш ще потрапив сам вийти з хати, прохаючи занести 
його в Чорногору, де на верхів’ї під мармуровою плитою є закопана скриня грошей. 
Велів їм поховати його там, розділитися грішми та кинути опришківське ремесло і 
йти хазяйнувати. Інші пісні того самого змісту дещо розбіжні, але всі вони, в 
основному, доволі реалістично змальовують смерть Довбуша. У згаданій внизу праці 
подано 11 того самого змісту варіянтів із певними розходженнями чи додатками, що 
свідчить про непересічну популярність Довбуша. Ця пісня про Довбуша — не єдина. 
Є десятки різних пісень, а всі вони відмічають героїзм Довбуша, розказують як він 
помщався за народні кривди:

Та як крикне: «Вражі пани, годі вам гуляти,
Всі маєтки грабовані треба би віддати 
Тим, у кого ці маєтки ви позабирали!»
Пани цего си спудили і всі повтікали.16
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Правда, було так, що й не всі «спудились», тоді доходило до бою:

Де опришки не ходили і де не бували,
То відплачувались панам, котрі грабували:
Усе в панів грабоване вони відбирали,
Закликали д’собі людей і їм віддавали.17

Багато пісень про опришків та про Олексу Довбуша, чи інших ватажків, склав 
народ, але ще більше є переказів і прозових творів. У книжці «Легенди Карпат» є 
цікавий переказ про топірець Довбуша, записаний Л. Лисевичем аж на Буковині. Тут 
сказано, що малим хлоп’ятом він забив його в пень, і крім нього ніхто не міг його 
витягнути. Тут же розказано, як він збирав ватагу, де вони переховувалися, а також 
казковий мотив, що Довбуша можна було вбити лише дев'ятьма зернами ярої пше
ниці.18

Ю. Белічко: Опришки.

Не менш цікавий запис Гната Хоткевича про Олексу Довбуша та Івана рахів- 
ського. Тут розказано про силу обох опришків — як то Олекса дуба аж на верх гори 
виніс, чи як то він поклав руки на голову побратима Івана Бойка з Рахова і той став 
у десять разів сильніший. Сказано ще й те, як то Довбуш побратимів до своєї ватаги 
добирав — казав руку на пень класти і замахувася барткою — хто не злякався — 
того приймав. Цікаво, що цей факт записаний і в документах, в яких подано зізнання 
зловлених опришків. Значить, крім фантастичних первнів, у кожному переказі є 
частина реальної дійсности.

Запис Олени Кисілевської «Гуцульський месник» розказує про кривду панщизняних 
людей та як їм допоміг Довбуш. Він велів поставити на віз дуба і з розгоном ударив 
у панську ковану браму та й покарав пана ґелеткою червінців. Багато дечого там 
сказано, як то він у багатих брав, а бідним, скривдженим давав. Чимало переказів
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збереглося не тільки про самого Довбуша, але й про його речі — топірець, кріс, 
пістолі — а навіть про місця, де він перебував. Згадується і про Довбушеві печери в 
Чорногорі, в Бубнищах чи в Ілемні на Бойківщині. Все це огорнене чаром, магічною 
силою, і так і відчувається народну любов до тих місць, де колись ходив їхній 
оборонець і суддя ворогам.

Крім народних пісень та переказів є ще чимало творів у красному письменстві. 
Чимало оповідань, повістей і п’єс написано про Олексу Довбуша і про карпатських 
опришків. Згадаємо тільки повість «Опришки в Карпатах» — Євгенія Броцького з 
1830 p., Юлія Турчинського — «Остап з Перегінська» та «Страшна дружина», обидві 
з 1891 р. Йосип Коженьовський написав, видану в 1843 р. у Вільні, драму на три дії 
«Карпацци ґуралє» — опісля перекладену українською мовою і успішно ставлену в 
Галичині.

Всі названі праці писані польською мовою. З українських назвемо і дещо про
аналізуємо поему Осипа Юрія Федьковича «Довбуш». Поема, як видко зі змісту, 
цілковито оперта на народній фолкльористиці і переказах про Довбуша. Поет описує 
велич і силу Олекси Довбуша, його любов до Дзвінки і вкінці смерть від скрито- 
вбивці. Іван Франко у повісті «Петрії і Довбущуки» теж згадує про Олексу Довбуша: 
«Поглянь, ти, пропаща душе, поглянь кругом на тії гори, поглянь на край той, 
котрий і тобі, собако, таким чудним видався, на тую необозриму рівнину, поглянь і 
скажи ми: хто був недавно князем і владиков тих гір, орлом того воздуха, оленем 
тих борів, паном тих панів аж ген по Дністрові води? Довбуш! Перед ким дрижали 
смілі і сильні, корилися горді? Перед Довбушем! На кого надіялися слабії, біднії і 
утисненії? На Довбуша! Хто був красою наших гір, начальником наших леґенів? 
Довбуш, котрого рука забрала безмірнії скарби від панів і вельмож, уділяючи здо
бутого бідним браттям, — той сам Довбуш, котрого підступно убив і обрабував з 
усіх єго скарбів проклятої пам’яти поганець і урядник — твій дід!»19 Очевидно ця 
повість одна з перших спроб Франка і автор був тоді юним романтиком і бачив усе в 
найкращих красках. Конкретно, І. Франко не змінив позитивного ставлення до Дов
буша, але бачив справу реально. По якомусь часі, рецензуючи п’єси нашого театру, 
він писав: «І що ж лишається нам із нашої минувшини? Чи історія роду Острозьких, 
безперечно трагічна, але далеко більше, напр., в фігурі Анни-Альойзи, ніж звеличаної 
Гальшки. Чи врешті, опришки з Довбушами та Баюраками? Звісно є тут зеренце 
живого драматизму (гляди Коженьовського «Карпацци ґуралє»), але як старанно 
тікають наші поети від того зерна, коли й такий Федькович уважав потрібним 
обснувати його до непізнання фантастично-мітологічною павутиною?».20

Найкраща повість, яку мені доводилося читати про Довбуша, це праця Гната 
Хоткевича. Він — співець Гуцульщини, творець гуцульського театру і автор «Кам’я
ної душі» знав і любив Карпатську верховину, а зокрема Гуцульщину. Автор на 
основі переказів, а частково історичних даних, написав повість «Довбуш». Він роз
казує про життя Довбуша з дитячих літ аж до трагічної смерти. Все це оздоблено 
описами чудових картин карпатських краєвидів — високих гір, бистрих рік і потоків, 
темних віковічних борів, а серед них своєрідний, мов чудова мозаїка, гуцульський 
світ. Тут і радість народин і горе смерти. Тут і наснага боротьби за права бути і 
діяти, тут і спротив тим, що заперечували (і заперечують!) українській нації жити 
вільно на власній землі. Довбуш — це та краплина, що перевершила келих вина 
помсти і воно пролилось, записуючи всі криваві дії на сторінках цієї повісти.

На підсовєтській Україні видано в 1970 р. іншу повість про Довбуша, написану 
Аллою Хлистовою. В цьому історичному романі багато більшовицької пропаганди і 
перекручування реальних фактів. Змістом теж вона слабенька. Таку книжку з нудьги 
можна б ще читати в осінню сльоту десь поодаль від людського середовища. Авторка,
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за фахом учителька в Станиславівщині, намагається «учити», але мабуть бідні її учні, 
а читач то й поготів... У цьому романі змальовано не національну неволю укра
їнського народу під Польщею, а панщиною лише показано, підмалювавши під марк
систський колір, економічну несправедливість. Тут для статистики враховано і прав
дивих лиходіїв, польських окупантів України та її народу дідичів, але для рахунку 
додано і «попа кровопивцю» і багатого українського ґазду (де ж ті багаті набралися?) 
і зненавидженого імперіяльними москвинами та їх прислужниками ліберального 
австрійського урядника. Та й роман, чи там історична повість, якась рахітична і 
безкровна, все не так, як історія та народні перекази нам кажуть. Ні, даруйте, надто 
вже та, пробачте за слово, «історична повість» — попідсмикувана...

Як не дивно, але чудово описав Олексу Довбуша та його ватагу Станислав Він- 
ценц у його поезії в прозі «На високій полонині», яка тільки частково була пере
кладена українською мовою та друкувалася в одному з українських підсовєтських 
журналів. Я користувався новішим, скороченим текстом, виданим у Лондоні. Дов- 
бушеві присвячений розділ п.н. «Лісні люди» і тут у високомистецькій формі оспівано 
життя і подвиги Олекси Довбуша. Цікаво, що автор теж психологічно дуже вміло 
розв’язав низку неясних проблем з життя Довбуша. Навчившися терпіти змалку, він 
пізніше мав потрібну витримку і його операції були логічні і заздалегідь обдумані. 
Аподиктичний ватаг навчив його мовчати, то й пізніше він мовчки прислухувався 
своїм друзям, заки видав добре обдуманий і розважливий осуд. Автор теж уміло 
використав фолкльор про Довбуша — не передаючи куті меду — він тут і там додав 
чародійні атрибути. Він каже, що життя серед карпатської природи — в лісах і 
дебрах та полонинах зробило його чуйного, як звір, бистрого, як олень, і сильного, 
як ведмідь. Він був найкращим ловцем на всю полонину. Він — дитя гір — розумів 
мову природи — розшалілого Черемоша і гірських потоків, які підказали йому: 
«Зібрати, об’єднати ватаги (народної) стихії! Розбити, розсадити скелі, запори (во
рожі окови). Добути закляті скарби. Залікувати біль недолі. Із мук і катувань виз
волити народ. І дати народові змогу розпростерти крила від гір та аж до моря».21

Порівнюючи мотиви опришківства у «товаришки Алли», і смішно й гірко ро
биться. В неї пані «хоч якогось таляра не поклала» Довбушеві (наче прошакові, тьфу!
— В.Л.), а веліла «триста разів підвішувати», і за це то Довбуш пішов у опришки.22 
Гадаємо, що писано так, щоб не налякати «товаришів» з Московії, які блощицями 
розлізлися по нашій землі, бо якби знали, яка люта кара їх жде від нашого народу, 
як день волі нагряне, то і лапи їхньої не було б на нашій землі.

У Гната Хоткевича мотиви, чому Довбуш пішов в опришки, такі: бо він зріс 
серед поневоленого ворогом народу, бачив його національну й економічну кривду, 
чув про геройські моменти боротьби — козацтво, опришки і рішив і собі обрати цей 
шлях боротьби з ворогом. Рішення Олекси йти в опришки, це не був одчайдушний, 
непродуманий крок, але це прийшло у висліді довгого роздумування і необхідности 
помогти рідному поневоленому народові. Ось що він каже: «Є такий шлях, яким 
підуть наші люди. Це — опришки. Я очолю їх. Ми тоді покажемо, як це робиться... І 
будемо говорити на кожному кроці: „Ей, люди! Повставайте, як ми. Беріться за 
топори так, як ми... Гоніть ляхів та їхніх слуг з нашої землі... Бийте людські 
п’явки...” І люди побачать, що це можливе, що це не трудно, та й підуть до мене, або 
свої ватаги стануть творити. І так за будь-яких два-три роки, може таке вийти, що у 
нас будуть тисячі опришків. Тисячі повстанців... А за ними повстане увесь народ... А 
там, на Україні, гайдамаки... І як глянеш, а ми із двох сторін здавили ляшню, що 
тріснуть, як воша на гребені».23 Як бачимо, Хоткевич добре розумів мету Довбуша. 
Олекса Довбуш, ватаг верховинських леґеників-опришків боровся не за особисте, не
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ради лакомства і грабежу, але за національні кривди поневоленого народу і за все те, 
що вимагало помсти вірних синів України...

Ю. Белічко: Смерть Довбуша.

Епілог

Пройшли роки від того часу, як на наших землях гуляв ватаг Довбуш зі своїми 
леґениками-опришками. Багато було поодиноких і спільних зривів за волю нації 
жити своїм незалежним державним життям. Карпатська верховина і в час визволь
них змагань, і між двома війнами, і в час Другої світової війни горнула до свого 
лона новітні ватаги «опришків»-повстанців. Та, мабуть, пора ще не наспіла, бо народ
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і далі в неволі, а ми на чужині. Але я свято вірю, що прийде лицар, який вирве 
Довбушеву золоту бартку, закуту в скелі на Чорногорі, а тоді ще раз стрясеться до 
зриву увесь народ і закипить у вогні повстань вся Україна, і одні згинуть у боротьбі, 
а інші здобудуть Українську Самостійну Соборну Державу...
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Я  БАЧИВ М И РО С Л А ВА  СІЧИНСЬКОГО

Микола Климишин

Ім'я Мирослава Січинського колись 
було таке славне, що матері, народивши 
сина в літах 1909, 1910, і 1911, називали 
його Мирославом. Між іншим, з уст ма
тері Мирослава Тураша я чув, що й вона 
1910 року назвала сина Мирославом і хо
тіла виховати на борця за волю України, 
їй це вдалося, бо він виріс героїчним си
ном України, був Крайовим Провідником 
ОУН 1939 року й ОУН у той час мала 
великі досягнення.

Коли я прочитав у «Голосі Лемківщи- 
ни» (ч. 8 за серпень 1973), що М. Сочинсь
кий є в Детройті в домі стариків, я не
гайно вирішив його відшукати, бо мені 
було дуже цікаво побачити славного бо
йовика, який в історію визвольної бо
ротьби українського народу вписав дуже 
світлу сторінку. Я бачив Лемика, який 
помстився більшовикам за голод в Укра
їні, дуже мало бракувало, щоб я побачив 
Гр. Мацєйка, який помстився за пацифікацію, тож дуже мені бракувало побачення з 
Мирославом Січинським, про якого я чув, бувши в гімназії в Станиславові, де мені 
показували тюрму «на Діброві», з якої втік Мирослав Січинський, додаючи тією 
втечею ще більшої слави і блиску своєму революційному вчинкові.

Доки мені попала в руки газета, доки я відшукав той дім стариків, був уже 
вересень 1973 року.

Коли я запитав при бюрку в тому домі стариків, який віддалений від центру міста 
на десять миль їзди по вулиці Воррен і називається «Вестленд Конвалесцент Гом», 
мені не могли сказати, чи такий у них знаходиться. Його всі там називають профе
сором і тільки так за ним треба питати.

Хоч простора кімната, але в ній чотири ліжка й досить темно, а на кожному ліжку 
сидить або лежить старий чоловік, то годі знайти того, кого я шукаю. Мені сказали, 
в котрій він є кімнаті, але котрий, саме цього не сказали.

Як я чув про нього, я все мав уявлення молодого, сильно збудованого рево
люціонера, а то самі старики... може це не він тут?...

Питаю, чи тут є пан Мирослав Січинський. Маленький, найменший з них, що 
читав книжку, підносить голову й дивиться на мене понад окуляри. Сива борода, 
довге, зовсім біле волосся, запалі худі лиця, а з-під сивих брів ясні сині, зачервонілі 
очі дивляться на мене питально. Повторюю ще раз своє запитання по-українськи й 
тоді він питається, чи я питаю за Січинським. Виявляється, що він недочуває. Я 
підходжу до нього, перемагаючи в собі прикре враження, що в таких примітивних 
умовах доживає свого життя така славна людина, й кажу: «То ви той наш славний 
Мирослав Січинський?»

Фото і] зб. М Климишина. 
Мирослав Січинський в домі для старших 

віком v Детройті, за півроку перед смертю.
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«Та Січинський, то я, але про славне вже давно забулося, а ви хто будете?»
І я йому представляюся можливо якнайкоротше, щоб він відразу знав усе, що 

треба, доки розпочнемо говорити.
Він протирає очі й каже: «Чекайте, чекайте, бо я недочуваю, а те, що ви кажете, 

то завелика для мене несподіванка! То ви кажете, що ви були на тім процесі у 
Варшаві, де засудили Бандеру на кару смерти?» Бере мене за руку і вже тепер весь 
час держить і скоро говорить, усміхаючись радісно беззубими устами. Він знає, він 
про це читав, він мав знімки всіх тих, що були засуджені у Варшавському процесі. 
Він знає про Коновальця, він у Празі стрічався з ним... Забили його, забили! Та й 
Бандеру забили! Він то все читав, він собі пригадує, але вже дуже слаба його пам’ять
— нарікає.

Я йому оповідаю, якої він слави наробив своїм чином, як я захоплювався тим, 
що він так помстився за кривди українського народу, ще більше слави було, як він 
утік із в’язниці. Засміявся старий голосно й почав широко оповідати про свою втечу, 
які він мав пригоди заки знайшовся в безпечному місці й як він дав собі раду в 
чужому краю. Дві години пробігли скоро і я, прощаючись, обіцяв незадовго від
відати його знов.

Перед Різдвяними Святами відвідав я його ще раз. Цим разом він мені вже 
більше оповів про себе. Дуже було обрушився, коли я його запитав, чи це правда, що 
він був комуністом. «Що ви мішаєте соціялізм із комунізмом! Мене це дуже дивує, 
бо ви досі говорили до речі». Так гостро зареаґував старий і довго оповідав, що це 
так про нього говорили ті^ що не знають різниці між комуністом і соціялістом. Він 
був у Києві вже за більшовиків і він ніколи не був комуністом, бо бачив усе на власні 
очі, що там діється. Оповідав про одного комуніста, добре знаного, який, поїхавши 
на два роки в Україну, змінив ґрунтовно свої переконання і написав про це дуже 
багато. Але він ще замало бачив, додав старий.

Від того часу я відвідую його стало перед Різдвом і Великоднем. Перед Вели
коднем 1975 року я його не застав у домі стариків. Він був у шпиталі. Я знайшов 
його там і він оповідав мені, що мусів собі зробити операцію на очі, бо мав 
катаракту. Перед Різдвом цього року я бачив його ще раз і він нарікав, що не дуже 
йому помогла операція і він не може читати більше ніж дві години на день. Це дуже 
утруднило йому життя, бо він від довшого часу жив читанням книжок.

Жаліється дуже, що ніхто до нього не приходить. Він має сина, але той живе 
далеко й тільки пише деколи.

Дуже просив принести йому ту книжку й газету, з якої я довідався, де він зна
ходиться. Книжка, про яку він згадав, це регіональний збірник «Збаражчина», в 
котрому Яцко Остапчук згадує про Січинського (стор. 407). Там є докладно подане 
тло його чину і сам його чин, про що на цьому місці варто читачів бодай побіжно 
поінформувати, бо тільки старі собі дещо пригадують, а молоді не багато мали 
нагоди читати про чин Мирослава Січинського.

На вступі треба пригадати, що український народ у процесі формування своєї 
політичної думки пройшов через добу соціялізму і саме тоді, коли Січинський вико
нав свій революційний чин в 1908 році, більшість українців, свідомо активних, були 
визнавцями соціялізму як під російською, так і під австрійською окупацією. Тому й 
М. Січинський, як студент політично активний під австрійською окупацією в Гали
чині, був і лишився до сьогодні визнавцем соціялізму. Одне, що він мені сказав, що 
він цей чин виконав не належавши ні до якої організації, ані партії. Організували вже 
його втечу, але чин виконав він сам з власних спонук.

Умовини життя під австрійською окупацією були дуже нестерпні головно для тих, 
що були свідомими, що їм належиться, а що вони мусять зносити, до яких власне
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Січинський як студент належав. Австрійська конституція запевняла такі самі права 
українцям як і полякам, але поляки вміли при помочі різних штучок, впливів і 
шахрайств здобути собі такі права, що могли над українцями панувати, як це було 
колись у їхній державі. Всі кращі місця в адміністрації займали поляки навіть у тих 
околицях, де вони становили абсолютну меншість населення, а українці були в 
переважаючій більшості. Це дуже яскраво було видно у вислідах виборів. Українці не 
мали можливости вибрати належної кількости своїх репрезентантів до сойму й пар
ляменту. У Галицькому соймі поляки мали 160 послів, а українці заледве 20, хоч 
становили більшість населення. Намісником цісаря в Галичині був польський магнат 
Андрій Потоцький у Львові. Під його охоронними крилами поляки проводили свою 
протиукраїнську політику, не допускаючи до розвою українське шкільництво й до 
заснування українського університету у Львові. Все це дуже широко описано в збір
нику «Збаражчина», чим цей збірник надзвичайно цінний як документ нашої історії.

В 1908 році були вибори до сойму, під час яких польські старости під охороною 
Потоцького при помочі залякувань, терору й фалшування підчислень голосів і інших 
надужить допровадили до того, що все населення було до крайности обурене. Опи
суючи це, Яцко Остапчук (він був послом до сойму на той час) каже, що «Вибори до 
сойму були жахливі. Це був пекельний танець, справжнє божевілля».

За місяць по тому розгулі поляків, на українських землях рознеслася вістка, що 
Потоцький був убитий. Його застрілив з револьвера трьома пострілами Мирослав 
Січинський.

Січинський не пробував утікати, а спокійно віддав себе в руки поліції, віддаючи 
їй добровільно револьвер.

Процес, який відбувся того року 30 червня і на якому засуджено М. Січинського 
на кару смерти, був уневажнений. Цей чин месника за кривди відбився голосним 
відгомоном у світі. У Віденському парляменті заговорили широко про польські 
надужиття в Галичині, що причинилося до полегшення умовин.

14 квітня 1909 року відбувся другий суд над М. Січинським, предсідником суду був 
поляк Пошлуський, і знов засудили Січинського на кару смерти. Та за старанням на
шої парляментарної репрезентації цісар замінив смертний вирок на 20-річне ув’язнення.

На обох процесах Січинський дуже добре представив умовини життя українців під 
австрійською окупацією, безправні вчинки поляків, надужиття і кривди, які діялись в 
краю, і це все було широко розійшлося не тільки по цілій австрійській державі, але й 
по цілому світі. Про це писали німецька газета Штадсцайтунг, італійська Л ’інде- 
пендент і американська Нью-Йорк Амерікан.

Січинський мав тоді 20 літ. Його оборонцями були: д-р Кость Левицький, д-р 
Теофіль Окуневський, д-р Сидір Голубович, д-р Володимир Загайкевич і д-р Воло
димир Старосольський. Про процес написано в «Громадському голосі» з того часу.

Січинський сидів у тюрмі до 9 листопада 1911 року. В той день Січинський, 
перебраний за сторожа в’язничного, вийшов уночі з тюрми, залишивши на своєму 
ліжку манекен, щоб увести в оману сторожу в’язниці, нібито він спить. Його втечу 
підготував і успішно перевів Дмитро Вітовський, який у 1918 році був головною 
особою Листопадового Зриву. Гроші на втечу збирали не тільки в Галичині, але й у 
Канаді й Америці. Між іншим, відомо, що д-р Янович дав був на ту ціль дві тисячі 
австрійських корон. Помічниками у втечі були два сторожі-українці, які тоді повнили 
службу в тюрмі у Станиславові (тепер Івано-Франківське), що була найтяжчою тюр
мою в тодішній східній Галичині. Підготованою підводою заїхав Січинський до села 
Викторів коло Станиславова, де перебув кільканадцять днів, а потім через Чернівці, 
Берлін до місцевости Берген у Норвегії, а звідти до Нью-Йорку. Там він, пред
ставивши цілу справу, дістав право побуту в Америці. Скінчені в Австрії студії
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помогли йому добре влаштуватися і він викладав в університетах, між іншим, і в 
Детройті, через що він тепер дістав право доживати віку в детройтському домі 
стариків. З ним дуже цікаво розмовляти, тільки в час останньої моєї розмови з ним 
треба було говорити голосно до вуха, бо дуже йому погіршився слух і, як я вже 
згадав, зір. В 1978 році він скінчив 90 літ.

У грудні того року відвідав я його в товаристві д-ра Осипа Бойчука, який зробив 
його світлину та записав з ним розмову на тасьмі. Січинський ще добре пригадував 
собі деталі своєї втечі й імена осіб, які були втаємничі в плян утечі та брали участь у 
викраденні його із в’язниці. Черевко й Нуда, це в’язничні сторожі-українці, що віді
грали головну ролю, а Баран, це в’язень, що сидів із Січинським у тій самій келії. 
Черевко постарався про ключ до тієї келії й був потім арештований, але по кількох 
тижнях його звільнили й він виїхав до Канади. А Нуда, що дав Січинському мундир 
в’язничного сторожа й вивів його за брами в’язниці, дістав був чотири роки тюрми.

Я просив заряд старечого дому, де перебував Січинський, щоб мене повідомили, 
якби йому щось було потрібно або щось сталося. Я їм дав число свого телефону.

26 квітня 1978 року був я у Січинського з парохом о. Вернардом Панчуком, 
ЧСВВ.

У травні 1979 року я пішов відвідати Січинського, та вже не застав. Мені сказали, 
що він уже не живе. Вони до мене кілька разів пробували потелефонувати, але мене 
не було вдома. Я віднайшов ту особу, яка була при його смерті й довідався від неї, 
що Мирослав Січинський помер 16 березня 1979 року о год. 5:20 по полудні в домі 
немічних старших віком «Вестленд Конвалесцент Гом» на заході Детройту. Його син 
Іван, замешканий у Гільтон, Н.Й., забрав тіло померлого і, згідно з його волею, дав 
спалити.

Так закінчилося життя месника за кривди українського народу. Його чин, герой
ський чин. Ми згадуємо про нього, «щоби слава не пропала» та щоб на його 
прикладі виховувалися борці за волю України.

Остап Грицай записав, що полк. Є. Коновалець відзначав чин М. Січинського як 
діло епохального значення й зацитував слова Коновальця: «Три найважніші моменти 
молодости, це: професор Боберський, акт Мирослава Січинського та знайомство з 
наддніпрянською еміграцією».
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В БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ У К РА ЇН И

Теодор Баб’юк

ПЕРШ ИЙ Л И С Т О П А Д  У СТАНИСЛАВОВІ

Я хочу виправити помилкові інформа
ції про Перший Листопад у Станиславові, 
які є подані у спогадах Михайла Гуцу- 
ляка п.з. «Перший Листопад 1918 року 
на західніх землях України». Підхорун
жий УСС д-р Володимир Мурович не був 
на той час у Станиславові й не знає, як 
дійсно виглядав там Перший Листопад.
Я був учасником тієї славної події й хочу 
подати правдивий опис подій 31 жовтня і 
1 листопада 1918 року в Станиславові.

Відбувши вишкіл в УСС, я був у пер
шому бою з москалями, попав у полон і 
був до 1918 року в царській Росії. Після 
революції мені вдалося вернутися додо
му, але мене відразу взяли до австрійсь
кого війська. Я скоро дістав ступінь ка
прала й був у 2-ій компанії 95 полку пі
хоти. В місяці вересні наша компанія з 
запасним куренем була перенесена до 
Станиславова та приміщена в казармах 
на вулиці Зосина Воля. В половині жов
тня вибрано кращих вояків і зформовано 
одну компанію, яка діставши дуже поряд
не обладнання та обмундирування, мала 
виїхати на італійський фронт, що був у той час над Пявою. Але через невияснені 
причини виїзд відкладено. Бойове обладнання ми віддали до магазину й повернулися 
назад до своїх звичайних військових занять.

Так нас застав день 31 жовтня 1918 року. Крім нашої військової частини були ще 
тоді в Станиславові 58 полк піхоти, приміщений при вулиці 3-го Мая і дивізіон 
артилерії, що стояв «на Діброві».

Мій курінь складався (дозволяю собі вживати української назви частин) з трьох 
сотень і в них було близько 90% українців. Комендантом куреня був капітан Лаєр. 
То був німець, що походив із Чех і знав добре чеську мову, тому міг нас добре 
розуміти, а за той час, як був у нас, навчився декілька слів сказати по-українськи. Був 
дуже приємний і коректний у ставленні до рядових стрільців, хоч дуже строгий у 
вимогах і дисципліні.

В день 31 жовтня о першій годині по полудні була зміна варти. Зміну перевів

Ф ото із зб. Т. Б аб’юка. 
Теодор Баб 'юк, учасник Листопадового Зриву 

в Станиславові в 1918 р.
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інспекційний старшина, який призначив мене на так званого «такс-капрала». До 
обов’язків такого капрала належало дбати про внутрішнє життя сотні: наглядати за 
ладом, чистотою в кімнатах і на подвір’ї, щоб зброя була в призначеному місці й 
порядку, щоб ніхто сторонній не приходив до наших приміщень, щоб у час були 
видані харчі, щоб були видані в призначену пору, щоб запаси харчів були доставлені 
до кухні та провірені, щоб усі вояки були о годині 9-ій у своїх ліжках, а рано, щоб їх 
розбудити. В час моєї служби я мав бути всюди й усе доглянути, аж до виходу вояків 
до денних занять у належному строї. Такий капрал мав бути 24 години в повному 
виряді, включно з шоломом. Він підлягав наказам інспекційного старшини.

Наша казарма була обгороджена високим муром. На брамі вдень і вночі стояла 
стійка. Наліво від брами знаходилась головна вартівня, яка мала 9 вояків, що змі
нялися на стійці. З ними був їх комендант і заступник.

Фото із зб. В. Петришина.
95-й піхотний австрійський полк, що брав участь 
у  Листопадовому Зриві в Станиславові 1918 року.

Перший справа лежить Михайло Петришин, батько Василя.

О 4-ій годині мене покликав несподівано дижурний старшина до канцелярії ку
реня. Він докладно випитав про мою національність, де й коли я був у військовій 
службі, а після того почав зі мною секретно умовлятися, що маємо зробити цієї ночі. 
Він мені сказав, щоб я перевірив написи над кожним ліжком і запам’ятав собі, де 
сплять українці, а де чужинці. Як буде одинадцята година, я маю побудити тихцем 
усіх українців, щоб не збудився хтось із чужинців. Усіх українців зібрати на коридорі 
й забрати всю зброю та перенести в умовлене місце. Там їм коротко вияснити, що 
мають робити, видати їм по 20 гострих набоїв і випровадити їх на подвір’я казарми.

Я все виконав, як було умовлено, й ми вистроїлися на збірці на подвір’ї. З
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курінної канцелярії вийшов гурт старшин, 
між якими ми пізнали по високій шапці 
нашого коменданта Лаєра.

Коли вони підійшли на відповідну від
даль, я дав наказ «струнко» й зголосив, 
що все зроблено, як було в наказі й ми 
чекаємо на дальші накази. Тоді капітан 
Лаєр, ставши, як звичайно, перед нами, 
сказав такі слова: «Хлопці, Австрія — 
нема! Австрія — капут!» — і далі лама
ною півукраїнською півчеською мовою 
додав, що він 15 літ з нами служив 
Австрії і нас добре знає. Тепер є Україна!
Він добре знає, що українські вояки є 
дуже добрі, «штрам» вояки, й він радо 
тепер буде з нами служити Україні. Ска
завши накінець «Слава Україні», зняв 
шапку, відчепив австрійську відзнаку й 
почепив українську синьо-жовту та, за
кликаючи нас поводитись спокійно, щоб 
не побудили чужинців, дав нам службо
вого старшину, який нам сказав, що ми 
маємо робити.

Службовий старшина поділив нашу 
сотню на чотири рої з підстаршиною на 
чолі. Два рої вислав на залізничний дві- 
рець, а два рої, поділивши їх по шість фото із зб- Василишина
вояків, вислав у місто патрулювати й Австрійський вояк, піхотинець Василишин. 
пильнувати порядок. Перед відходом
службовий старшина дав нам докладні інструкції, як поводитися. Містом ми мали 
йти попід домами, а не серединою вулиці, маршовим порядком. Заховувати незви
чайну обережність. Коли б ми завважили якісь підозрілі рухи людей, оточити їх чи 
той дім, де їх завважено і докладно провірити, дім обшукати, мешканців зревідувати. 
В урядових домах, де працюють ніччю, перевести обшук, забрати всі державні речі, а 
приватні віддати. Урядників-українців лишити на місці за працею, а чужинців від
правити. Держати стало контакт із нашим старшиною, який постійно буде в казар
мах. Коли ми прийшли на залізничний двірець, там уже були наші вояки з інших 
частин. То була друга година ночі. На будинку двірця висіли великих розмірів синьо- 
жовті прапори.

Ми в казармах не знали, як за той час діяв комітет станиславівської громади. 
Зроблено велику підготовчу працю. Всі ті прапори були готові на час. По двірці вже 
ходили українські жінки з перев'язками Червоного Хреста на рукаві. Вже вспіли 
приготовити каву й перекуску для вояків, яка нам дуже смакувала.

Станиславів, це важливий вузол залізничних шляхів і в ту пору через Станиславів 
переїздило багато різних військових частин, а також поодиноких вояків різних на
ціональностей, що їхали на відпустки чи верталися з відпусток. Тому ми цілих 24 
години не спали й перехоплювали всі ті транспорти й подорожніх.

Деякі військові частини чинили опір, не хотіли добровільно здавати зброю, і їх 
треба було насильно під загрозою скорострілів до того примушувати. Хочу зазна
чити, що в той час не вбито нікого. Українців-вояків ми переконували, що війна
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скінчилася для німців, а для українців вона ще не скінчилася й їм не вільно вертатися 
додому, тільки треба всім ставати в ряди борців за волю України.

Аж по кількох днях нам прийшла зміна й ми повернулися до казарм. Та не довго 
нам довелося спочивати, бо нашу сотню спрямовано до Ходорова роззброювати 
мазурський 90-ий полк піхоти. Той полк вертав з України з повним бойовим облад
нанням і не хотів датися роззброїти ні в Підволочиському, ані в Тернополі, бо вони 
вже були поінформовані, що за Львів ідуть бої між поляками й українцями, і тому 
вони хотіли в повному бойовому виряді йти на поміч полякам під Львів. Той полк 
був роззброєний у Стрию. Наш комендант капітан Лаєр був іменований отаманом і 
призначений комендантом відтинку фронту й під Скалатом поклав свою голову на 
полі бою в обороні Галицької Землі. Хай ця згадка буде йому хрестом заслуги.

Наш 95 полк був переіменований на перший стрілецький полк піхоти УГА і брав 
участь у боях аж до відходу за Збруч.

Фото із зб. Л. Ковальської-Рибчукової. 
Антін Рибчук, військовий комендант Станиславова, з батьком і сестрою Марійкою, 

що пропала в концтаборі в Равенсбрюку 1944 року.
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Фото Н. Угрин.
Старшина коша УСС в Станиславові З червня 1917 р.

Зліва: А. Черкавський, Т. Ковалик, И. [ндишевський, д-р Никифор Гірняк —  комендант,
Т. Рожанковський, д-р В. Білозор, Р. Гаванський і М. Гаврилко.
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Микола Климишин

ГОЛОВА У Р Я Д У  ЗУН Р Д-Р КОСТЬ Л Е ВИ Ц ЬК И Й

В першій половині XX століття Галичина була обдарована великим числом ви
значних постатей у всіх ділянках життя, між якими згадати б тільки митрополита 
Андрея Шептицького на церковно-релігійному полі, Івана Франка на літературно- 
науковому полі, а між політичними діячами, хоч були такі визначні особистості як 
Юліян Романчук, Євген Петрушевич, Лев Бачинський, то все таки на першому місці 
між ними височить постать д-ра Костя Левицького.

Кость Левицький народився 18 листопада 1859 року в Тисьмениці, в священичій 
родині. Середню освіту дістав у гімназії в Станиславові, а по матурі перенісся до 
Львова на університетські студії і вже з того часу весь час жив і діяв головно у 
Львові й Відні, бо це був державний муж у повному розумінні того слова.

У всіх державнотворчих товариствах і установах він був, якщо не головою, то 
одним з провідних діячів.

1889 року був вибраний головою Товариства Українських Правників у Львові й 
був на тому посту до 1907 року. В той час був редактором «Правничої Часописі» у 
Львові.

1890 року він був вибраний послом до Галицького Сойму і до австрійського 
парляменту у Відні. Швидко після того був він вибраний головою Українського 
Сеймового Клюбу у Львові, а також головою Парляментарного Клюбу у Відні. Це 
свідчить про його високий авторитет уже як 29-літнього адвоката. Від того року на 
тих відповідальних постах репрезентанта галицьких українців починається його полі
тична діяльність, дуже важлива для України, бо припадає на багатий час у вирішні 
події в Першій світовій війні і головно у визвольній боротьбі українського народу від 
1918 до 1921 року.

1899 року Кость Левицький з Юліяном Романчуком, визначним на той час укра
їнським політичним і суспільним діячем, заснував Українську Національно-демокра
тичну Партію, яка у своїй програмі прийняла ідею самостійної соборної Української 
Держави. Спочатку головою був Романчук, а згодом Кость Левицький.

У суспільній праці він теж як провідний член громади займає визначні позиції. 
1898 року його вибрано начальним директором Крайового Союзу Кредитового, що 
опісля прийняв назву Центробанку у Львові, й був на тому посту аж до 1939 року.

1904 року вибраний президентом Крайового Ревізійного Союзу, головної уста
нови всієї кооперації українців у Галичині, та був на тому посту до 1914 року.

1 серпня 1914 року у Львові з представників трьох політичних, тоді діючих 
українських партій (Національно-демократичної, Радикальної і Соціял-демократич- 
ної), утворилася Головна Українська Рада й головою був обраний Кость Левицький. 
Ці обов’язки виконував на протязі Першої світової війни. В той час перед укра
їнським населенням Галичини, а в першу чергу перед його провідними політичними 
діячами гостро постало питання, по якій стороні мають вони бути у світовій війні. 
Всі три партії, з яких утворилася Головна Українська Рада, були за самостійність 
України, але обставини вимагали стати у війні по стороні котрогось з окупантів 
України. Царська Росія надто ворожо ставилася до всього, що українське, тому 
провід галицьких українців рішився стати в час війни по стороні Австрії, хоч вона 
забагато доказів дала, що згідна радше сповнити домагання поляків, але не стави
лася так ворожо до українців, як російський уряд.
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У воєнний час галицькі українці дуже потерпіли й наша Парляментарна Репре
зентація мала багато трудних завдань, щоб обороняти покривджене населення, го
ловно перед мадярськими жорстокостями, які багато кривди вчинили українцям у 
Галичині, що описано на іншому місці.

В обороні населення бере дуже живу участь К. Левицький, хоч він уже не був 
головою УПРепрезентації, відколи став головою Головної Української Ради. Голо
вою УПР в той час був д-р Євген Петрушевич.

Дуже чуло реагувала Українська Парляментарна Репрезентація на події в Україні 
після революції в Росії. Велике значення для політичного становища галицьких укра
їнців мав Берестейський мир, в якому були таємні домовлення щодо долі Галичини. 
У зв’язку з тим українські посли домагаються вилучення Галичини й Буковини в 
окремий державний організм.

Коли після Берестейського договору німецькі й австрійські війська, ввійшовши в 
Україну, поводилися не як союзники, а як загарбники, УПР гостро проти того 
протестує. Кость Левицький очолюва делегацію до австрійського уряду в тій справі.

Народний Комітет, тобто начальна Управа Національно-демократичної Партії, 
що її в той час очолював К. Левицький, дуже гостро запротестувала проти повалення 
німцями Української Центральної Ради.

Коли австрійський уряд довго зволікав з ратифікацією Берестейського миру, по
мимо того, що Німеччина випередила Австрію з ратифікацією на цілих п’ять місяців, 
УПР провела проти того протести. 22 вересня 1918 року відбулося велике про- 
тестаційне віче українців у Львові, на якому промовляв К. Левицький, домагаючись 
від уряду Австрії виконання домовлень Берестейського миру, поділу Галичини й 
утворення зі Східньої Галичини й Буковини українського коронного краю в Австрії, 
чому ставили дуже сильний спротив поляки.

Після цього, як цісар Австрії Карло проголосив 16 жовтня 1918 року маніфест у 
справі перебудови австрійської держави на союз вільних народів, які мають бути 
репрезентовані національними радами, створеними з парляментарних репрезентацій, 
зібралася у Львові Українська Парляментарна Репрезентація в день 18 жовтня 1918 
року, на якій був присутній галицький митрополит А. Шептицький і станиславівський 
єпископ Хомишин, а також міністер д-р Горбачевський, одноголосно ухваливши 
уконститувати Українську Національну Раду.

Головою Української Національної Ради у Львові вибрано Костя Левицького, 
який проводив перебрання влади в Галичині в день 1 листопада 1918 року. Цікаво 
описав К. Левицький його рішальну розмову з сотником УСС Дмитром Вітовським: 
«Тоді запитав я його, чи має зорганізовані потрібні військові частини та чи вони є 
безпечні. На це відповів Дмитро Вітовський, що потрібні частини війська є приго
товлені, зв’язані тайною і певні» («Великий зрив», стор. 129).

«... Тому, розваживши те все, — однодушно постановили зібрані члени Укра
їнської Національної Ради виконати акт перевороту зайняттям міста Львова зі 
всіми державними установами — досвіта 1 листопада 1918, та віддати сотникові 
Дмитрові Вітовському начальну команду над українським військом» (стор. 132).

Вранці 1 листопада 1918 року «... прийшов до мене нач. комендант сотник Дмитро 
Вітовський і зголосив мені, як тодішньому голові делегації Української Національ
ної Ради у Львові, що наші війська зайняли вже Львів... на ратушевій вежі над 
австрійським орлом замаяв жовто-блакитний стяг» (стор. 136).

Кілька днів пізніше утворився уряд ЗУНР і його головою став Кость Левицький 
та був ним аж до своєї добровільної резиґнації по упадку Львова, коли уряд ЗУНР, 
опустивши Львів і побувши короткий час у Тернополі, перенісся до Станиславова під 
кінець грудня 1918 року.
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Президент Західньо-Української Народної Республіки д-р Євген Петрушевич 
зі своїм урядом на еміграції у  Відні 1920 року.

Сидять зліва: Лев Петрушевич, Лев Сироїчковський, д-р Кость Левицький, 
д-р Євген Петрушевич, Володимир Сінгалевич, д-р Роман Перфецький, д-р Ярослав Селезінка, 

Мирон Гаврисевич. Стоїть за д-ром Перфецьким: Ольга Басараб.

Отак у найтяжчі дні відродженої Української Держави на західніх землях України 
найвищу владу й найбільшу відповідальність мав Кость Левицький, уродженець 
Станиславівщини.

Після резиґнації він не покидає державно-творчої праці. Бере далі активну участь 
в державному житті. Ми бачимо його при важливому завданні як головного пред
ставника ЗУНР на конференцію в Ризі, де рішалася доля України на довгі роки. На 
тій конференції договорилися поляки з більшовиками про поділ українських земель 
між Польщею і Совєтською Росією. Делегації УНР ані ЗУНР на ту конференцію не 
допущено, помимо всіх старань. Кость Левицький видержав з урядом Петрушевича 
всю їхню долю аж до 1924 року й тоді повернувся з Відня до Львова.

Тут він присвячує більше часу й уваги списуванню того, що в останньому часі 
пережив, і видає два томи «Історії політичної думки галицьких українців 1848-1918», 
Львів, 1926-27, два томи «Історії визвольних змагань галицьких українців з часу 
світової війни 1914-1918», Львів, 1928, два томи «Українські політики 1907-1914», 
«Великий зрив», Львів, 1931.

Це тільки важливіші його історичні праці, не рахуючи багатьох статтей по різних 
журналах того часу. У висліді тієї праці стає дійсним членом НТШ у Львові.

В умовах польської окупації не міг він брати участи в політичному житті, зате 
працював у суспільно-культурній ділянці, втішаючись великим авторитетом, і очо
лював різні установи й організації як Центробанк або Союз Українських Адвокатів, 
де був головою від 1935 до 1939 року. Відразу після приходу більшовиків до Львова, 
в 1939 році був арештований і аж по двох роках був звільнений перед вибухом 
німецько-совєтської війни в червні 1941 року.

Негайно включається у вир українського державно-творчого життя і стає після 
проголошення державного Акту 30 червня 1941 р. головою Української Національної
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Ради, при повній свідомості великої небезпеки з боку німецько-гітлерівської окупа
ційної влади, яка вже тоді арештувала голову тимчасового правління Ярослава 
Стецька. Весь час гідно обстоював і захищав права українського народу на державну 
самостійність, використовуючи свою австрійську практику і знання німецької мови.

Зі споминів Костя Паньківського «Роки німецької окупації» довідуємося, що 
власне в розпалі тієї праці на посту президента Української Національної Ради 
захорував 8 листопада на запалення сліпої кишки й тому, що в цей воєнний час не 
було відповідних ліків, помер 12 листопада 1941 року у Львові і був похований на 
Янівському цвинтарі між могилами Українських Січових Стрільців.

Мирон Заклинський

Д М И Т Р О  ВІТОВСЬКИЙ І ЙОГО ДІЯЛЬН ІСТЬ

І. Передвоєнні часи

Між найважливішими діячами на наших західніх землях у 20 віці видатне місце 
займає Дмитро Вітовський. Коротко тривала його діяльність, бо згинув замолоду, 
маючи 32 p., але вона торкалася дуже важливих справ. Він був сильною, щедро 
обдарованою особистістю, мав твердий характер та своєю діяльністю під час Пер
шої світової війни і після неї, в обставинах нашої революції, здобув для нашої нації 
дуже вартісні осяги.

Походив із селянської родини, з нашої збіднілої шляхти. На жаль, не маємо 
докладніших даних про його батьків і хлоп’ячі літа, бо якось ніхто не подбав зібрати 
про те інформації по Першій світовій війні, коли була добра нагода й багато часу. 
Знаємо лише, що народився він у селі Медуха коло Галича, дня 8 листопада 1887 р. 
Вдача і таланти Вітовського свідчать про те, що його найближчі предки були освічені 
та визначалися великою вродженою інтелігенцією.

Його ранні, молодечі літа в польській гімназії у Станиславові показують, що 
навіть тоді він не піддавався впливам довкілля. Батько примістив його в Мико
лаївській бурсі, яку втримували й вели москвофіли, бо там приймали учнів за де
шевшу ціну, ніж у двох українських бурсах. Москвофільська бурса мала змогу прий
мати учнів дешевше, бо вона діставала «пособія» від російської влади через «Ґаліцко- 
Русскоє Общество».

Вітовський не потрапив підо вплив москвофілів і був змушений покинути бурсу. 
Він став зарання свідомим українцем, мав зв’язки зі шкільними товаришами з-поза 
бурси і читав книжки з нашої літератури й історії та, мабуть, вже тоді належав до 
таємного учнівського самоосвітнього гуртка (кружка). Той вихід із бурси стався 
правдоподібно тоді, коли він був у шостій клясі, себто в 1905 р. Пригадую, як один 
мій старший брат говорив, — було це, мабуть, восени 1905 p., — що треба буде 
знайти для Вітовського приватні лекції, бо він уже не має засобів на прожиття. У 
теплій порі року відбувалися щотижневі сходини Кружка в нашому саді.

Шкільні товариші Вітовського, проф. К. Кисілевський і кол. нотар Стебновський, 
подають таку оцінку його вдачі у вищих гімназіяльних клясах: був імпульсивний, з 
багатою фантазією, товариський, відважний і підприємливий та спонукав до різних
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культурних починів. Уже тоді виявляв особистість і сильний характер. Професори 
шанували його. Не раз говорив їм відкрито те, що думав. У школі був середнім 
учнем, любив історію й літературу, читав багато белетристики, не мав хисту до 
математики й фізики. Він брав жваву участь у підготові та виконуванні учнівських 
концертів у роковини Шевченка.

Той самоосвітній Кружок, до якого належав і Вітовський, був продовженням 
славної в історії нашого відродження станиславівської «Громади», з якої вийшло 
багато визначних діячів культури й політики, як Остап Терлецький, Мелітон Бучин- 
ський, Кость Левицький, Ів. Белей, Денис Лукіянович, М. Лозинський тощо. Тому 
члени Кружка займалися, попри самоосвіту, також культурною і політичною діяль
ністю в школі, в місті та в недалеких селах.

Вихід на волю з кацапської бурси приніс йому матеріяльні труднощі, але мимо 
того був радісною подією. Він душевно виріс, розвинувся і став у Кружку одним із 
провідників. Мав він там доповіді, забирав голос у дискусіях і багато читав, хоча 
його вільний час був обмежений приватними лекціями.

Багато навчився він на годинах Пачовського, який був ентузіястом Козаччини і 
боротьби головних її діячів за нашу державну незалежність. У тих часах вишколився 
Вітовський як декляматор. Також належав до тих кружківців, що ходили неділями до 
читалень у сусідні села й читали та пояснювали селянам часописні статті.

Діяльність у читальнях була учням суворо заборонена, але кружківці не дбали про 
те. А що не раз вибирали для своєї праці села, заражені москвофільством, то на них 
пішли доноси до дирекції гімназії від місцевих кацапських «діятелів». Директор 
заборонив учням таку діяльність окремим обіжником, однак кружківці не покинули 
її, лише діяли обережніше: коли мали йти до читалень, зодягалися в цивільний одяг.

Революція в Росії та в Східній Україні (в pp. 1905-6) мала сильний вплив на 
світогляд і світовідчування кружківців. Та революція виявила, що нашої свідомої 
інтелігенції є там більше, як здавалося, і що наддніпрянське селянство не було таким 
темним і пасивним, як здавалося. Воно мало здатність і відвагу до бунту. Підо 
впливом тієї революції зросло зацікавлення кружківців політикою.

Декотрі кружківці, між ними й Вітовський, стали прихильниками революційних 
методів боротьби за права нашої нації в Галичині. 1 так восени 1906 р. відвідав 
Вітовський редактора «Діла» Мих. Лозинського, котрий закінчив яких десять років 
раніш Станиславівську гімназію, та просив порад і революційної літератури. В їх
ньому Кружку, мовляв, виринув плян боротися проти польських політиків-дідичів у 
Галичині рільничим терором і так змусити їх до поступок для наших селян. Редактор 
порадив, щоб кружківці не займались такими справами, лиш кінчали студії, а тоді 
кожний з них побачить, що повинен робити.

*  *  *

По матурі, в 1907 р. записався Вітовський на правничий відділ Львівського уні
верситету, а що не міг з матеріяльних причин жити у Львові, осів у Станиславові. 
Право — це був єдиний відділ студій, на якому не конче було ходити на виклади: 
можна було вчитись на провінції, приїздити до Львова лише по вакаціях, щоб 
записатись і на початку літа — здавати іспити. Він працював у канцелярії одного 
адвоката, а вільний час присвячував громадській праці. Займався головно закла
данням протипожежних товариств «Січ» і працював у читальнях «Просвіти». Також 
був Вітовський членом проводу радикальної партії.

Вітовський взяв діяльну участь у боротьбі наших студентів за наш університет у 
Львові. В 1910 p., перед закінченням викладів, вирішили наші студенти уладити в
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університеті віче, на яке ректор не дав дозволу. Вітовський гаряче стверджував на тій 
нараді потребу відбути таке віче в будинку університету, хоча це загрожувало бійкою 
з польськими студентами, які схочуть розігнати його.1 Так воно й сталося. Наші 
студенти збудували в коридорі барикади з лавок, щоб не допустити поляків у залю, 
де відбувалося наше віче. Коло барикад дійшло до бійки, поляки навіть стріляли з 
револьверів. Тоді загинув студент Коцко, а кількох було поранено. У судовому 
процесі позасуджували наших заарештованих студентів, також Вітовського, на кару 
тюрми.

Ф ото із зб. В. Гірняка.
16-літній УСС Йосиф Гірняк та його сестра Анна 1919 року в Станиславові.

Перед тією борнею за наш університет закінчив був Вітовський однорічну вій
ськову службу в австрійській армії, зі ступенем хорунжого. Тому, що він сидів у 
тюрмі, відібрали в нього ступінь старшини. Привернули його аж у війні 1914 p., в 
Карпатах, коли він був заслуженим комендантом славної сотні УССтрільців.

Восени 1911 р. брав Вітовський провідну участь у підготові втечі зі станисла
вівської тюрми студента Січинського. Втеча вдалася, з допомогою одного дозорця- 
українця.

Щовечора чекав у парку коло тюрми хтось із тих кількох студентів, які вели 
справу втечі, бо дозорець, їхній союзник, не міг знати, коли в коридорах тюрми буде 
нагода для здійснення втечі. Одного вечора, коли в парку на стійці був Вітовський, 
дозорець-українець привів до нього Січинського, в однострої дозорця. Вітовський
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завів його на приготовану квартиру, де він передягнувся в селянський одяг і поїхав із 
селянами в село.

Поляки підняли великий крик, поставили на ноги поліцію в Галичині та в усій 
Австрії, поліція шукала втікача в усіх європейських пристанях — одначе, їм так і не 
вдалося натрапити на сліди виконавців тієї втечі.

На провесні 1912 р. уладило т-во «Українська молодіж» свято в Шевченкову 
річницю для ширшої публіки. Вітовський сказав на ньому вартісну промову, повну 
поезії та глибоких думок. Один уривок з неї затямив я на все життя: «Судьба далі 
перекидала сторінки історії — і на Далекому Сході закипіла велика війна. Там, на 
полях Манджурії, десятками тисяч гинули сини Твої, Україно, за справу Твого 
ворога-гнобителя. Україно, жадай відплати за діти Твої!»

В такому стилі тривала вся та промова. Була хвилююча, надпартійна і собор- 
ницька.

Вітовський в Легіоні УС Стрільців 

1. Політичний провідник Січових Стрільців

Ще перед війною звертали на нього увагу, спершу кружківці та інші шкільні то
вариші, а згодом також старші громадяни, за його характер, ідейність, талановитість 
і продуктивність у громадській праці. Одначе, аж серед стрільців заблищав він і 
розвинувся, як їхній політичний провідник і як виховник своєї сотні. Політичний 
провід стрілецтву був дуже потрібний, бо стрільці були молоді й запальні, а обста
вини — складні та й для нас неприхильні. У вищих командах сиділи наші вороги, 
напр., у головній команді австрійської армії було немало поляків, а начальником 
штабу 25 корпусу, до якого належали стрільці, був полковник-поляк, граф Лямезан, 
наш ворог. Тому й поведінка стрільців повинна була визначатися обережністю й 
поміркованням і попри те — вони повинні були мати власну політичну лінію, як 
учасники Легіону, що бореться за нашу націю проти її головного ворога.

На початку війни австрійське військо, особливо мадяри (угорці), знущалося над 
нашими селянами, а що програвали битви, то перекинули вину за свої невдачі на 
населення, буцімто прихильне до москалів. Такі інформації подавала їм польська 
адміністрація в Галичині. Військо і його жандарми вішали багатьох селян, а іноді й 
інтелігентів, а тисячі інших замкнули в таборах для інтернованих. Така дика, без
правна поведінка насторожила стрільців, а коли військова влада вимагала від них, 
згуртованих у Стрию, такої ж присяги на вірність Австрії, яку складали всі австр. 
вояки, без згадки про Україну, то це викликало серед них, головно серед стрільців 
провідної в тих часах Дідушкової сотні — велике невдоволення. Тим більше, що й 
головна команда австр. армії виявила своє недовір'я до Січових Стрільців, обме
живши їхню кількість до скромного числа трьох тисяч, а корпусна команда змен
шила ще й ту кількість до 2500. Стрільці хотіли для протесту розійтися додому.

У тій небезпечній хвилині сказав своє слово Вітовський. Він переконав стрільців 
Дідушкової сотні й інших, що стрільці мають виконати для нашої нації дуже важли
ве завдання, тому мусять терпеливо зносити всякі неприємності та недовір’я і не 
сміють зректися свого обов’язку.2 Другого дня по присязі на вірність Австрії склали 
стрільці ще одну присягу — за старанням Вітовського — на вірність Україні.

Під час виснажливих важких боїв у Карпатах взимку 1914/15 р. потребували 
стрільці також політичного проводу. Вітовський, д-р С. Шухевич, Трух, Гнатевич і 
ще кілька старшин ставили вимогу, щоб дуже ощаджувати стрілецькі сили, бо «ми не 
маємо доповнень». Дійсно, вся Галичина і в ній понад 10 тисяч відправлених додому
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добровільців лишилися під московською окупацією. А тут багато стрільців відхо
дили з сотень до шпиталів з відмороженими ногами, або в наслідок вичерпання і 
хворіб, немало з них гинули на стежах, при перестрілках з ворогом, або потрапляли 
в неволю. Отже стрільцям загрожувала ліквідація. Тому передбачливі старшини 
старалися ощаджувати стрільців, дбали по змозі про їх вигоду і хоч малий від
починок.

Але більшість стрілецьких старшин про те не думала. Командант І куреня, Гриць 
Коссак, заявив у команді бриґади, коли була мова про відпочинок для тих відділів, 
які довший час виконують фронтову службу, що стрільці ніколи не потребують 
відпочинку. Та заява звучала гарно, її з приємністю прийняли до відома вищі ко
манди, одначе вона суперечила дійсному станові та збільшила виснаження стрільців.

Це все відбилося на кількісному стані сотень. Під кінець зими, в лютому і в 
березні 1915 р. недостача стрільців у сотнях стала загрозлива. Кілька місяців пізніше, 
на початку вересня, не було в усьому другому курені, в його чотирьох сотнях, навіть 
двох сот стрільців. Ота невелика кількість стрільців мусіла виконувати таку саму 
службу, як повні австр. курені, що числили від 800 до 1000 вояків.

Також Вітовський старався зарадити тій недостачі. На початку 1915 р. він був на 
короткій відпустці у Відні — головному осередку наших утікачів з Галичини й 
Буковини від москалів, і там агітував серед нашої молоді, щоби вступала в стрілецькі 
ряди. Декотрі наші культурні й політичні діячі не бачили такої потреби і криво 
дивились на ті його старання, що він, мовляв, став мілітаристом і хотів би бачити 
всю нашу молодь на фронті — під кулями.

Також старався Вітовський поборювати інтриги, якими займалися кілька старшин
і, само собою, шкодили доброму імені Легіону в команді дивізії та бриґади. І так 
отаман Гриць Коссак жив у постійній незгоді з отаманом С. Шухевичем і різними 
способами, не завжди відповідними, намагався стати полковником. Сотник Василь 
Дідушок ворогував з Коссаком, гуртуючи старшин, невдоволених з нього. Вітов- 

» ський старався, як міг, злагіднити ті нездорові прояви, що забагнювали життя між 
старшинами. Коли ж отаман Шухевич, знеохочений тими інтриґами, повернувся до 
австр. армії, він передав провід куренем Вітовському. Цей подбав, щоб курінним 
став В. Дідушок, бо знав, як дуже бажав він дістати курінь.

Значно краще, ніж той почин, удався Вітовському тієї ж осені інший: він довів до 
корисної і потрібної співпраці старшин 2 куреня з кошем. До тої пори наші фронтові 
старшини легковажили кошових старшин, згідно зі звичаєм у австр. армії. Коли ж 
Вітовський побував у коші, лікуючи ногу по семиковецьких боях, придивився до 
праці тамтешніх старшин над патріотичним вихованням новобранців і до старань 
про доповнення для фронтових формацій УСС, проти волі та перешкод зі сторони 
корпусної команди, — він високо оцінив їхню діяльність. Вернувшись у поле, пе
реконав старшин 2 куреня про потребу і вартість співпраці з кошем — і вона негайно 
почалася. В першу чергу, кошові діячі почали помагати редакції й адміністрації 
журналу «Шляхи», що його видавали у Львові старшини 2 куреня — за гроші, які 
зібрав пок. чотар Балюк на Стрілецький Фонд. Стала тоді також злободенною друга 
справа — обсада трьох комісаріятів УСС, для ведення культурної праці у завойо
ваній від москалів частині Волині.

Так впливав Вітовський на діяльність і товариське життя старшини УСС на 
фронті, а від листопада 1915 р. також на старшин у коші. Така політична про
відницька діяльність стала особливо важливою і потрібною від провесни 1917 p., 
коли Наддніпрянщину охопила велика революція.

В наслідок волі та непослуху серед російських солдатів, вели стрільці з ними 
розмови через фронт і переконалися, що напроти стоїть багато українців. Настало

219



братання, одні до одних ходили на розмови, обмінювалися дарунками, часописами, 
торгували тощо. Аж довідалася про те корпусна команда і перенесла стрільців з 
першої лінії в запас, до села Конюхи.

Події на Наддніпрянщині та на фронті викликали серед стрілецьких старшин і 
серед стрільців диспути. Відбувалися розмови, а то й наради, чи нам, Легіонові 
добровільців, личить стояти на фронті проти своїх братів, що почали організуватися 
в окремі, українські частини? Весною того ж року, 27 травня, відбулася в коші нарада 
представників старшин і підстаршин із коша, вишколу та висланників з поля — у 
справі дальшої долі Леґіону УСС. Нарада, очевидно таємна, відбулася під проводом 
Вітовського. Це доказує, що всі три формації УСС уважали його своїм ідеологічним 
провідником. Більшість учасників наради була за ліквідацію Леґіону. Одначе, мен
шість, до якої належали, між ін., політичний провідник коша пор. В. Старосольський, 
кошовий Н. Гірняк, подавала дуже сильні докази за дальшим існуванням УСС. З 
огляду на важливість справи, передано її для кінцевого вирішення нашому полі
тичному проводові. По дводенній бурхливій нараді вирішили наші провідники, що з 
політичних причин повинен Леґіон існувати далі.

Стрільці в полі того року багато конспірували, бо й їхнє становище вимагало 
чуйности. Так у грудні відбулася в полі нарада стрілецьких старшин, у лісі над 
Збручем, коло села Ґуштина, в якому тоді стояли стрільці.

Спонукою до наради була обіцянка Австрії та Німеччини полякам — прилучити 
Галичину до автономної польської держави, яку вони обидві створили в поперед
ньому, 1916 р. На нараді запропонував підхорунжий Дм. Паліїв, щоб стрільці для 
протесту зірвали з Австрією та перейшли на Наддніпрянщину, на службу Українській 
Центральній Раді. Дуже важливий був виступ сотника Вітовського, який стверджу
вав, що роля стрільців ще не закінчена і з огляду на дальшу долю Галичини — вони 
повинні лишитись на місці. Вирішення тієї справи передано, спільно ухваленою 
резолюцією, нашим парляментарним послам у Відні. Посли вирішили, що стрільці 
повинні далі існувати.

Під час наступу Керенського, в кінці червня, майже ввесь Леґіон потрапив у 
неволю. Незабаром, восени, вийшов у поле новий курінь, і Леґіон знову існував. 
Комендантом був отаман (майор) Тарнавський, а його адьютантом Вітовський.

Вони щиро товаришували. Познайомились влітку 1915 p., над Золотою Липою. 
Тоді була перерва в воєнних діях. Тарнавський був активний старшина австр. армії, 
але свідомий українець, зі знаної священичої родини в Золочівщині. Тоді був він 
комендантом куреня в 35 полку піхоти і під час довшого постою зацікавився своїми 
сусідами, Січовими Стрільцями, відвідував їх і заприязнився з Вітовським.

Коли восени 1917 р. захопила в Московщині владу партія більшовиків, Цен
тральна Рада не визнала їхньої влади над Україною й оголосила III Універсалом, що 
Україна стала незалежною республікою. В коші відбулася з того приводу маніфес
тація.

Вітовський запропонував старшинам УСС відзначити також у полі ту величну й 
радісну подію. Кілька старшин, що недавно перейшли до нас із австр. армії, вагались 
підписатися під просьбою до корпусної команди, щоб дозволила відсвяткувати ту 
подію. Але відважний, твердий характером, от. Тарнавський дав під тим проханням 
свій підпис, із заміткою, що поручає ту справу до прихильного полагодження.

Прихильна настанова коменданта Леґіону, активного старшини, до такої суто 
політичної справи, як святкування події, що сталася за ворожим фронтом, не спо
добалася ворожій нам корпусній команді. Отаман Тарнавський мусів відійти, а на 
його місце призначено сотника Осипа Микитку. Він прибув до місця постою Леґіону 
на саме Різдво.
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Вітовський зайнявся підготовок) прощання з отаманом Тарнавським, дуже люб
леним стрільцями. Був перший день Різдвяних Свят на початку січня 1918 р. Про
щання відбулося в приявності нового коменданта. Воно випало щиро і велично 
завдяки старанням і промові Вітовського. Він, між ін., попередив старшин, щоб того 
вечора не говорили ні слова німецькою мовою, щоб новий комендант знав, що в 
Легіоні та в його управі панує неподільно наша мова.3

Нашим гостем був о. Матковський, заслужений діяч на Поділлі. Він підняв тост і 
сказав у своїй промові, що наша громадськість занепокоєна тим, що от. Тарнавський 
покидає стрільців, які його люблять і високо шанують, та сподівається, що він ще 
повернеться до них. Другу, дуже глибоку промову сказав Вітовський. Я затямив її 
майже дослівно і записав 8 років після події.

«Січові Стрільці, — заявив він, — це організація передусім і наскрізь політична. 
Про це мусить пам’ятати кожночасний її комендант. Він є не лише провідником 
військового відцілу, але має також визначне й відповідальне становище серед нашого 
народу. Бути провідником стрільців — це велика честь, але й важкий обов’язок. Наш 
отаман став жертвою труднощів того становища і тому покидає нас. Не принизив 
він у важку хвилину стрілецького прапора! Його діти зможуть з гордістю сказати: 
«Мій батько був комендантом Січових Стрільців». А наші діти, як хто з нас матиме 
їх, зможуть відповісти також із гордістю: «А мій батько служив під його командою!» 
Ту промову закінчив він окликом: «Наш отаман Тарнавський най живе!» — а стар
шини тричі відгукнули грімко і щиро: «Слава!»4

Отаман був схвильований тим щирим прощанням. Під кінець промовив новий 
комендант, сотник Осип Микитка. Говорив він плавно нашою мовою та хвалив 
старшин УСС за щиру товариськість і відданість своєму комендантові.

На другий день покинув польову формацію стрільців також Вітовський. Мабуть 
аж під впливом розмов із ним став отаман Тарнавський таким щирим державником, 
що підписав те прохання старшин. Про їхні тодішні розмови подав він у згаданому 
життєписі важливу згадку:

«Короткий час мого командування стрільцями був тим цікавий, що часто дово
дилося зустрічатись з Вітовським, тоді моєю правою рукою. Знаючи, що не побуду 
довго на своєму теперішньому становиці, я старався підготовити його до само
стійного ведення Легіону. Під час таких лекцій ми заводили довгі балачки, що 
вибігали далеко поза межі, дозволені нашими одностроями. Вітовський, вдача палка, 
ідейно-фанатична, змальовував міцними словами міражі з недалекого прийдешнього, 
барвисто, переконливо, поетично. В його голосі бринів тоді шляхетний патос людини, 
що кожне слово нагріває дочервона в горнилі свого серця і оформлює його в май
стерні глибокого знання».3

2. Участь Вітовського в з'ясуванні стрілецької ідеології

Сотник Вітовський причинився також до точного з’ясування стрілецької ідеології. 
Стрільці вирушали в поле з думкою воювати за поліпшення долі України, проти 
головного ворога, але по-різному уявляли собі ту справу. Студенти підходили до 
того питання глибше й точніше, але стрільці без більшої освіти знали переважно 
лише те, що Росія — головний наш ворог, і якщо його перемогти в тій війні, доля 
України покращає.

На провесні 1915 р. обидва стрілецькі курені квартирували близько гори Маківки, в 
селах Головецьку і Грабівці. Тоді був короткий застій у воєнних діях, але москалі 
були чуйні та обстрілювали ті села з гармат, як лише побачили там стрільців. Іван 
Балюк, славний провідник стрілецьких стеж, тоді вже чотар і заступник Вітовського,
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гуртував старшин і добірних стрільців не лише з нашої сотні, але й запрошував 
декого з інших сотень 2 куреня і зі старшин 1 куреня для дискусій, щоб точно 
з’ясувати стрілецьку ідеологію. Вітовський опікувався такими заходами й інколи там 
брав у них участь.

Той гурт уточнив і з’ясував стрілецьку ідеологію ось так: наша мета — Незалежна 
і Соборна Українська Держава. Ми — військо України, ідемо до тієї мети слідами 
гетьмана Мазепи і згідно з «Заповітом» Шевченка. Щоб ту, важко досяжну, мету 
осягнути, треба гартувати нашу молодь, виховувати її у військовому дусі, в почутті 
обов’язку щиро і повсякчасно працювати для добра України та в готовості стати у 
відповідну хвилину до збройної боротьби за неї. Щоб таку виховну мету осягнути, 
треба пропагувати ту ідею серед молоді та старших, у першу чергу, видавати 
журнал.

Стрільці почали негайно складати гроші на стрілецький Пресовий Фонд. Збирав 
їх чотар Балюк і сам відразу пожертвував свою ціломісячну платню. Пресовий Фонд 
скоро більшав і незабаром дійшов до кількох тисяч корон.

Через три місяці фронт зупинився над Золотою Липою, настала кількатижнева 
перерва у воєнних діях. Стрільці обох куренів мали тоді перший відпочинок від 
початку війни. Там відбулися стрілецькі віча, на яких чотар Балюк та інші зна
йомили загал стрільців зі стрілецькою ідеологією.

Вітовський писав про ті ідеологічні дискусії та про збірку на Пресовий Фонд до 
Відня, до Союзу Визволення України — ось так:

«...Вони прийшли до переконання, що їхня задача не кінчиться з війною. Що який 
би не був вислід війни, на них і лише на них спаде ввесь тягар національної роботи. 
Вони відтепер приготовляються до неї. Складають свої лепти, щоб мати свій орган, 
свій власний, щоб гуртувати коло нього людей діла, а не лише слова. Вони перейшли 
і переходять тяжку школу життя і бачать, що не в них, але в нас усіх брак дисци
пліни, карности, брак почуття обов’язку, брак почуття відповідальности! І вони 
кажуть — вірте їм — що вони будуть тими відродженцями, які нарід відродять, 
будуть корчувати те, що нас нищить, а насаджувати те, чого нам треба, щоб стати 
народом „залізним”».

«...Чи ж це не подвиг, що люди, яким смерть в очі заглядає, думають про 
будучину, повну праці, а не відпочинку. Що люди, які мерзнуть і голодують часом, 
складають свої лепти так радо, що з тих лепт уже тисячі корон виросли».

В часі розмов і дискусій коло Маківки на ідеологічні та політичні теми виросли 
під моральним оглядом стрільці сотні Вітовського та учасники з інших сотень і 
усвідомили собі завдання й обов’язки за війни і в повоєнній майбутності. Нижче- 
наведений лист стрільців сотні Вітовського до Управи Союзу Визволення України, з 
дня 1 квітня 1915 p., виявляє героїчне відчування і розуміння своїх завдань. Сти
лізував того листа, мабуть, Балюк, бо він виявив себе вже раніш, як письменник, та й 
не було нікого в сотні, що дорівнював би йому талановитістю й ідейним горінням:

«Бойова лінія в Карпатах, 1. 4. 1915. Нині Страсний Четвер. Замість бажання 
Веселих Свят, шлемо всім Вам, що в Союзі працюєте, сердечний привіт і щире 
признання за Вашу велику і важну діяльність. Серед загальної катастрофи, при
гноблення і зневіри зуміли Ви високо піднести національний прапор і Ви одні дер
жите його певною й міцною рукою досі. Може мило Вам буде дізнатися, що Ви не 
самотні в своїх змаганнях і що ми не тільки жовніри, але і будучі горожани Вільної 
Самостійної України. Велика історична ідея перестала бути для нас лише переко
нанням! Вона вросла в характер і душі наші, перейшла в діло, стала основним 
нервом життя нашого. Ми знаємо, за що ідемо на труди і бої, за що лишаємо 
могили за собою по своїх і чужих горах. Ми свідомі цілі нашої на будуче, і доріг, що
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ними йтимемо в життю своєму. У нас давно кристалізується те, що Ви сказали в 
статтях „Перед новими завданнями” і „Думки про демократію”. Ми свідомі і цього, 
що від нас залежить, чи теперішнє покоління запишеться золотою карткою в нашій 
історії, чи скажуть про нього, що жило у велику пору, та заспало її. Багато ми 
перейшли, пережили. Були у нас хвилі глибокої зневіри і песимізму, коли здавалося, 
що вже все пропало, а в знесиленій і втомленій душі лише жаль і нудь оставались і 
мука болюча. Гей, якби Ви знали! Та це минуло. Не ті ми стрільці, що спочатку були. 
Ми змужніли, загартувалися, набрались залізної впертости. Витворюється у нас щось 
з давнього козацтва. Поезія крови і могил товаришів наших, що полягли в горах 
високих, в лісах смерекових. Поезія смерти і боїв, і слави. Уміємо глядіти спокійно 
смерті в очі. Про життя байдуже, бо знаємо, що посів крови ніколи не гине. Ідея, що 
їй у жертву кров пролито і життя віддано, ніколи не вмирає, і з історичною ко
нечністю мусить побідити. Ні крихітки у нас песимізму. Віримо, що хоч би ворог все 
до тла знищив, а осталась лише могила Шевченка і огненне Франкове пророцтво — 
то ще ніщо не пропало.

«З тою вірою стали Ви на чолі недолею побитого народу, з тою вірою ми стаємо 
при Вашім боці. Ваша праця, а наша кров під цю хвилю будуть угольним каменем і 
цементом тої основи, що на ній опреться будуча праця і перебудова національного 
організму. Ви ведіте, а з нас, хто жив буде, дасть Вам свою молоду, буйну силу, 
рішучу, різку і гостру, як бритва, міцну і незломну, як сталь, дасть Вам жилаві, 
взвичаєні до праці тверді руки і думку, ясну та розумну».6

3. Вітовський як виховник своєї сотні

Національним обов’язком старшин Уесесів була відповідна поведінка зі стріль
цями, яка повинна пригадувати їм, що вони не є пересічні вояки австр. армії, а 
добровільці — борці за Україну. Одначе не всі старшини мали таку настанову до 
стрільців і старались відповідно діяти. Гарну, батьківську поведінку супроти стріль
ців виявляв отаман Шухевич. Вітовський виховував свою сотню пляново на свідомих 
і жертвенних борців за Україну. Це було дуже важливим і потрібним, бо війна в 
Карпатах, серед гострих морозів і виснажуючих стеж першої воєнної зими вимагала 
від стрільців напруги всіх сил.

Стрільцям, які полягли, що не раз траплялося, влаштовували по змозі найбільш 
дбайливі похорони. Вітовський інколи промовляв над гробом, а він був найкращим 
промовцем у Легіоні. Його промови надзвичайно подобались, бо були щирі й оригі
нальні. Часто мали нагоду слухати їх також стрільці з інших сотень, і так зростала 
популярність сотника Вітовського в Легіоні.

Сотня Вітовського особливо визначилася в розвідці. Ще восени стежа під про
водом чотаря Труха дійшла горами далеко поза ворожий фронт і привела звідти 
десятьох бранців! Особливо зимою 1914/1915 р. мала сотня Вітовського великі осяги 
в стеженні. Ані в одній сотні не було стільки талановитих провідників стеж, як у тій: 
Іван Балюк, Гриць Трух, Мих. Мінчак, Гриць Іваненко, Мих. Матчак і ще кілька. 
Особливо Балюк заганявся з героїчною відвагою далеко, іноді аж під ворожі ста
новища, і приносив просто до бригадної команди високовартісні звідомлення, з 
рисунком, де були зазначені розташування ворожих обозів, артилерії чи окопів пі
хоти. Інколи команда бригади відразу телефонувала до артилерії, щоб перевірила ті 
дані й негайно відкрила по тих об’єктах огонь. Стрілецькі стежі приносили важливіші 
й точніші звідомлення, ніж стежі австрійські або мадярські, під проводом старшин. 
Уесеси стали очима бриґад і їхньою безпекою. Діставали похвали, що для українців
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немає нічого неможливого. Так здобували стрілецькі стежі славу для Леґіону і роз
голос для нашої визвольної справи.

Вітовський пильно дбав про сили і настрій сотні. Якщо котрийсь день був вільний 
від ранньої збірки і праці, а він знав про це наперед, то повідомляв стрільців, що 
найближчий ранок буде спокійний, тому нехай сплять роздягнені та наведуть лад із 
білизною і в наплічниках. Коли ж ранком не було що їсти, бо обоз не підвіз, давав 
дозвіл і радив стежам, щоб старалися купити якісь харчі у тих селах, якими пере
ходитимуть. Так держав він сотню в добрій формі й настрої, стрільці були задоволені 
і вдячні.

Для ілюстрації тодішнього стрілецького побуту розповім про одну подію з кінця 
грудня 1914 p., під час невеликої місцевої офензиви, яку робила група полк. Ґійома, 
до котрої наша сотня тоді ще належала. По полудні опинилася сотня в новоздо- 
бутому селі. На квартирі було нас кілька, між ними Балюк і Трух. Прийшла нагода 
відпочити. Перед вечором увійшов сотник: «Є важна справа. Хто зголоситься понести 
цієї ночі звідомлення від команди групи до команди такої то бригади на хребті, на 
горі Пікуй? Там треба її знайти. Потрібний поспіх. Звідомлення дуже важливе. За
блудити не вільно!» — Добровільці знайшлися, і довго оглядали з сотником на мапі 
дорогу й бездоріжжя, якими повинні були йти. Опісля пішли з ним до команди 
групи.

Щоб розвивати у стрільців почуття відповідальности й гідности, Вітовський не 
карав стрільця за провину, згідно з австр. шабльоном, а запитував на збірці сотню, 
яка кара належиться винуватцеві. Стрілецька оцінка завжди була справедлива, ін
коли й гостріша, ніж припускав сотник.

Дуже виховним, але й дуже небезпечним вчинком Вітовського було вивішення 
блакитно-жовтого прапору, побіч австрійського, на ратуші в новоздобутому Галичі 
в червні 1915 р. Той відважний вчинок наробив шуму в вищих командах і навіть у 
мадярському парляменті в Будапешті, де внесено в тій справі інтерпеляцію. Ма
дярський прем’єр, граф Іштван Тіса, зажадав вияснень у головній команді австр. 
армії. Вітовському загрожував воєнний суд, а там не було жартів. Той випадок 
закінчився осторогою Вітовському, що в нього відберуть старшинський ступінь, коли 
повториться щось подібне.

Культурно-освітня праця Вітовського на Волині

В офензиві, що розпочалася в половині травня 1915, відібрала австр. армія понад 
дві третини української Галичини, Буковину і Холмщину та велику частину Волині. 
Союз Визволення України заснував тоді «Бюро Культурної Помочі українському 
населенню на окупованих землях», що мало дбати про національне освідомлення 
населення досить таки відсталої Волині. Головна Українська Рада і Бойова Управа 
УСС добивалися в головній команді австр. армії дозволу на культурно-освітню 
діяльність на Волині. Головна команда австр. армії того не дозволила, але з трудом 
погодилася на поборову агітацію, щоб стрільці старалися дістати з-поміж волин
ського населення добровільців; освітня праця могла відбуватись як приватний до
даток.

На початку лютого 1916 р. прибули на Волинь три поборові комісари з коша 
УСС. Окупована частина Волині була поділена на три адміністраційні округи, з 
осідками в Луцькому, Володимирі та Ковелі. Чотар Саєвич діяв у Володимирі, чотар 
Гаврилко — близько Луцького і сотник Вітовський — у Ковелі.

Зголосилися вони в Луцькому, в команді 4 австр. армії, і там «довідалися» від 
капітана, який їх прийняв, що на Волині є лише поляки, жиди й москалі. Ніяких
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українців немає. У набір добровільців він не вірить. Наказав їм подавати що 10 днів 
точне звідомлення зі своєї праці та про настрої населення, також польського і жи
дівського. Вітовський утішився, бо той обов’язок давав йому нагоду займатися 
освітньою й освідомною працею. А в поборову акцію він і сам не вірив і не робив 
нічого в тій справі, головно тому, що молоді було в селах дуже мало, її захопили з 
собою москалі.

Спершу обставини праці були дуже важкі. Він не мав жадної допомоги, бо 
команда 4 армії стояла на становищі, що немає поборових комісаріятів, ані кан
целярій, є лише три поборові комісари. Також матеріяльна сторінка їхньої праці була 
спершу клопітна. В тій справі писав він до кошового: «Вишли мені і Саєвичеві — 
оскільки Гаврилко подасть свою адресу, то і йому — найменше по 300 корон. Маєш 
у себе якийсь диспозиційний фонд, як він не вистачить, то хоч би поодиноко в 
кожного збери по десятці і пішли сейчас. Повторюю, сейчас, бо остають я і другі без 
сотика. Дорожня страшна».

У листі до кошового з 1-го квітня є вже дані про зміст його праці: «Товчусь по 
селах, як Марко по пеклі... До писання про враження нема охоти, ні часу, ні сили. 
Зате над звітом до АК7 сиджу часом цілий день. Числюся з тим, що мої звіти 
читають не тільки К-офіц.8 в команді 4 армії, але що вони йдуть дальше і вище, і 
тому над стилізацією одного аркуша треба собі добре лоба нам’яти... З моцно 
обширним матеріялом в справі релігійній їду завтра до АК... Що дав би я за це нині, 
коли б міг знати, чи в своїх письмах до АОК9 порушила ЗУР10 релігійну справу і в 
якім напрямі. А ця справа така дуже пекуча!»

На початку червня того ж 1916 р. почалася сильна московська офензива генерала 
Брусілова. Тоді ж закінчив Вітовський підготову до відкриття одинадцяти народних 
шкіл. Був дуже задоволений тим осягом. Про ті школи писав у листі до кошового, з 
дня 30 червня: «На російську офензиву приладив я свою офензиву: одинадцять 
шкільних будинків упорядкованих, діти списані, вчора дістав з крайскомандо дозвіл і 
приречення помочі в заложенні тих всіх 11-ти українських шкіл. Сьогодні вислав у 
Львів Палащука по шкільні книжки і по вчителів... До газет не пишу ані слова».

Очевидно, настанова команди 4 армії щодо діяльности стрілецьких комісарів 
змінилася, коли вона не тільки дозволила відчинити школи, але й обіцяла допомогу 
та згодилася, щоб Вітовський мав помічника.

Коли у вересні того ж року приїхав до Луцького, до команди 4 армії, головний 
комендант східнього фронту, баварський принц Оскар, високі і найвищі старшини 
довго розмовляли на прийнятті з Вітовським на українську тему. «З тієї розмови, — 
писав він кошовому, — мож би створити бодай кілька передовиць в „Ділі”, до чого 
ні заміру, ні охоти не маю. На всякий случай — найперший раз у житті сам себе 
похвалю — ні старі, ні молоді наші не могли б мені закинути, що я в тім дні зле їх 
репрезентував».

Добре підготований наступ Брусілова відсунув австр. фронт значно назад. Тому в 
Ковельській окрузі опинилося багато наших виселених селян. Команда 4 армії три
мала їх у таборах і доручила Вітовському налагодити харчування. Про ту новину 
писав він кошовому під кінець того ж року: «Називаюся урядово Евакуіртенрефе- 
рент.11 Маю їх 23 тисячі душ, т. зв. Мілітервіртшафтен12 мають доставити мені 
збіжжя, бараболю, а я маю зорганізувати і перевести апровізацію виселенців. Збіжжя 
мало, виселенців багато, роботи дуже багато... Справа шкільна іде зовсім добре».

Без огляду на навалу праці, мав тоді Вітовський змогу, як самостійний референт 
окружної команди, успішніше вести освітню діяльність. Він почав налагоджувати 
нову ділянку — курси для неписьменних.
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Культурно-освітня праця Уесесів на Волині нагло перервалася по 15 місяцях — у 
квітні 1917 р. Сталося це за старанням польських політиків, які вжили своїх впливів, 
щоб позбутися стрільців із Волині. Не допомогли протести нашого політичного 
проводу, ані прохання населення. З ними мусів покинути Волинь пор. Гнат Мар- 
тинець, хоча мешканці міста, без різниці національности, посилали прохання до 
австр. влади, щоб його лишила.

Вислід праці Вітовського на Ковельщині був дуже помітний: там діяли 17 шкіл і
10 було приготованих, отже було б 27, якщо б праця стрільців на Волині не була 
загальмована. Статистика тільки 14-ти з тих шкіл показувала: 19 учителів, з того 13 
Уесесів, два місцеві, та чотири вчительки з Галичини; шкільних дітей було 1121. 
Учителі-стрільці не діставали платні, лише свою стрілецьку (дві з половиною корони 
денно). Не раз не вистачало їм на прохарчування, бо в тій прифронтовій смузі 
існувала велика дорожнеча. Це були недавні вчителі народних, або й середніх шкіл, 
нездатні до військової служби в полі. Цивільних учителів треба було оплачувати. 
Про гроші на ту ціль старалося Бюро Культурної Помочі.

На Володимирщині, де комісаром був чотар Саєвич, осяги були значно більші. 
Діяльних шкіл було там 58. Не була це виключна заслуга практичного Саєвича, але й 
пригожих обставин. Міщани-українці у Володимирі були національно свідомі люди 
й посадником міста був видатний діяч і педагог, згадуваний вище пор. Гнат Мар- 
тинець. Він щиро підтримував справу нашого шкільництва, навіть став головою 
окружної шкільної ради. Володимирський комісаріят видав читанки для чотирьох 
кляс народних шкіл і дбав про закуп книжок для шкільних бібліотек.

Чотар Гаврилко на Луччині не мав часу розгорнути як слід свою діяльність, бо по 
чотирьох місяцях ту місцевість захопили москалі.

Праця у волинських школах тривала коротко, всього 15 місяців, але лишила 
тривкий слід. Про те згадує кошовий, проф. Никифор Гірняк, у своїй книжці «Орга
нізація і духовий ріст Українських Січових Стрільців», звідки взято частину даних.

Вітовський як секретар військових справ

У дні 9 листопада передала Національна Рада виконну владу Державному Се- 
кретаріятові Західньо-Української Народної Республіки. Його прем’єром вибрано 
д-ра Костя Левицького, а секретарем Військових Справ полк. Дмитра Вітовського.

Негайно, 10 листопада, почав Вітовський організовувати Секретаріят Військових 
Справ. Завдання Секретаріяту були широкі: організація запілля і військової адмі
ністрації, проведення мобілізації, вишкіл новобранців, технічне забезпечення війська 
тощо. Увесь тягар праці лежав на плечах Вітовського.

По кількох днях видав він мобілізаційний розпорядок (13 листопада) про покли
кання до військової служби річників 1883-1900 і перегляд річника 1901. Той наказ був 
конечний з огляду на започаткування Польщею війни проти нас. Польська держава 
вислала з Кракова військо, що піддержало бунт львівських поляків і 11 листопада 
здобуло міст на Сяні та Перемишль.

Мобілізація йшла спершу поволі. Поважний осяг принесла вона аж у другій 
половині грудня. Для боїв у Львові не встигла вона доставити значніших сил, бо 
частини, зорганізовані в провінційних містах, були потрібні на місці. Від перших днів 
листопада верталася з Наддніпрянщини безладно австр. армія, що сама демобілі
зувалася, а з австр. країв пливла маса бранців на схід і з країв кол. російської імперії
— на захід. Вони заповняли рідкісні в тодішній Галичині поїзди, більшість ішла 
пішки, численними валками, обдерта і голодна. Щоб зберегти при тому якийсь лад, 
треба було на місці військових частин.

226



Наших вояків із кол. австр. армії було в Галичині мало, та й ті переважно не 
були здатні до військової служби. Одні галицькі полки були на італійському фронті, 
де потрапили в листопаді майже стотисячною масою в італійську неволю. Інші були 
в південній частині Наддніпрянщини, звідки важко було повернутись при тодіш
ньому безладді. Щоб дістати військо, необхідне для боїв у Львові, видав Вітовський, 
у порозумінні з Секретаріятом Внутрішних Справ, такий

Приказ
до всіх державних комісарів і військових комендантів Західньо-Української На
родної Республіки.

В найближчому часі мусимо цілковито опанувати столицю нашої держави — 
Львів.

Хвиля грізна. Всяке отягання приносить нам необчислимі страти. Щоби здо
бути Львів, наша армія потребує нових і значних сил. Тому приказуємо всім 
державним комісарам і повітовим військовим комендантам, під особистою від
повідальністю, негайно зібрати і вислати до Львова всі зайві військові сили.

Найбезпечніше буде, як ті війська прийдуть крізь Личаківську рогачку, а вій
ськову команду слід повідомити на кілька годин перед приходом війська окремим 
післанцем.

Ще раз повторяємо: Львів мусить дістати від Вас негайну збройну допомогу!

Львів, дня 18 листопада 1918 р.
Державний Секретар Військових Справ 

Дмитро Вітовський 
Заступник Державного Секретаря Внутрішних Справ 

Д-р Роман Перфецький.

*  *  *

Щоб прискорити допомогу, виїхав Вітовський того ж дня до Станиславова, Ко
ломиї і Тернополя, де сподівався застати більші військові частини і виділити з них 
одну частину для Львова. Одначе, заки його почин приніс висліди, наше військо 
покинуло Львів. Державний Секретаріят осів тимчасово в Тернополі.

• *  *

Наша армія, що тоді творилася, особливо стрільці, наполягала на негайному 
об’єднанні ЗУНР з УНР. Вітовський був одержимий ідеєю соборности ще від гім- 
назіяльних літ. Обстоював він також створення єдиної армії.13 Одначе Державний 
Секретаріят зволікав із здійсненням об'єднання. Більшість секретарів була проти 
поспіху. Все таки Вітовський пильнував справу соборности і рішально вплинув на 
прискорення того акту.

Вітовський, який визначався політичною інтуїцією, вважав справу проголошення 
соборности невідкладною, і мав повну рацію. Пригляньмося докладніше до справи 
соборности, і побачимо, що не було ані причини відкладати її, ані часу не було для 
проголошення її згодом. Те проголошення відбулося, як відомо, святково і репре
зентативно в Києві, як одна з найвеличніших подій у всій нашій історії.

• *  *

Державний Секретаріят ЗУНР перейшов у кінці грудня до Станиславова де при
містився в просторому будинку дирекції залізниць. Там зайняв окреме крило Вій
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ськовий Секретаріят. Його завдання було важке й відповідальне: доставити для армії 
на фронті все потрібне для війни, і збільшити армію до потрібної величини.

Для виконання своїх завдань мав Військовий Секретаріят кілька відділів. Мобі
лізаційний — дбав головно про уніфікацію мобілізаційних старань, щоб у всьому 
краю покликати до зброї однакову кількість річників і щоб управильнити звільню
вання від військової служби. Муніційний відділ старався забезпечувати армію зброєю 
і набоями. Праця того відділу була дуже важка, бо кадри і робітничі та вартові 
відділи, розкинені в часах війни по Галичині, мали скупо того конечного для нас 
матеріялу. Технічний відділ дбав про комунікаційні засоби для фронту, себто про 
телеграфний і телефонний матеріял, про авта й вантажники, про саперське знаряддя і 
варстати для направи авт, літаків тощо. Санітарний відділ дбав про організування 
військових лічниць у запіллі та біля фронту і старався про санітарну службу, ліки й 
санітарний матеріял. Недостача лікарів, ліків і всякого матеріялу для лічниць була 
дуже тоді дошкульною.14

Головніші розпорядження секретаря Військових Справ були такі: дня 3 грудня у 
справі бранки, у половині грудня — про аванс для всіх старшин на один ступінь 
вище, ніж вони мали в австр. армії; 28 січня 1919 р. — про справу духовенства для 
армії та інші.15

Вітовський працьовито допильновував усі справи, бо зорганізування і забезпе
чення Галицької Армії було за тодішніх обставин важким завданням. Нашого на
роду в Галичині було — без Засяння, яке зайняли поляки — всього 4 мільйони. 
Вояків вернулося з війни дуже мало. Все таки Військовий Секретаріят зорганізував 
упродовж півтора місяця — до кінця грудня 1918 р. — нову, понад стотисячну 
армію. Стільки становив її харчовий стан. Нове, надміру важке завдання полягало у 
вишколі тих вояків, забезпеченні одягом і достатньою кількістю зброї та стрілива.

Також не вистачало старшин. У половині квітня 1919 р. було в нашій армії всього 
1412 старшин.16 На стотисячну армію — занадто мало. Було б досить, коли б їх не 
задержав італійський полон.

Яскраву ілюстрацію до зайнять Вітовського у Військовому Секретаріяті подав 
генерал Тарнавський у своїй диктованій автобіографії. Генерал видобувся тоді з 
польського табору інтернованих, прибув через Австрію і Мадярщину до Станисла
вова і зголосився у Вітовського.

Щоб зарадити загрозливій недостачі зброї та стрілива, Вітовський провадив через 
свого післанця переговори з урядами Мадярщини і Чехо-Словаччини про закупку 
воєнного матеріялу за нафту. Дня 19 грудня він доручив сотникові Алиськевичеві 
їхати до Будапешту в справі закупівлі зброї та стрілива. Сотник склав умову з 
мадярським міністерством війни і склав заяву, що та зброя не буде вжита проти 
мадярів. Та умова не ввійшла в силу лиш тому, що нездисциплінований і само
вільний комісар нафтового басейну в Дрогобичі, посол Вітик, не згодився на занадто, 
мовляв, низьку мадярську ціну за нафту.

*  *  *

В січні 1919 р. відбулася, за ухвалою уряду ЗУНР, військова виправа на Закар
паття. 1 з військового і з політичного боку була вона зовсім слабо підготована, 
просто легкодушна, то й не дивно, що закінчилася невдачею. Обставини, серед яких 
її вирішено, були такі: до Державного Секретаріяту зголосилася на авдієнцію деле
гація з Закарпаття, з хорунжого і десятника. Хорунжий звернувся з промовою до 
прем’єра Голубовича, який очолив Державний Секретаріят після відходу досвідче
ного і зрівноваженого діяча, Костя Левицького, і заявив, що вони, представники
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такого то села, просять помочі проти мадярів, які нападають на їхні села, грабують, 
забирають худобу і т.п. Вони сподіваються, що браття-галичани не відмовляться їм 
допомогти.

«Делегація» відійшла і почалася дискусія. Головним прихильником виступу проти 
мадярів був прем’єр Голубович, а противником — полк. Вітовський. Він твердив, що 
такий збройний виступ мусить скінчитися невдачею, бо в нас немає вільних війсь
кових частин, зате ми, оточені ворогами, втратимо й те єдине вікно у вільний світ. 
На військову поміч Директорії не можна числити, бо вона не в силі дати ради з 
більшовиками, і ми помагаємо їй своїм військом.

Ті сильні й фахові докази секретаря Військових Справ не помогли. Прем’єр 
Голубович далі наполягав на негайній допомозі закарпатським братам, і спитав 
Вітовського, яку силу він призначить на ту виправу. Вітовський заявив, що ніякої, бо 
не має доволі куренів для обсади підльвівського фронту. На дальше настирливе 
домагання прем’єра відповів іронічно, що може післати один курінь. Прем’єр, на 
диво, вдоволився тим і попрохав Вітовського, щоб негайно видав телефонічний наказ 
у справі висилки того куреня. Більшість секретарів була за здійсненням того випаду 
й ухвалила його.

Дня 7 січня виїхала на Закарпаття група, складена з трьох сотень піхоти, однієї 
технічної та кількох батерій гармат, під проводом сотника Маєра-Михальського. За 
кордоном Галичини роззброїла група близько 250 мадярських вояків, у містечку 
Ясіню. За кілька днів прибула до групи ще одна сотня, під командою пор. Ст. 
Глушка. Він подав у своєму спогаді, що, згідно з наказом, маршував зі своєю сотнею 
в напрямі Мармароського Сиготу і по дорозі роззброював станиці мадярських жан
дармів, які не опирались.

16 січня група зайняла місто Мармароський Сигіт. Це місто лежить у тій частині 
Закарпаття, яку зайняли румуни. Це був необдуманий і помилковий почин, бо група 
не мала ні дозволу, ані сил починати війну з румунами. Відразу ж уночі румуни 
виступили проти нашої групи збройно. Група відступала в поїзді. Перед найближчою 
станцією обстріляли румуни поїзд. Тоді згинули два наші старшини і чотири були 
поранені. Врешті-решт уся група, 20 старшин і коло 400 стрільців, потрапила в 
неволю при румунському наступі. Румунська влада звільнила їх аж восени і відвезла 
через Басарабію над Дністер (Обидві наші армії воювали тоді на Правобережжі).

Отже та виправа подобала більше на авантюру, ніж на військовий випад, бо була 
слабо підготована, замала кількість війська і легкодушно проваджена. Дивно, що 
секретарі, цивілі, котрі вирішили виконати ту військову дію, не порадилися з високо 
заавансованим фахівцем, начальником штабу Галицької Армії полковником Кур- 
мановичем.

Дня 13 лютого 1919 р. уступив полк. Вітовський зі становища секретаря Війсь
кових Справ, наслідком непорозумінь зі своїми партійними товаришами — Маку- 
хом, секретарем Внутрішніх Справ, і Левом Бачинським, секретарем Земельних 
Справ. Вони обидва стояли на становищі, що військо не повинне втручатися в 
цивільні справи, його місце на фронті. В краю було чимало військових установ, що 
затруднювали старшин і вояків, а декотрі з тих старшин таки втручались інколи в 
справи цивільних урядів.17

Вітовський був секретарем Військових Справ повних три місяці. Довершив за той 
час велике діло: зорганізував і по змозі забезпечив стотисячну Українську Галицьку 
Армію. На його місце прийшов полковник Курманович.
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На дипломатичній праці в Парижі

У березні 1919 р. вислав Державний Секретаріят ЗУНР двох делегатів до Парижу 
в справі перемир’я в польсько-українській війні: полковника Вітовського і заступника 
секретаря Закордонних Справ, д-ра Мих. Лозинського. Вирушили вони в дорогу 17 
квітня і прибули 7 травня до Парижу.

В Парижі діяла делегація нашої соборної держави в такому складі: інж. Григор 
Сидоренко — голова делегації, д-р Василь Панейко, секретар Закордонних Справ 
ЗУНР — заступник голови, професори О. Шульгин і Ст. Томашівський — радники, 
та ще кілька осіб. Вітовський і Лозинський приєднались до делегації.

Справою перемир’я у війні між Польщею і ЗУНР займалася окрема комісія 
мирової конференції, під проводом члена англійської делегації генерала Боти. Дня 8 
травня конферувала та комісія з висланниками Секретаріяту ЗУНР. У політичних 
справах давав вияснення Лозинський, у військових — Вітовський.

На запит ген. Боти, чи українська влада має стільки сили й поваги, щоб до
держати підписане перемир’я, відповів Вітовський, що Галицька Армія є цілком 
здисциплінована. Лозинський додав, що Державний Секретаріят має серед населення 
повний авторитет і має змогу додержатись умови підписаного перемир’я. На запит 
ген. Боти, чи польський уряд має стільки авторитету, щоб додержатись підписаного 
перемир’я, відповів Вітовський:

«Чи польський уряд має відповідний авторитет, того не знаємо і про те не 
можемо говорити. Інша річ, чи в нього буде добра воля, щоб заключене перемир’я 
схотів додержати. Досі маємо докази, що такої доброї волі в нього не було. Теле
грама Найвищої Ради з дня 19 березня відносилася однаково — до українців і 
поляків. Українці зараз заявили волю заключити завішення зброї, та поляки досі 
того не зробили».18

Далі питав ген. Бота, чому зірвано перемир’я з дня 24 лютого? Лозинський 
пояснив, що українці не могли прийняти умов, які пропонувала комісія ген. Бер- 
телемі. Вітовський додав, що в умовах припинення вогню був дозвіл довозити харчі 
до Львова, а поляки, користаючи з того, довозили стріливо. Також використовували 
поляки перемир’я для перегрупування своїх військ і зміцнення свого фронту. Вкінці 
треба ствердити, сказав Вітовський, що «завішення зброї не було зірване, лиш фор
мально виповіджене».19

На запит ген. Боти, які докази мають вони, що армія Галлера йде на український 
фронт, пояснив Вітовський, що наш політичний діяч, д-р Баран, який виїхав 26 квітня 
на чужий пашпорт зі Львова, бачив між Львовом і Перемишлем кільканадцять поїздів- 
транспортів армії Галлера. Сам Галлер сказав у Львові в своїй промові, що вони 
приїхали, щоб здобути на сході для Польщі такі границі, які мусять бути їй признані. 
Д-р Баран чув, що старшини тих транспортів розмовляли по-французьки і нахваля
лися, що переможуть українців.

Далі запитав ген. Бота, на яку лінію могла б українська влада згодитися для 
перемир’я? Вітовський пояснив, що на ту лінію, на якій стояв наш фронт у день 20 
березня, з включенням коридору між Львовом і Перемишлем і самого Львова під 
нашу владу. Коли б щодо Львова це не було б можливе, то наш уряд вимагає 
невтралізації Львова під охороною Антанти. Для нашого населення, що лишилось 
би по польськім боці демаркаційної лінії, домагається забезпеки прав, також під 
охороною Антанти. Врешті, на зауваження ген. Боти, що поляки закидають україн
цям стале атакування, хоч вони самі держаться ввесь час у дефензиві, відповів 
Вітовський, що від дня 19 березня, коли ми одержали телеграму від Найвищої Ради,
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не робило наше військо ніяких наступів і ввесь наш військовий запас вислано на 
протибільшовицький фронт.

На тому те засідання закінчено. Того ж дня доручили наші делегати ген. Боті 
меморіял, у якому було з'ясовано відносини між нашою державою і Польщею.

Комісія ген. Боти скоро після цього зладила проект перемир’я. Демаркаційна 
лінія, запропонована комісією, була для нас значно справедливіша, як пропонована в 
лютому комісією ген. Бертелемі. Обидва речники уряду ЗУНР і вся наша делегація 
прийняли той проект, з огляду на важку нашу воєнну ситуацію, але внесли до нього 
кілька поправок, з уваги на те, що він віддавав під управу полякам 18 тисяч клм 
нашої території, що наш нарід творив 70% населення. На дрібніші поправки комісія 
ген. Боти погодилася, але пропозиція вигіднішої для нас демаркаційної лінії була 
відкинена.

Ген. Бота, як тепер виявляється ясно, став по конференції з нашою делегацією і 
після простудіювання її меморіялів щирим прихильником нашого становища і не раз 
переконував про його справедливість інших членів брітанської делегації, зокрема її 
керівника Ллойд-Джорджа.

В імені польської делегації відповів листовно на той проект перемир’я її голова 
Дмовський. Він безпідставно покликався на загрозу для Польщі з боку большевиків і 
німців та заявив, що супроти існування такої небезпеки Польщі конче треба спіль
ного фронту з Румунією. Польський генеральний штаб сподівається, що осягне той 
спільний фронт упродовж того ж місяця.

Отже Дмовський виразно заповів польську офензиву в Галичині!
Коли два дні пізніше, 15 травня, почалася та польська офензива, декотрі члени 

Найвищої Ради, зокрема Ллойд-Джордж, дораджували стримати постачання для 
Польщі стрілива, воєнного виряду і харчів, доки поляки не припинять свого наступу. 
Також дораджував вислухать Комісію для Перемир’я між Польщею і ЗУНР та 
делегацію УНР. Ці обидва внески схвалено і здійснено.

На засіданні Найвищої Ради ставив питання нашій делегації Ллойд-Джордж, 
відповідав д-р Панейко. З його відповідей дізнались приявні, між ін., що українське 
військо в цілості воювало би проти більшовиків, коли б був зліквідований польський 
фронт, і що наш нарід не хоче належати ні до Польщі, ні до свого головного ворога
— Росії.

На другий день уся наша делегація була на переслуханні у протектора Росії і 
Польщі, президента Найвищої Ради Жоржа Клемансо. Під кінець вручено йому 
меморіял у справі Польщі та її політики. Одначе Найвища Рада таки не винесла 
рішення змусити поляків зупинити наступ у Галичині стриманням різних достав.

Наша делегація вислала, за старанням Вітовського, 19 травня ноту до ген. Боти. 
Мабуть Вітовський сам її написав, судячи зі стилю. В ній зазначено, що Польща, яка 
дістає від переможних держав усе потрібне до ведення війни, включно з військом, 
напала безправно на наш край, який не дістає помочі нізвідки: «Якщо є яка спра
ведливість на світі, — сказано в тій ноті, — то вона мусить піднестися в нашій 
обороні проти польської інвазії. Комісія Перемир’я сказала: Прийміть демаркаційну 
лінію, а тривалу границю визначить Мирова Конференція. Ми прийняли це, хоча з 
тяжким серцем, бо було боляче залишати мільйони наших братів, що боролися за 
визволення, в польській неволі. Ми прийняли пропозицію, бо ми вірили в духа 
справедливости Мирової Конференції... Наш уряд і нарід ждуть на добру вістку від 
нас, а ми не можемо їм сказати нічого... Ми хочемо почути від Вас, як президента, 
авторитетне слово: чи перемир’я буде заключене, чи ні, чи наш край буде врятований 
від польського завоювання, чи ні, чи великодержави Антанти накажуть полякам 
залишити бої та відступити за демаркаційну лінію, визначену Комісію Перемир’я, чи

231



дозволять полякам, при допомозі засобів, одержаних від Антанти, поборювати нас».20
Ген. Бота відповів листом, що поляки не прийняли умов перемир’я і справа 

повернулася до Найвищої Ради, але він зробить усе, що в його силі, щоб припинити 
війну в Галичині.

І він дійсно діяв у тому напрямі: на найближчому засіданні передав копії одер
жаної ноти і своєї відповіді членам Найвищої Ради, інформував Ллойда-Джорджа про 
легковажну настанову поляків до справи польсько-українського перемир’я. На одному 
з пізніших засідань Найвищої Ради Ллойд-Джордж рішуче критикував французьку 
владу, що вона протеґує поляків у справі Галичини, всупереч ухвалам Найвищої 
Ради.

Вітовський також стилізував цілком умотивовану ноту до Найвищої Ради, яка 
мала рішати в справі перемир’я в Галичині. На початку тієї ноти підкреслена згода 
української делегації на умови перемир’я, хоча для України є вони важкі. Далі збиває 
вона пропаґандивні вигадки польської делегації:

«...Заява Падеревського, що польська армія знайшла в нашому краю більшо
вицькі банди, а не армію, це вже не викрут, але негідна клевета. Ця клевета проти 
армії, яка від 6 місяців, серед найбільших недостач, бореться героїчно на два фронти, 
обороняючи свою батьківщину, з одного боку від поляків, з другого від більшовиків
— не є ділом чесного противника. Проти цієї заяви Падеревського покликуємося на 
всі комісії Антанти, які звиджували наш край і були повні признання для дисципліни 
нашої патріотичної армії.

«Що та армія подалася під натиском чисельно сильнішої польської армії, це 
нічого дивного. Польща отримала від Антанти все: моральну допомогу через прий
няття Польщі до альянтських держав, воєнний матеріял і навіть військо — армію 
Галлера, яка скріпила польські сили не для боротьби з більшовиками, а для окупації 
української землі. Навпаки — український нарід не дістав від Антанти ніякої допо
моги, ні моральної, ні матеріяльної.

«...Це поляки вчинили замах на права нашого народу, на нашу землю, до якої не 
мають ніякого права, бо факт завоювання якоїсь землі перед століттями не творить 
права перед Мировою Конференцією, яка проголосила принцип національної спра- 
ведливости... Польський сойм ухвалює дефінітивну анексію Східньої Галичини до 
Польщі.

«Це факти, які без сумніву стверджують, що польська політика находиться не 
тільки в суперечності з основними, провідними принципами Антанти, але також з її 
власними заявами. Держави Антанти проголосили для всіх народів право самови
значення — поляки хочуть завоювати й анексувати українську землю. Комісії держав 
Антанти для українсько-польського спору (Комісія Бертелемі, Комісія Боти) заявили, 
що Антанта зовсім не буде числитися з мілітарними фактами, довершеними одною 
чи другою стороною, без уповноваження Антанти — польський сойм використовує 
завоювання Східньої Галичини для анексії.

«...Поведінка поляків спонукує нас звернутися до Найвищої Ради з просьбою про 
авдієнцію. Свідомі відповідальности перед нашим Урядом і нашим Народом, хочемо 
знати, чи можемо на підставі уповноваження Найвищої Ради запевнити наш нарід, 
що він буде оборонений перед польською інвазією, та що поляки дістануть наказ від
ступити за лінію, означену Комісією, і направлять усі шкоди і втрати, спричинені 
їхньою інвазією.

«Надзвичайна Делегація Державного Секретаріяту Західньої України для укра
їнсько-польського перемир’я: Д-р М. Лозинський, Товариш Держ. Секретаря Закор
донних Справ, полковник Дмитро Вітовський».

Щоб підтримати ті заходи представників влади ЗУНР, вислав голова нашої де-
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леґації, інж. Сидоренко, ноту до Найвищої Ради, в якій підкреслює, що до польських 
заяв треба мати дуже мало довір’я і що лист (від прем’єра уряду ЗУНР), який він 
долучуе, підтверджує правдивість заяв української делегації перед Найвищою Радою
— що поляки не бажають мати з нами перемир’я, що наша армія бореться на 
протибільшовицькому фронті, що Галицька Армія перешкодила московській біль
шовицькій армії об'єднатися з мадярською та що поляки не воюють проти біль
шовицької армії, лише здійснюють свої імперіялістичні цілі на нашій території, 
працюючи мимовільно тим способом на користь більшовикам.

Отже полк. Вітовський і д-р Лозинський не лише самі енергійно обороняли нашу 
справу в Парижі, але також дали важливу підтримку голові паризької нашої деле
гації, інж. Сидоренкові. Коли порівняємо рішучий тон цієї ноти з тоном попередніх 
його нот до Найвищої Ради, то бачимо, що вони дуже різняться: попередні визна
чалися поміркованим тоном та й орудували слабшими, менше переконливими до
казами.

Провідний діяч Франції, переможець німців і протектор Росії та поляків, «старий 
тигр» Жорж Клемансо був, як уже зазначено, президентом Найвищої Ради. Пред
ставники США й Італії в Найвищій Раді не визнавались у справах европ. сходу та 
були під впливом французьких плянів, пропаганди поляків і московських емігран
тів. Англійська делегація погоджувалася з французьким пляном щодо Росії, але мала 
свою лінію відносно Галичини. Одначе, вона поступалась перед рішенням більшости 
та обороняла справу Галичини щораз слабше. При такій ситуації не дивно, що Най
вища Рада вирішила в день 25 червня дати полякам право зайняти всю Галичину по 
Збруч.

Коли наша делегація довідалася про те рішення, послала до Найвищої Ради 
протест — за підписами інж. Сидоренка, полк. Вітовського і д-ра Лозинського. В 
ньому вона стверджує, що Польща безправно напала на нашу, зорганізовану на 
власній землі, впорядковану державу. Наша влада вірила словам Найвищої Ради, яка 
обіцяла діяти згідно з принципом самовизначення і справедливости, але так не 
сталося. Рада віддає українське населення під владу його історичного ворога. Деле
гація УНР складає проти того рішення урочистий і найрішучіший протест та заявляє, 
що український народ не приймає того рішення та обстоюватиме всіма способами 
незалежність і цілість своєї держави!

Також диктатор ЗУНР, д-р Євген Петрушевич, вислав тоді ж до Найвищої Ради 
обширний і сильно мотивований протест.

Перед від’їздом Вілсона до Америки, написав до нього Вітовський листа. Тоді ще 
не знала наша делегація про несправедливе рішення Найвищої Ради щодо Галичини. 
Підписали його обидва представники уряду ЗУНР, але Лозинський виразно зазначив 
у своєму спомині, що автором листа був Вітовський.

Ледве чи Вілсон читав того листа, бо він безпосередньо перед своїм від’їздом до 
США поспішно полагоджував навалу різних політичних справ. Наприклад, у дні 
виїзду він брав участь у підписанні мирового договору держав-переможців з Німеч
чиною. А хоч би й читав, то від того було дуже далеко до зміни ситуації на нашу 
користь. Одначе, той лист, так само, як попередній і як дипломатичні ноти Вітов
ського, вартісний для нас, як доказ його дипломатичної та публіцистичної талано- 
витости та його невпинних, енергійних старань вплинути на поставу Найвищої Ради 
до нашої справи.

По рішенні в галицькій справі вважав він своє завдання в Парижі закінченим і 
поспішав до Кам’янця, щоб поінформувати голову Директорії, головного отамана 
Симона Петлюру, про стан нашої справи в Найвищій Раді.
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Трагічний лет

Наша паризька делегація старалася 
влаштувати для Вітовського виїзд через 
Румунію, але це довго тривало, і тому 
він вибрав єдину вільну дорогу — подо
рож літаком. 7-го липня виїхав він до 
Берліну, звідки вирушив у дні 4-го серпня 
до Кам’янця, великим літаком, що був 
власністю німецького Повітроплавного 
Товариства. Літак мав 5 моторів, і міг 
везти тягар 4500 клг.

У Бреславі навантажили на нього 
скрині з різними документами і грішми.
Українські гроші друковано в часах геть
мана і Директорії в Німеччині. Перево
зили їх літаками, бо Україна була тоді 
відгороджена від світу. Перед відлетом 
оглянули літака фахівці — механіки й 
інженери і визнали його здатним до лету.
Крім Вітовського і його адьютанта, чо- 
таря Чучмана, їхали в ньому ще шість 
німців, членів залоги.

Коли літак був, біля 9-ої год. ранку,
4-го серпня, над німецько-польським кор
доном, почули очевидці, котрі прислуха
лися до його могутнього гуркоту, силь
ний вибух у повітрі. Літак загорівся і в Могила полк. Дм. Вітовського — секретаря 
виді вогненної кулі почав падати, лиша- Військових Справ ЗУНР і його адьютанта
ючи за собою довгу смугу чорного диму. чотаря Юліяна Чучмана у Берліні.
Упав по німецькій стороні. Позбігалися
місцеві люди. Розбитий літак догорав, тліло вісім трупів. Гроші та папери, що були 
щільно запаковані в паках, частково збереглися. їх забрали урядовці місцевої ні
мецької влади.

Тіло Вітовського і його адьютанта перевезено до Берліну. Заходами нашого бер
лінського консуляту відбувся величний похорон. Стіни католицької церкви Св. Гед- 
віґи, куди перевезли тлінні останки Вітовського і чотаря Чучмана, були вкриті 
чорними драперіями. Церкву внутрі прикрашено зеленими лаврами і засвіченими 
канделябрами. Яскраво червоніла на обох металевих домовинах козацька китайка. 
На ній лежали дві козацькі шапки та козацькі криві шаблі. Вітовському покладено в 
головах полковницьку булаву.

Було понад 20 вінків: від білоруського посольства, від німецького міністерства 
закордонних справ, від німецького Повітроплавного Товариства і від багатьох наших 
установ. На похорон прибула делегація від полонених наддніпрянців із табору в 
Зальцведелі з капелею і хором. Хор відспівав: «Святий Боже», «Боже Великий, Єди
ний» і національний гімн.

Опісля поставлено домовини в позиченій гробниці, на давньому цвинтарі гуге
нотів. Аж у 1928 р. побудовано там гробницю, за старанням львівського Крайового 
Товариства Охорони Воєнних Могил. У ній покладені обидві домовини — полков-
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ника і його адьютанта — до часу, аж вони спочинуть навіки у нашій Суверенній і 
Соборній Державі, в п Золотоверхій Столиці над Дніпром.

Примітки

' Інформація тодішнього студента, сотника УСС ОсипаНавроцького.
• Ст. Ріпецький, «Українське Січове Стрілецтво», Нью-Йорк, 1956, стор. 79.

Мій нарис УС Стрільці в 1917 p., в календарі «Червоної калини» за 1927 рік.
Там же. — Редакція календаря змінила була трохи зміст тієї промови, але я виправив tv 

зміну в книжці моїх воєнних спогадів, що вийшла у Львові, в 1936 p., під заг. «А ми т ую  
стрілецькую славу збережемо».

5 Вол. Ласовський, «Генерал Тарнавський», репортаж, Львів, 1935 р.
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І. Ставничий

С П РА ВА  ЗЛУКИ ОБОХ У К Р А ЇН С Ь К И Х  ДЕРЖ А В

Непевність внутрішнього й міжнародного становища Наддніпрянщини стримувала 
Українську Національну Раду від проголошення негайної злуки Західніх Земель з 
Великою Україною. Та все ж таки прийняла вона на своїм засіданні дня 10 листопада 
на внесення колишнього націонал-демократичного посла до Галицького сойму, д-ра 
Романа Перфецького, таку ухвалу:

«Українська Національна Рада, як найвища влада українських земель бувшої 
австро-угорської монархії, в змаганні до здійснення національного ідеалу всього 
українського народу, доручує Державному Секретаріятові поробити потрібні заходи 
для з’єдинення всіх українських земель в одну державу».

Відповідно до цієї ухвали склали представники Державного Секретаріяту з Дирек
торією УНР дня 1 грудня у Хвастові такий передвступний договір про злуку обох 
держав:

«Передвступний договір, заключений дня 1 грудня 1918 р. в м. Хвастові між 
Українською Народною Республікою й Західньо-Українською Народною Республікою 
про маючу наступити злуку обох українських держав в одну державну одиницю, 
такого змісту:

1. Західньо-Українська Народна Республіка заявляє цим непохитний намір злитися 
в найкоротшім часі в одну велику державу з Українською Народною Республікою, 
значить, заявляє свій намір перестати існувати як окрема держава, а натомість увійти 
з усею своєю територією й населенням, як складова частина державної цілости, в 
Українську Народну Республіку.

2. Українська Народна Республіка заявляє цим теж свій непохитний намір злитися 
в найкоротшім часі в одну державу з Західньо-Українською Народною Республікою, 
значить, заявляє свій намір прийняти всю територію й населення Західньо-Української 
Народної Республіки,як складову частину державної цілости, в Українську Народну 
Республіку.

3. Правительства обох Республік уважають себе зв’язаними повищими заявами, 
то значить: уважають себе посполу обов’язаними цю державну злуку можливо в 
найкоротшім часі перевести в діло, так, щоб можливо в найкоротшім часі обі держави 
утворили справді одну неподільну державну одиницю.

4. Західньо-Українська Народна Республіка з огляду на витворені історичними 
обставинами, окремими правними інституціями та культурними й соціяльними різ
ницями окремішності життя на своїй території й її населення, як будуча частина 
неподільної Української Народної Республіки, дістає територіяльну автономію, якої 
межі означить у хвилі реалізації злуки обох Республік в одну державну цілість окрема 
спільна комісія за ратифікацією її рішень компетентними законодатними і правитель- 
ственними державними органами обох Республік. Тоді також установлені будуть 
детальні умовини злуки обох держав.

5. Цей договір, списаний у двох примірниках, як двох окремих оригіналах, по 
одному для правительства кожної з обох держав, може бути опублікований за згодою 
обох правительств, т.є. Директорії Української Народної Республіки й Ради Дер
жавних Секретарів Західньо-Української Народної Республіки.

Директорія Української Народної Республіки: В. Винниченко, П. Андрієвський, Ф. 
Швець, А. Макаренко, С. Петлюра, отаман українських республіканських військ.
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Повновласники Ради Державних Секретарів: д-р Лонгии Цегельський, д-р Дмитро 
Левицький».

Справа злуки обох держав стала предметом нарад першої сесії поширеної Укра
їнської Національної Ради в Станиславові. Вже першого дня нарад прийняла вона 
одноголосно таку Ухвалу:

«Ухвала Української Національної Ради з дня 3 січня 1919 р. про злуку Західньо- 
Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою.

Українська Національна Рада постановила:
Українська Національна Рада, виконуючи право самовизначення українського на

роду, проголошує торжественно з’єдинення з нинішнім днем Західньо-Української 
Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну, одноцілу, суве
ренну Народну Республіку.

Зміряючи до найскорішого переведення цієї злуки, Українська Національна Рада 
затверджує передвступний договір про злуку, заключений між Західньо-Українською 
Народною Республікою і Українською Народною Республікою дня 1 грудня 1918 р. 
в Хвастові, та доручає Державному Секретаріятові негайно розпочати переговори з 
Київським правительством для зфіналізування договору про злуку.

До часу, коли зберуться Установчі Збори з’єдиненої Республіки, законодатну владу 
на території бувшої Західньо-Української Народної Республіки виконує Українська 
Національна Рада.

До того ж самого часу цивільну і військову адміністрацію на згаданій території 
веде Державний Секретаріят, установлений Українською Національною Радою її 
виконуючий орган».

Після прийняття цієї ухвали виголосив президент Національної Ради, д-р Євген 
Петрушевич, промову такого змісту: «Ухвалений закон залишиться в нашій історії 
одною з найкращих карт. По лінії з’єдинення не було між нами двох думок. Сьогод
нішній крок піднесе нашого духа й скріпить наші сили. Від сьогоднішнього дня існує 
тільки одна Українська Народна Республіка. Нехай вона живе!»

З приводу цієї історичної ухвали вітав Національну Раду представник Наддні
прянської України Трохименко й один із двох представників Закарпатської України, 
що прибули саме тоді до Станиславова. У своїй промові цей останній сказав:

«Ми, Ваші брати, що були під пануванням ворога, прийшли сюди, щоб Ви дали 
нам раду. 1 ми дістали свободу і хочемо будувати славну будучність. Одноголосно 
ми голосили, щоб українські квіти леліли на Карпатах, щоб кожний українець жив 
славно під одною з’єдиненою Україною. Наше серце тягне до України. Поможіть 
нам! Подаємо Вам братню руку! Нехай живе одна одностайна Україна!»

Цей день закінчився військовою парадою, що її вечором зготовила Національній 
Раді залога Станиславова. До уставленого перед будинком Національної Ради війська, 
при світлі смолоскипів, виголосили з балькону прекрасні промови д-р Петрушевич і 
полк. Вітовський. Цей останній, зачитувавши слова нар. пісні:

«Візьми, мамо, піску жменю,
Посій його на каменю,
Як той, мамо, пісок зійде 
Тоді син твій з війни прийде» —

закликав гарячими словами вояків, щоб не щадили свого життя в боротьбі не за чужі 
інтереси, як це було досі, а за кращу долю свого народу.

Для нотифікації Директорії й урядові УНР ухвали про злуку вислала Національна 
Рада до Києва делегацію, що складалася з 65 членів (галичан, буковинців і двох
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закарпатців), між ними багато селян, під проводом заступника голови Нац. Ради 
д-ра Лева Бачинського, керівника Секретаріяту Закордонних Справ д-ра Лонгина 
Цегельського і секретаря Судівництва Йосипа Бурачинського. Дня 21 січня відбула 
делегація нараду з Директорією і наддніпрянським урядом. На цій нараді с о ц іа л іс 

т и ч н і  члени делегації Семен Вітик і Йосип Безпалко — мабуть, у порозумінні зі своїми 
наддніпрянськими співпартійниками — заявилися проти ухвали Національної Ради, 
за якою самі голосували в Станиславові та жадали беззастережної злуки обох держав. 
Таким чином порвали вони з засадою співпраці всіх партій і громадянського миру в 
Галичині, а започаткували свою нову особисту політику, що накоїла опісля багато 
лиха. Та іншим членам делегації вдалося переконати Директорію УНР про доціль
ність і конечність автономії Західніх Земель України і про неможливість якихнебудь 
змін в ухвалі Нац. Ради. Директорія погодилася з аргументами делегації. Обі сторони 
підписали окрему умову, яка нормувала взаємини між обома частинами об’єднаної 
держави. З цього приводу видала Директорія такий Універсал:

«В імені Української Народної Республіки проголошує Директорія всьому укра
їнському народові велику подію в історії нашої української землі:

Дня 3 січня 1919 року в місті Станиславові Українська Національна Рада Західньо- 
Української Народної Республіки, як представниця волі всіх Українців бувшої Австро- 
Угорщини і як найвищий їх законодатний орган, святочно проголосила з’єдинення 
Західньо-Української Народної Республіки з Придніпрянською Українською Народ
ною Республікою в одну суверенну Українську Народну Республіку.

Вітаючи з великою радістю цей історичний крок наших західніх братів, Директорія 
Української Народної Республіки рішила прийняти до відома це з’єдинення і ввести 
його в життя згідно з умовами, які означено в Ухвалі Української Національної Ради 
з дня 3 січня 1919 року.

Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України — 
Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна в Одну Велику Україну. 
Сповнилися відвічні мрії, для яких жили й за які вмирали найкращі сини України. 
Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український 
народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі 
зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на 
добро і щастя українського народу».

Слідуючого дня, 22 січня 1919 p., відбулося на Софійській площі торжественне 
проголошення злуки. Непроглядні маси народу, яких 200000 виповнили гарно удеко- 
ровану площу. Біля пам’ятника Богданові Хмельницькому стали лицем напроти себе 
з одного боку Директорія, наддніпрянський уряд, дипломатичний корпус і члени 
Трудового Конгресу, а з другого західньо-українська делегація. Церемонію розпочав 
д-р Лев Бачинський такою промовою:

«Світла Директоріє і Високий Уряде Української Народної Республіки!
На цій історичній площі столичного города Києва стаємо оце ми, законні й 

вольними голосами нашого народу вибрані представники Західньої України, а саме 
Галичини, Буковини і Закарпатської Руси та доносимо Вам і заявляємо прилюдно 
перед усім народом України, перед усім світом і перед лицем історії, що ми, укра
їнський нарід західньо-українських земель, будучи одною кров’ю, одним серцем і 
одною думкою з усім народом Української Народної Республіки, власною нашою 
волею хочемо і бажаємо обновити національно-державну єдність нашого народу, що 
існувала за Володимира Великого та Ярослава Мудрого, а до якої стреміли наші 
великі гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа. Відсьо- 
годні Західня Україна лучиться з Великою Україною в одно нероздільне тіло, соборну 
та суверенну державу. У виконанні того я прошу пана д-ра Лонгина Цегельського,
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Державного Секретаря Закордонних Справ Західньо-Української Республіки, відчи
тати грамоту від Західньо-Української Народної Республіки до Директорії Укра
їнської Народної Республіки».

Торжественне проголошення злуки обох держав у Києві

Д-р Цегельський відчитав списану на пергамені торжественним стилем грамоту, 
підписану президентом Національної Ради — д-ром Є. Петрушевичем, головою 
Державного Секретаріяту Закордонних Справ д-ром Лонгином Цегельським. Підпи
сані в грамоті повідомляли Директорію про ухвалу Національної Ради з 3 січня та 
подавали до відома, що висилають до Києва делегацію з уповноваженням докінчити 
акт злуки. Член делегації д-р Ярослав Олесницький прочитав грамоту французькою 
мовою. Тоді Цегельський передав грамоту д-рові Бачинському, а цей, виступивши 
два кроки вперед, вручив її голові Директорії Винниченкові.

Прийнявши з рук Бачинського грамоту, повітав Винниченко в гарній промові 
західньо-українську делегацію в столичнім городі України і прийняв іменем Укра
їнської Народної Республіки заяву про злуку «братньої, однокровної Галицької 
Волости» з матернім пнем України в одно нероздільне тіло, в одну державу. На 
доказ цього попросив члена Директорії Шевця прочитати Універсал Директорії. По 
прочитанні проф. Шевцем громовим голосом універсалу, прочитали обидві грамоти 
окличники з високих трибун, уставлених на чотирьох рогах площі.

Винниченко і Бачинський подали собі руки. Грімке «Слава» стало котитися, як 
буря, по площі. Здавалося, що оваціям не буде кінця. Коли на площі трохи заспо
коїлося, відслужив чернігівський архиєпископ Дмитро при співслуженні численного 
духовенства торжественний Молебень. Закінчилася ця історична подія, найбільша по 
в’їзді Хмельницького 1648 р. до Києва, дефілядою українських військ, що їх зібрані 
на площі вітали з великим одушевленням. Зокрема небувалі овації викликував похід 
залізних полків Січових Стрільців. До збільшення величности події причинювалися 
прекрасна гра дзвонів з Мазепиної дзвіниці Софійського собору і сальви гармат, що 
били кожної хвилини з фортів Печерського арсеналу.

«Шлях», ч. 36 — неділя, 4 вересня 1955
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Юрій Тис- КрсЛсмалюк

ПАЛІЇВ ДМ И ТРО , П ІД Х О РУ Н Ж И Й  УСС, ЧОТАР УГА

Д. Паліїв народився 1896 року в селі 
Перевозець біля Калуша, як син свяще
ника. До гімназії ходив у Коломиї, а в 
серпні 1914 року вступив добровільцем 
до Леґіону УСС, в рядах якого перебув 
до 1 листопада 1918 року. Як підхорун
жий УСС, був він душею таємного Війсь
кового Революційного Комітету та вико
нував обов’язки організаційного референ
та. Також був особистим адьютантом 
ген. М. Тарнавського.

1918 року Д. Паліїв належав до іні- 
ціяторів Українського Центрального Ко
мітету у Львові, що пізніше під проводом 
Д. Вітовського переводив революційно- 
збройний виступ у день 1-го листопада.

В дальшому ході війни за самостій
ність України грав він визначну ролю в 
УГА не тільки під комбатантським, але 
й політичним оглядом. Від самого почат
ку УВО Д. Паліїв належав до Верховної 
Політичної Колегії як політичний рефе
рент аж до 1928 року і підтримував тих, 
що противились тому, щоб УВО злилася 
з ОУН, уважаючи, що ОУН має бути 
легальною політичною партією. УВО весь час була не партійна, а міжпартійна орга
нізація, до якої належали в першу чергу давні військовики без огляду на партійну 
приналежність. Зараз же після війни належав разом з Д. Донцовим до групи «Загра
ва», яка під цією назвою мала свій журнал.

1923 року став редактором «Нового часу», що видавався коштами УВО в поро
зумінні з полковником Є. Коновальцем.

У 1925 році Д. Паліїв разом з іншими членами групи «Заграва» заініціював 
створення партії УНДО і 1928 року, вибраний з УНДО послом до польського пар
ляменту, був арештований і в’язнений разом з іншими опозиційними послами в 
Бересті.

В тих роках розійшовся Д. Паліїв з проводом УНДО на тлі надто поміркованої 
тактики його більшости з угодовими ознаками. Він зрікся мандату УНДО і заснував 
нову партію Фронт Національної Єдности.

Палієву діяльність характеризувала завжди відвага і критична аналіза ситуації. Ця 
прикмета доводила його до зміни організаційних форм своєї акції в громаді для 
осягнення основних національних завдань.

У громадських справах він мав не тільки велику відвагу і готовість пожертви 
своєю свободою, а навіть і життям для національної справи у відомих обставинах 
польської влади в Західній Україні до 1939 року. Дмитро Паліїв належав до великого
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формату громадсько-національних діячів і зокрема публіцистів. Не раз він зустрічав 
також гостру опозицію тих, проти кого зверталася його актуальна тактична кон
цепція. Хоч він терпів багато від особистих нападів на себе, проте його діяльність 
мала завжди на меті загальну справу, а не особистий інтерес матеріяльного, чи хоч 
би почесного, характеру.

В 1943 році Дмитро Паліїв був ще релятивно молодим громадським діячем, йому 
було щойно 46 років, але коли виникла проблема, чи організувати в зв’язку з ні
мецькими збройними силами окреме українське з’єднання, то політичним ідеологом 
формування Дивізії УНА був саме Дмитро Паліїв. І не диво, що саме він був 
ідеологом, чи пак політичним провідником, тієї збройної сили, яку формально перед 
українським суспільством мала б фірмувати надбудівка Українського Крайового 
Комітету у Львові, тобто Український Центральний Комітет (УЦК) у Кракові під 
проводом проф. Володимира Кубійовича. Приблизно від початку 1942 року провід 
УЦК орієнтувався під політичним оглядом на угрупування Д. Палієва, бо ж на 
якійсь ширшій базі в суспільстві він мусів спирати свої важливіші кроки.

Паліїв не був прихильником гітлеризму взагалі, а зокрема він не мав довір’я до 
східньоевропейської політики Німеччини без огляду на її режим. Коли в проголо
шенні війни в червні 1941 року не було згадки про поділ так званого СССР на окремі 
незалежні національні держави, то Паліїв був розіслав окрему друковану записку до 
різних німецьких чинників і з цього приводу мав неприємності.

Паліїв розраховував на те, що німці війну програють і у висліді мусить дійти до 
конфронтації західніх альянтів із Совєтським Союзом. 1 тоді буде потрібна велика 
збройна сила України, а базою до цього стане Дивізія УНА чи корпус, який треба 
мати напоготові.

У «Вістях комбатанта» ч. 4 (1968) в статті О. Яворського читаємо: «У Львові 2-го 
травня 1943 року відбулося зібрання комбатантів, на якому рішено взяти участь у 
творенні Дивізії „Галичина”, бо, як сказав найбільший ентузіяст її, сл. п. Дмитро 
Паліїв, що під час війни тільки зорганізована збройна участь рішає, чи хтось є 
підметом історії, чи матиме право партиципувати в її останньому акті».

У консеквенції Дмитро Паліїв, хворий не серце, зголосився до Дивізії, і був 
приділений до її штабу як політичний дорадник командира. Різно називають Палієву 
позицію в штабі, бо в організаційній схемі Дивізії такого місця не було. Все ж таки 
назва відповідає його завданню: Військова Управа призначила його речником вимог 
української сторони в проблемах Дивізії. З нагоди проголошення набору до Дивізії, 
Паліїв виголосив промову, не рахуючися з небезпекою в тих часах, та всупереч 
відомим намірам німецької політики, виразно зазначив, що до Дивізії голосяться до 
набору на те, щоб покласти підвалини під новітню історію України, стверджуючи, 
що тим актом ми зберігаємо нескривлену національну свідомість, яка несе на собі 
історичну відповідальність за всю спільноту; «Або Кремль, або ми!» — «Дух Дивізії 
в однаковій мірі проти німецького, як і проти московського-більшовицького імперія- 
лізму. Чекаємо тільки слушної пори!»

Д. Палієву дехто закидає, що він був проти УПА. Це не відповідає правді. Паліїв 
був проти деяких потягнень проводу ОУН, який був тоді у Берліні, але вони не 
мають ніякого стосунку до УПА.

Зимою 1943 року в неприявності командира Фрайтаґа, який тоді перебував на 
курсах вищих командирів, прийшов наказ, що Дивізія має виставити збройну групу 
проти совєтських партизан в районі Ярослав-Люблин-Замостя. Мимо вимог штабу 
Дивізії, що вона не має ще вишколених до такої акції з’єднань, наказу не відкликано, 
до того ж ніхто не знав, де перебуває командир. Групу вислано з негативним 
вислідом. Партизани не виходили з лісу, а дивізійні відділи згідно з наказом посу
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валися полями в сніговіях, без ніякого ефекту. Виявилося, що один із вищих полі- 
ційних урядовців, придумав цю історію в неприсутності командира, сподіваючись 
дістати за те воєнне відзначення. Паліїв після повороту командира попросив пере
вести дискусію на цю тему. На сходинах штабу Паліїв скритикував того роду накази. 
Багато вояків захворіли з браку зимових одягів і важких умов, а старшини групи не 
мали ніякої розвідки, не знали, де ворог, і не були до такої акції приготовані. 
Фрайтаґ відповів, що, якби він був з Дивізією, він ніяк не дозволив би на таку 
виправу.

В той час поверталися з вишколу в поліційних полках у Західній Европі вояки 4- 
го до 8-го полку і перед прилученням до Дивізії мусіли перейти так звані гострі 
вправи проти партизан. Паліїв спротивився повторяти помилки командування попе
редньої групи і запропонував, що для акції 5-ти полків на фронті від Збаража до 
Замостя, треба дістати інформації, якого ворога маємо перед собою і яку тактику 
застосувати. Він запропонував, що порозуміється з одинокою діючою протисовєт- 
ською силою УПА посередньо або безпосередньо. Далі повідомив, що совєтські 
партизани мають завдання приготовити терен до наступної офензиви Червоної армії 
на захід. В час свого перебування у Львові, Паліїв домовився, в яких місцевостях 
слід розмістити дивізійні полки. Пізніше, коли він вернувся з поїздок і здав звіт ком. 
Фрайтагові, цей затвердив тактичне розміщення з’єднань. Паліїв, у бараці якого в 
Гайделяґрі я замешкав і мав переглянути різні документи, розповів мені, що на 
вибрані відтинки полків він разом із уповноваженими Військової Управи тих районів, 
відбув наради з присланими старшинами УПА. Відвідано такі місцевості: Радехів 
(уповноважений В. Возняк), Золочів (Н. Чорнодольський), Тернопіль (О. Гринкевич), 
Збараж (Б. Кульчицький). Холм не брали під увагу тому, що там діяла тільки 
польська комуністична партизанка чисельно і збройно дуже слаба. В нараді з Фрай- 
таґом вирішено, однак, таки вислати один курінь 5-го полку на правий берег ріки 
Буг, і там зайняти бойові становища в бункерах, щоб стримати рухи польських 
партизан на південий захід, а зате пропустити їх без боїв на північ.

Ці акції повністю вдалися. Зокрема слід підкреслити успішні бої за Гуту Пєнацьку, 
сильний опірний пункт совєтських партизан, важливий для переходу їхніх відділів з 
півночі на південь. В околиці Гути Пєнацької відбувалися кілька місяців пізніше 
важкі бої Дивізії «Галичина», яка опинилась у Брідському оточенні.

Поза діяльністю в штабі Дивізії, Паліїв перебрав на себе ті справи, які треба було 
полагодити, а не було відповідних людей. Приміром, Паліїв під час свого побуту в 
Кракові нав’язав зв’язки з д-ром Арльтом, який був урядовцем у бюрі народностей 
Польщі, тодішнього Генерального Губернаторства, і нічого не знав про українців. 
Згодом під кінець війни він виявився дуже добрим дипломатом у переданні Дивізії як 
1-шої УНА під команду УНА ген. П. Шандрука. В розмовах з англійськими штабами 
в справі Дивізії д-р Арльт разом із ген. Шандруком стали поважним чинником проти 
видачі Дивізії Совєтському Союзові.

Паліїв ніколи не брав під увагу небезпеку, яка чигала при порушуванні укра
їнського питання. Він переконав, приміром, ген. Фрайтаґа, що головним капеляном 
для Дивізії, а згодом і до майбутнього корпусу чи армії, повинен бути о. д-р Лаба, 
бо його визначив на цю позицію митрополит граф Шептицький. Він почав робити 
старання, щоб призначити українських старшин до штабів Східнього фронту і до 
головного уряду у Берліні, це на випадок щасливого для нас закінчення світового 
воєнного конфлікту.

Згідно зі словами сотника Підгайного, ОУН вислала до Дивізії певну кількість 
своїх членів, про що знав Паліїв. Коли заходила для них небезпека ув’язнення
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ґестапом, Паліїв ставав у їхній обороні перед командиром Фрайтаґом, і завжди з 
успіхом.

Деякі вояки бачили Дмитра Палієва в групі кількох генералів, Фрайтаґа та інших 
старшин. Це було вже в оточенні, в яке попала Дивізія «Галичина» разом з 13-м 
корпусом Вермахту. Дивізія пробилася з оточення більшою кількістю вояків, як і 
цілий 13-й корпус. Це сталося тому, що німці знали вже про атентат на Гітлера, а 
поза тим до них промовляли через совєтське радіо генерали, які попали в совєтський 
полон під Сталінградом, і переконували, щоб корпус піддався Червоній армії.

Паліїв об’їжджав поблизькі терени і гуртував частини Дивізії до прориву. Дивізія 
прорвалася у важких боях і з втратами, але Палієва з ними не було. Згинув правдо
подібно 19 липня 1944 року в день прориву. Згинув за ідею, якій посвятив ціле своє 
життя! Віддаймо честь хоробрим!

На місце Дмитра Палієва до штабу Дивізії ввійшли два старшини: наступник 
Палієва пор. Любомир Макарушка і хорунжий Юрій Тис-Крохмалюк.

Микола Климишин

СТАРШ ИНА УГА СТЕПАН С ЛЮ СА РЧУК

У Детройті помер 26 серпня 1982 року 
по довгій недузі учасник боротьби за во
лю України в роках 1918-1920 Степан 
Сдюсарчук, поручник УГА і УСС, про
живши 88 літ. Він уродженець Станисла
вова, дістав середню освіту в гімназії в 
Станиславові, що тепер називається Івано- 
Франківським.

В Українській Галицькій Армії був 
поручником і командував восьмою сот
нею третього куреня восьмої бриґади, в 
часі боїв з поляками в обороні Західньої 
України. Сотня Степана Слюсарчука зга
дується у спогадах Василя Волицького 
п.з. «На Львів і Київ» («Гомін України», 
Торонто, 1963, стор. 140-151). Ця сотня 
вславилася й була відзначена за перемож
ний бій для здобуття мостового причілка 
на Дністрі коло Нижнева. Поляки укрі
пили мостовий причілок, що становив 
дуже важливу стратегічну позицію, око
павшись на висоті коло т.зв. коти 292. 
Увесь день ішли важкі бої куреня, щоб 
вибити поляків з тієї важливої позиції. В 
дуже критичному моменті пор. Слюсар-
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чук повідомив вище командування про вирішальний момент бою, виславши гінця з 
запискою — описом і ситуаційним пляном положення сотні. Другий момент описаний

«Гаряче червневе сонце гасло за лісами на горбах у тій стороні, де Петрилів і 
Новосілка і тоді пор. Степан Слюсарчук вдерся зі своєю сотнею у ворожі окопи. 
Багнети й приклади рушниць докінчували перемогу над ворогом».

А потім — про наслідки бою:
«Зокрема командуючий бригадою ґратулював пор. Ст. Слюсарчукові за зразкову 

й успішну операцію на фронтовому відтинку його сотні, за непохитну стійкість сотні 
у великому цілоденному бою за «коту 292» і за здобуття цього важливого страте
гічного пункту. За цей виїмково-важливий бойовий чин пор. Ст. Слюсарчука, що 
вирішив перемогу на користь третього куреня і восьмої бригади на цілому фронті 
нижнівського причілка, отаман Гофман представив пор. Ст. Слюсарчука до най
вищого відзначення — «Золотого Тризуба».

Ще важливіший період з військової служби покійного Ст. Слюсарчука припадає 
на найвищий момент спільного походу українських армій на Київ проти більшо
виків, що переможно закінчився 31 серпня 1919 року.

Коли не вдалося оборонити Західню Україну від наступу переважаючої сили 
польської армії, підкріпленої у вирішальному моменті армією Галлера, УГА була 
примушена перейти річку Збруч і податися на східні землі України. УГА лучиться з 
українською армією під проводом от. Петлюри й у спільному бравурному наступі 
наші сили проганяють більшовиків з Правобережної України — і займають Київ.

Ця блискуча, повна слави, перемога об’єднаних українських армій закінчилася 
трагічно у самому дні тріюмфу. Російська армія Денікіна, уважаючи українську 
армію за грізнішого ворога Москви, чим більшовицьку, спрямувала свої сили, які в 
той саме день підійшли з правого берега Дніпра до Києва, проти українських відділів 
у Києві, і змусила їх відступити.

У крититичних годинах поручник Ст. Слюсарчук був поставлений на сторожі 
залізного мосту через Дніпро. Його сотня зайняла Печерську Лавру і стерегла міст.

Раннім ранком розігралася баталія, над якою ще й досі дискутують історики. 
Штаб головного отамана дав наказ війську, що йшло на Київ, не вдаватися в бойові 
дії з денікінцями. Досі ніхто не заперечив, що такого наказу не було. Маючи такий 
наказ, пор. Ст. Слюсарчук сторожив міст, через який ранком почали йти денікінські 
старшини. На заклик затриматись, старшини далі йшли мостом. Тоді пор. Слюсар
чук дав наказ стріляти на пострах у воду. Але саме тоді на наших наскочили ззаду 
денікінці, які за той час перейшли Дніпро іншим мостом, і їх роззброїли.

Чотар УГА Лука Мишуґа писав, що через Дніпро був ще один міст, дерев’яний, 
не позначений на мапі, і тому необізнані з положенням наші старшини не дали 
наказу забезпечити той міст («Українська Галицька Армія», том 4, стор. 12).

Тому, що про ту подію ще й досі ведуться дискусії між істориками, ми згадуємо 
тільки, що пор. Ст. Слюсарчук був її безпосереднім учасником і не раз про неї 
оповідав своїм друзям. Належить, одначе, ще раз підкреслити, що всі історики 
однозгідно подають, що дійсно був такий наказ головного отамана Петлюри для 
всієї армії, що йшла на Київ: не вдаватися в бойові дії проти армії Денікіна. Такий 
наказ мав і пор. Слюсарчук на його передовому посту.

Від того часу почала хилитись до упадку вкрита славою українська армія, маючи 
двох противників: більшовиків і денікінців, спільним завданням яких було не до
пустити, щоб Україна стала вільною державою. Серед безладдя відступу пор. Слю
сарчук був якийсь час приділений до відділів Українських Січових Стрільців полк.
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Євгена Коновальця, з якими пережив трагічний кінець визвольних змагань у 1920 
році.

Між Першою і Другою світовою війною Ст. Слюсарчук був діяльним громадя
нином у Станиславові й займав багато відповідальних постів, головно в Товаристві 
купців і промисловців. Мав свою друкарню, яка успішно конкурувала з дуже добре 
обладнаною друкарнею поляка Льва Данкєвіча у Станиславові. Як власник друкарні, 
він підтримав морально і матеріяльно великий задум проф. Чепиги й учителя Вас 
Микитчука і поміг створити видавництво «Української Загальної Енциклопедії», яка 
вийшла під кінець 30-тих років у трьох томах і тепер уже с раритетом на кни- 
гарських полицях. Завжди говорив мені, що варто ту енциклопедію перевидати й 
часто мене до того заохочував.

На еміграції, в Німеччині, він знову мав свою друкарню, в якій побачило світло 
денне багато нашої еміграційної літератури.

Переїхавши до Америки, поселився в Детройті й, доживаючи там свого життя, 
під кінець був цілком утратив зір, але ніколи не втрачав погідного настрою. Так 
закінчив життя учасник славних подій нашої історії, поручник УГА і УСС Степан 
Слюсарчук, і був похований на цвинтарі в Бавнд Бруку, Н.Дж.
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С ПИСОК УЧА С Н И К ІВ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ  
МІЖ РО К А М И  1918-1920 В Р Я Д А Х  

УК РА ЇН С ЬК О Ї ГА Л И Ц Ь К О Ї АРМІЇ, 
ЩО П О Х О ДИ Л И  ЗІ СТАН ИСЛАВІВЩ И НИ

Андріяш Іван, десятник УГА, Колінки-Городенка
Андрусин Михайло, стр. УСС, Гаврилівка-Надвірна
Андрухів Дмитро, стр. УСС, Мислова-Калуш
Артим Василь, кондуктор, Станиславів
Атаманюк Микола, стр. УГА, Джурків-Городенка
Бабак Юрко, стр. УСС, Пукасівці-Галич
Бабій Олесь, поет, УГА, Середнє-Калуш
Бабюк Теодор, підхор. УСС, Кривотули-Товмач
Бабяк Кость, вістун УГА, Снятиншина
Багрій Михайло, стр. УГА, Збора-Калуш
Багрійчук Петро, стр. УГА, Косів
Баґан Володимир, інж., хорунжий УГА, Станиславів
Балицький Леопольд, сотник УГА, Станиславів
Бандера Андрій, о. капелян УГА
Баран Ілько, стр. УГА, Королівка-Городенка
Барган Микола, стр. УСС, Ляхівці-Богородчани
Бариш Роман, підхор. УГА, Калуш
Басараба Дмитро, стр. УГА, Березів Вижній-Печеніжин
Батир Олекса, стр. УСС, Парище-Надвірна
Белей Іван, Войнилів
Белей Петро, стр. УСС, Войнилів
Белей Юрко, УСС, Войнилів
Береґа Семен, Підпечари-Станиславів
Бехматюк Ілько, стр. УСС, Сідписька-Надвірна
Білан Іван, стр. УГА, Побереже-Галич
Блискун Михайло, стр. УСС, Прислоп-Калуш
Боберський Михайло, вістун УГА, Узінь-Станиславів
Боберський Петро, підхор. УСС, Товмач
Богучевич Гриць, стр. УСС, Підмихайлє-Калуш
Боєчко Матвій, стр. УСС, Станиславівщина
Бойко Федь, стр. УГА, Савирчин-Городенка
Бойчук Гриць, стр. УГА, Снятинщина
Бойчук Василь, стр. УГА, Заболотів-Снятин
Борис Франц, підхор. УСС, Станиславів
Ботюк Іван, стр. УГА, Голосків-Товмач
Бочан Ілько, стр. УГА, Королівка-Городенка
Бривин Іван, стр. УГА, Семиківці-Городенка
Бриґідин Михайло, стр. УСС, Колодіївка-Станиславів
Вагилевич Кость
Вакалюк Іван, стр. УГА, Ілинці-Снятин 
Валіґун, підстаршина УСС, Станькова-Калуш 
Вальків Гнат, стр. УСС, Блюдники-Галич
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Вангета Микола, стр. УСС, Красна-Калуш 
Варазарун Панас, стр. УСС, Космач 
Вацеґа Іван, стр. УГА, Радча-Станиславів 
Вацеґа Микола, стр. УГА, Радча-Станиславів 
Васалашко Микола, стр. УГА, Отинія-Товмач 
Василишин М., хор. УГА, Пробоєвий Гуцульський Курінь 
Васильків Федь, стр. УСС, Болехів-Калуш 
Васютин Дмитро, стр. УГА, Манява-Богородчани 
Васютяк Василь, стр. УГА, Бережниця-Калуш 
Венґринович Теодор, чотар УГА, Молодилів-Товмач 

^Винник Павло, стр. УСС, Ляцьке Шляхоцьке-Товмач 
Винничук Петро, стр. УГА, Підпечари-Станиславів 

J Вінтоняк Микола, стр. УГА, Пнівє-Надвірна 
Вітів Петро, стр. УГА, Заболотів-Снятин 
Вітовський Дмитро, полк. УСС, Медуха-Галич 
Вітовський, Іван, стр. УСС, Медуха-Галич 
Вовчук Іван, стр. УСС, Єзупіль-Станиславів 
Вовчук Микола, стр. УСС, Єзупіль-Станиславів 
Вовчук Михайло, стр. УСС, Марямпіль-Станиславів 
Вовчук Степан, стр. УСС, Єзупіль-Станиславів 
Воєвідка Ярослав, отаман УГА, Петранка-Калуш 
Воєвода Петро, стр. УГА, Пациків-Станиславів 
Вокалюк Василь, хор. УСС, Ілинці-Снятин 
Вон Карло, стр. УГА, Добрівляни-Калуш 
Воробчак Микола, стр. УСС, Станиславів 
Воробчак Осип, стр. УСС, Підгороддя-Станиславів 
Гаванський, сан. хорунжий, УСС, Олеша-Товмач 
Гавриленко Юрко, стр. УСС, Фитьків-Надвірна 
Гаврилюк Михайло, чотар УГА, Надвірна 
Ганиш Іван, стр. УГА, Ворона-Товмач 
Гачак Василь, стр. УГА, Калуш 
Гарабач Олекса, отаман УГА, Станиславів 
Гарасимович Іван, сотник УГА, Галич 
Гацевич Йосиф, стр. УГА, Берлоги-Калуш 
Гевко Олекса, підхор. УГА, Ясенів Пільний-Городенка 
Гіркий Петро, стр. УГА, Лука-Городенка 
Гладиняк Іван, стр. УСС, Марямпіль-Станиславів 
Глодовяк Іван, стр. УГА, Білоберезка-Косів 
Гнатишак Дмитро, стр. УСС, Красна-Надвірна 
Гнатюк Іван, стр. УГА, Ісаків-Городенка 
Говера Іван, стр. УГА, Невочин-Богородчани 
Годованець Василь, вістун УГА, Молодилів-Надвірна 
Голинський Микола, кондуктор, Станиславів 
Горбовий Андрій, стр. УГА, Косів 
Гошовський Семен
Григорчук Василь, стр. УГА, Старуня-Богородчани 
Григорищук Василь, десятник УГА, Устє-Снятин 
Грималюк Данило, чотар УСС, Тишківці-Городенка 
Гринів Іван, УГА, Долина-Товмач 
Гринішак Олекса, хор. УСС, Надвірна
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Гриньовський Микола, стр. УСС, Тисьмениця 
Гумінілович, підстаршина УГА, Калуш 
Гуцал Петро, стр. УГА, Боднарів-Станиславів 
Гуцуляк Дмитро, стр. УГА, Глушків-Городенка 
Ґаджаровський, стр. УСС, Войнилів 
Гордашко Василь, стр. УГА, Підвисока-Снятин 
Ґорук Сень, сотник УГА, Снятин 
Грегораш Степан, стр. УГА, Надвірна 
Ґулів Микола, стр. УГА, Гарасимів-Городенка 
Данилів Василь, стр. УСС, Підлуже-Станиславів 
Данилюк Іван, стр. УСС, Орелець-Снятин 
Данилюк Іван, стр. УСС, Торговиця-Товмач 
Данькович Володимир, стр. УСС, Майдан-Станиславів 
Демчук Петро, вістун УСС, Городенка 
Дем’янчук Михайло, хор. УСС, Надвірна 
Дзеньків Іван, стр. УСС, Колодіївка-Станиславів 
Дибуляк Михайло, чотар УСС, Збора-Калуш 
Дидинюк Степан, ст. десятник УГА, Ферескуля-Косів 
Дирда Іван, стр. УСС, Залуква-Станиславів 
Диячук Микола, стр. УГА, Чорний Потік-Надвірна 
Дідошак Василь, підстаршина УСС, Калуш 
Дмитрук Матвій, стр. УГА, Голосків-Товмач 

'  Дмитрук Микола, стр. УГА, Стопчарв-Косів 
Долішній Стефан, стр. УГА, Нижнів-Товмач 
Драбик Михайло, стр. УСС, Михальче-Городенка 
Дроган Іван, стр. УГА, Станиславів 
Дубель Андрій, стр. УСС, Блюдники-Галич 
Дубицький Олекса, стр. УГА, Тисьмениця 
Дубицький Степан, Крехівці-Станиславів 
Дуда Михайло, підхор. УСС, Верхня-Калуш 
Дудикевич Осип, д-р, хор. УГ А, Кропивник-Калуш 
Дудикевич Ярослав, д-р, хор. УГА, Кропивник-Калуш 
Дунець Микола, стр. УГА, Надвірна 
Дуняк Микола, стр. УГА, Хотінь-Калуш 
Дурбак Павло, інж., пор. УГА, Войнилів 
Духович Іван, стр. УСС, Підгороддя 
Духович Петро, стр. УСС, Підгороддя 
Дучук Михайло, стр. УСС, Татарів-Надвірна 
Ерстенюк Дмитро, хор. УГ А, Перерісль-Надвірна 
Слюк Ізидор, політ, комісар УГА, Рашків-Городенка 
Євшан — див. Федюшка Микола, пор. УГА, Войнилів 
Сфрейко Михайло, стр. УГА, Хриплин-Станиславів 
Заболотний Степан, стр. УСС, Суботів 
Завадюк Ваісиль, підхор. УГА, Станиславівщина 
Заклинський Володимир, стр. УСС, Станиславів 
Заклинський Мирон, стр. УСС, Станиславів 
Запалило Євген, пор. УГА, Кривотули Старі-Товмач 
Зваренчук Михайло, стр. УГА, Росільна-Богородчани 
Іванечко Дмитро, стр. УГА, Ямниця-Станиславів 
Іваницький Петро, стр. УГА, Калуш
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Іванчук Володимир, хор. УСС, Ілинці-Снятин 
Іванчук Олекса, чотар УСС, Ілинці-Снятин 
Іванюк Володимир, стр. УСС, Отинія 
Івасишин, стр. УГА, Комарів-Станиславів 
Ільчук Корнило, стр. УСС, Пукасівці-Станиславів 
Іжик Иосиф, стр. УГА, Тишківці-Городенка 
Кабан Петро, санітар УГА, Заболотів-Снятин 
Кабин Василь, стр. УГА, Косівщина 
Кавка Микола, стр. УСС, Єзупіль-Станиславів 
Калинка Іван, стр. УГА, Червятин-Городенка 
Калинович Степан, пор. УГА, Станиславівщина 
Калитчук Петро, стр. УГА, Рудольфсдорф-Снятин 
Канюк Михайло, стр. УГА, Росільна-Надвірна 
Караванович Антін, стр. УСС, Ямниця-Станиславів 
Кареляк Микола, стр. УГА, Селиська-Станиславів 
Касіян Василь, чотар УСС, Снятин
Каспер Иосиф, бунчужний УГА, Княгиничі-Станиславів 
Каспер Осип, вістун УГА, Отинія 
Катамай Олекса, стр. УСС, Ямниця-Станиславів 
Квасній Михайло, стр. УСС, Залуква-Станиславів 
Квасній Петро, стр. УСС, Залуква-Станиславів 
Кваснюк Олекса, десятник УСС, Молодилів-Товмач 
Килєман Василь, стр. УСС, Надвірна 
Кирнарчук Юрко, стр. УГА, Надвірна 
Кіндрацький Михайло, стр. УСС, Угорники-Товмач 
Кіфяк Іван, стр. УСС, Микулинці-Надвірна 
Кіцун, десятник УГА, Станиславівщина 
Кпюсь Петро, стр. УСС, Яцівка-Товмач 
Коблик Максим, стр. УСС, Саджава 
Кобра Микола, стр. УГА, Петрилів-Товмач 
Ковалик Тадей, чотар УСС, Далешева-Городенка 
Ковалюк Гриць, стр. УСС, Задубрівці-Снятин 
Когут Василь, стр. УСС, Болохів-Калуш 
Когутяк Михайло, стр. УГА, Кнігинин-Станиславів 
Кодаґур Іван, стр. УГА, Михальче-Городенка 
Козакевич, Степан, стр. УГА, Ганусівці-Снятин 
Колодій Іван, стр. УГА, Крехівці-Станиславів 
Колодій Олекса, стр. УСС, Станиславів 
Кондратчук Василь, стр. УСС, Іваниківка-Богородчани 
Коник Михайло, чотар УСС, Тужилів-Калуш 
Коренюк Юра, стр. УСС, Татарів-Надвірна 
Коновал Василь, чотар УГА, Серафинці-Городенка 
Коритовський Василь, чотар УСС, Калуш 
Коритовський Тарас, пор. УСС, Калуш 
Коробейко Микола, стр. УСС, Єзупіль-Станиславів 
Коробкевич, стр. УГА, Ямниця-Станиславів 
Королюк Петро, стр. УГА, Братківці-Станиславів 
Коропецький Зенон, стр. УСС, Долина-Товмач 
Косіковський, стрілець УГА, Станиславівщина 
Костик Роман, хор. УГА, Городенка
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Костюк Осип, стр. УГА, Небилів-Калуш 
Кочержук Дмитро, чотар УГА, Надвірна 
Кочержук Олекса, вістун УГА, Надвірна
Кравчук Михайло, о. Капелян УСС, Довга Войнилівська-Калуш
Крижановський Антін, підхор. УГА, Берлоги-Калуш
Крижановський Лев, хор. УГА, Берлоги-Калуш
Крижановський Олекса, чотар УГА, Берлоги-Калуш
Крижановський Ярослав, чотар УГА, Небилів-Калуш
Крук Данило, вістун УГА, Бабин-Калуш
Крук Михайло, стр. УСС, Колодіївка-Станиславів
Крушельницький, чотар УГА, Станиславів
Кубрин Іван, стр. УГА, Зелена-Надвірна
Кузевич Петро, чотар УГА, Небилів-Калуш
Кузик Павло, стр. УГА, Карлів-Снятин
Кузь Петро, стр. УСС, Перегінсько-Калуш
Кузьмин Василь, пор. УГА, Олеша-Товмач
Кузьмин Яків, стр. УСС, Саджавка-Надвірна
Кулиній Лев, стр. УСС, Перегінсько-Калуш
Кусень Іван, стр. УГА, Войнилів
Куцела Михайло, стр. УСС, Боднарів-Станиславів
Кушнір Микола, стр. УГА, Нижнів-Товмач
Лаврук Дмитро, стр. УГА, Збора-Калуш
Ладич Іван, стр. УГА, Завадка-Калуш
Лазарук Іван, стр. УСС, Єзупіль-Станиславів
Лапінський Яків, стр. УСС, Довге-Товмач
Левицький, пор. УГА, Станиславівщина
Левицький Володимир, о. хорунжий УГА, Камінне-Надвірна
Левицький Микола, пор. суддя УГА, Рожнів-Снятин
Лесів Михайло, стр. УСС, Ясеновець-Долина
Лисак Василь, стр. УСС, Залуква-Станиславів
Лісковацький Володимир, стр. УСС, Калуш
Лоєвський Володимир, стр. УСС, Товмач
Лопатчук Яків, стр. УСС, Зелена-Надвірна
Лукасюк Петро, УСС, Заболотів-Снятин
Лучаківський Богдан, УСС, Збора-Калуш
Лучка Євген, стр. УСС, Грабовець-Богородчани
Лучин Фелько, стр. УГА, Старуня-Богородчани
Луцик Василь, стр. УГА, Раковець-Богородчани
Луцький Михайло, стр. УГА, Боднарів-Станиславів
Лущак Осип, стр. УГА, Лисець-Богородчани
Любка Михайло, стр. УГА, Пійло-Калуш
Маґун Гриць, стр. УСС, Єзупіль-Станиславів
Маґун Михайло, стр. УСС, Єзупіль-Станиславів
Мазурик Олекса, стр. УСС, Викторів-Станиславів
Майструк Петро, ст. стр. УГА, Серафинці-Городенка
Макавійчук Олекса, стр. УГА, Косівщина
Макарушка Любомир, пор. УГА, Сівка Войнилівська-Калуш
Максим’як Дмитро, УСС, Калуш
Маланій Гриць, стр. УСС, Підгороддя-Станиславів
Мандрик Іван, УСС, Калуш
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Маргулець Теодор, підхор. УГА, Хотимир-Товмач
Марич Дмитро, чотар УГА, Пнів-Надвірна
Марків Антон, УГА, Чернелиця-Городенка
Марусяк Михайло, УГА, Кияже-Сиятин
Мартин Іван, УГА, Микулинці-Снятин
Мартинець Гнат, сотник УГА, Калуш
Мартинець Михайло, хор. УГА, Богородчани
Мартинець Теодор, сотник УГА, Богородчани-Станиславів
Мартищук Василь, УГА, Жаб’є-Косів
Матуняк Михайло, вістун УГА, Красна-Калуш
Мацапула Гнат, стр. УСС, Крилос-Галич
Мацькевич Степан, сотник УГА, Залуква-Галич
Мацьків Тимотей, пор. УГА, Станиславів
Машталір Гриць, УСС, Ляцьке Шляхоцьке-Товмач
Мельник Іван, УГА, Завадка-Калуш
Мельник Микола, УСС, Жураки-Богородчани
Мельникович Осип, Височанка, Станисл.
Мельникович Тимко, УГА, Височанка
Мельничук Дмитро, УГА, Видинів-Снятин
Мельничук Іван, УГА, Любківці-Снятин
Микулич Яків, УГА, Яблониця-Надвірна
Микуляк Федір, підхор. УСС, Солотвина-Богородчани
Микуляк Василь, УГА, Прибилів-Товмач
Мирон Василь, УСС, Залуква-Галич
Мирон Павло, УСС, Залуква-Галич
Мислюк Михайло, УГА, Кремидів
Мірчук Володимир, УСС, Станиславів
Міхурчук Іван, УСС, Темерівці-Галич
Мойсеович Теофіль, підхор. УСС, Пнів-Надвірна
Мойсій Михайло, УГА, Побережжя-Галич
Мотрук Дмитро, УСС, Микулинці-Надвірна
Навроцький Максим, УСС, Залуква-Галич
Навроцький Микола, УСС, Залуква-Галич
Назаревич Володимир, УСС, Богородчани
Наливайко Дмитро, УГА, Пнів-Надвірна
Насада Данило, чотар, УГА, Негівці-Калуш
Негалюк Василь, УГА, Раковець-Богородчани
Недоступ Петро, УСС, Єзупіль-Станиславів
Нестайко Юліян, чотар, УСС, Чернелиця-Городенка
Никифорук Микола, УГА, Снятин
Никифорук Степан, десятник УСС, Джурів-Снятин
Нищук Михайло, УГА, Грушка-Товмач
Новаківський Роман, УГА, Микитинці-Косів
Новицький Андрій, підхор. УСС, Вовчинець-Станиславів
Носьків Михайло, УГА, Опришівці-Станиславів
Озарко Луць, УСС, Тязів-Станиславів
Олексишин Ярослав, пор. УГА, Войнилів
Олексій Євген, д-р, пор. УГА, Довга Калуська-Калуш
Олійник Дмитро, УСС, Колодіївка-Станиславів
Олійник Олекса, УГА, Негівці-Калуш



Онисим’юк Степан, УГА, Старі Кути-Косів 
—=-Остап Микола, УСС, Ляцьке Шляхоцьке-Товмач 

Остап’юк Петро, УГА, Перерізки
Остап’як Василь, син Михайла, УГА, Радча-Станиславів
Остап’як Іван, пор. УГА
Павлусевич Ярослав, УСС
Павлусь Андрій, УСС, Залуква-Галич
Павлюк Іван, УСС, Радча-Станиславів
Павлюк Микола, УГА, Долина-Товмач
Паливода Гриць, УГА, Нижнів-Товмач
Паліїв Василь, чотар УСС, Перевозець-Калуш
Паліїв Дмитро, підхор. УСС, Перевозець-Калуш
Паліїв Омелян, пор. УСС, Перевозець-Калуш
Папіжевський Федір, УСС, Тужилів-Калуш
Паращук Олекса, УГА, Виноград-Товмач
Пашинський Михайло, УГА, Станиславів
Пая Михайло, УСС, Тисьменичани-Надвірна
Пердюга Пилип, УСС, Гарасимів-Городенка
Периняк Пилип, УСС, Гарасимів-Городенка
Петрина Стефан, стр. УГА, Серафинці-Городенка
Петрів Микола, пор. УГА, Крехівці-Станиславів
Петрів Роман, УГА, Поляниця-Товмач
Петрунецький Михайло, УСС, Майдан Горішній-Надвірна
Печенюк Дмитро, чотар УГА, Стецева-Снятин
Пицько Іван, УГА, Станиславів
Пікуш Степан, УГА, Бабин-Калуш
Пірановський Іван, УСС, Тисьмениця-Станиславів
Пірус Василь, УСС, Сапогів-Станиславів
Плаксій Яким, УГА, Розтоки-Косів
Поварчук Федь, УГА, Ослави-Надвірна
Поліщук Данило, УГА, Олеша-Товмач
Половецький Євген, чотар УГА, Станиславівщина
Попович Василь, УГА, Чорні Ослави-Надвірна
Притуляк Іван, УГА, Кричка-Надвірна
Прідун Степан, хор. УСС, Станиславівщина
Протас, хор. УГА, Станиславів
Проців Гаврило, УСС, Колодіївка-Станиславів
Проців Дмитро, УГА, Колодіївка-Станиславів
Радковський Семен, УСС, Узінь-Станиславів
Ракочій Іван, УГА, Ямниця-Станиславів
Рев’юк Микита, УСС, Станиславів
Ремізовський Андрій, УСС, Марямпіль-Станиславів
Решетилович Василь, підхор. УСС, Калуш
Розумович Володимир, чотар УГА, Надвірна
Романів Михайло, ст. десятник УГА, Прислуп-Калуш
Романяк Петро, УГА, Надорожна-Товмач
Росоляк Семен, УСС, Росільна-Богородчани
Рубчак Андрій, УСС, Калуш
Рудавський, Володимир, чотар УСС, Завадка-Калуш 
Руснак Василь, УГА, Чорнолізці-Станиславів
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Савчак Микола, УСС, Ямниця-Станиславів
Савчук Григорій, УГА, машиніст, Станиславів
Савчук Петро, УСС, Отинія-Товмач
Сав’як Микола, УСС, Медуха-Галич
Світельницький Тимко, УСС, Блюдники-Галич
Сематюк Володимир, УСС, Суботів-Галич
Семенів Михайло, УГА, Олеша-Товмач
Семотюк Андрій, підхор. УСС, Ілинці-Снятин
Семчук Іван, УСС, Торговиця-Товмач
Сендецький Володимир, УСС, Тисьмениця
Сеник Іван, УГА, Лука-Городенка
Сенишин Олекса, вістун УГА, Хмелівка-Богородчани
Сенчина Ярослав, чотар УГА, Рівня-Долина
Сибицький Іван, УГА, Товмач
Сидорук Микола, УГА, Порище-Надвірна
Сикач Семен, УГА, Тисьменичани-Товмач
Сілінський Мирон, підхор. УСС, Вістова-Калуш
Сітко Михайло, УГ А, Росільна-Богородчани
Скленовський Юрко, УГА, Підпечари-Станиславів
Скорупський Михайло, УСС, Надвірна
Сливчук Василь, УГА, Топорівці-Городенка
Слюсарчук Кость, підполк. УСС, Станиславівщина
Слюсарчук Степан, пор. УСС і УГА, Городенка
Смерека Іван, УГА, Завадка-Калуш
Смеречинський Теофіль, УСС, Марямпіль-Станиславів
Соколик Федь, УСС, Крилос-Галич
Соловчук Василь, хор. УСС, Молодилів-Товмач
Сопель Василь, УСС, Болохів-Калуш
Сорохтей Осип, підхор. УСС, Мостище-Калуш
Ставичний Осип, УСС, Єзупіль-Станиславів
Старущак Микола, УГА, Тумир-Станиславів
Стельжицький, УГА, Тумир-Станиславів
Стефанишин Володимир, підхор. УСС, Боднарів-Станиславів
Стефанюк Дмитро, УГА, Чернятин-Городенка
Струк Василь, УГА, Копачинці-Городенка
Струк Михайло, УГА, Копачинці-Городенка
Струтинський Іван, УГА, Радча-Станиславів
Супко Дмитро, УГА, Красна-Надвірна
Суслик Іван, УСС, Бережниця-Калуш
Сьовко Семен, УСС, Ямниця-Станиславів
Татарчук Федір, УГА, Остриня-Товмач
Тарнавський Іван, УСС, Микуличин-Надвірна
Терпеливець Іван, УСС, Суботів-Станиславів
Тимків Василь, УГА, Надвірна
Тисовецький Іван, вістун УГА, Станиславів
Ткачівський Семен, УГА, Викторів-Станиславів
Ткачук Володимир, вістун УГА, Станиславів
Ткачук Михайло, УСС, Майдан Середній-Надвірна
Томашевський Ілько, Микуличин-Надвірна
Торбак Онуфрій, УСС, Межигірці-Галич
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Торонс Василь, УСС, Саджавка-Надвірна
Тунька Гнат, УГА, Берлоги-Калуш
Фарилюк Микола, УСС, Прибилів-Товмач
Фацієвич Юліян, о. Капелян УСС, Пійло-Калуш
Феданків Володимир, чотар УГ А, Старий Лисець-Станиславів
Федорняк Василь, УСС, Підгороддя-Галич
Федорняк Григорій, УСС, Крилос-Галич
Федорняк Семен, УСС, Крилос-Галич
Федорняк Юрко, УСС, Крилос-Галич
Федюк Яків, УСС, Гаврилівка-Надвірна
Филипчук Максим, УГА, Загвіздя-Станиславів
Фіголь Микита, УСС, Підгородця-Станиславів
Філяк Дмитро, УСС, Микуличин-Надвірна
Фодчук, чотар УГ А, Станиславівщина
Френдій Микола, УСС, Єзупіль-Станиславів
Хаврищук Іван, УГА, Петрилів-Товмач
Хмановський Микола, УГА, Вікно-Городенка
Хомин Дмитро, УГА, Краснилівка-Товмач
Хоминець Юрко, УСС, Микитинці-Станиславів
Хом’як Михайло, УСС, Верхня-Калуш
Цісак Микола, УГА, Лука-Городенка
Цупа Гриць, УГА, Гринівці-Товмач
Чеховський Дмитро, УГА, Острів-Станиславів
Чорний Микола, УГА, Дубовиця-Калуш
Чорний Пилип, УГА, Братківці-Станиславів
Чорнописький, чотар УГА, Чернелиця-Городенка
Шайноха Дмитро, УГА, Станиславів
Шайноха Степан, УГА, Тисьмениця
Швікун Панько, УСС, Лука-Калуш
Шепарович Лев, сотник УГА, Колодіївка-Станиславів
Шепарович Роман, чотар УГА, Колодіївка-Станиславів
Шепарович Юліян, отаман УГ А, Колодіївка-Станиславів
Шепарович Юрій, чотар УСС, Колодіївка-Станиславів
Шіський Іван, УГА, Новосілка-Товмач
Шкарпович Іван, УГА, Саджавка-Надвірна
Шкорупа Стефанія, санітарка УГА, Тисьмениця
Шкредка Іван, УСС, Маріямпіль-Станиславів
Шкрумеляк Юрій
Шпитко Іван, УГА, Стримба-Надвірна
Шуляр Олекса, ст. десятник УГА, Майдан-Станиславів
Шумський Осип, десятник УГА, Боднарів-Станиславів
Щербак Василь, УСС, Колодіївка-Станиславів
Щербан Василь, УГА, Пшеничники-Товмач
Щербанюк, хор. УГА, Станиславівщина
Щуцький Микола, УСС, Майдан-Калуш
Юревич Юрко, УСС, Тисьмениця
Юрежко Федь, УГА, Чорнолізці-Станиславів
Юркевич Іван, УСС, Надвірна
Юськів Яків, УСС, Кутиська-Товмач
Яблонський Михайло, УГА, Калуш
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Якубович Віктор, УСС, Станиславів 
Якубів Василь, УСС, Колодіївка-Станиславів 
Янович Микола, о. капелян УГА, Хотінь-Калуш 
Янчій Василь, УГ А, Саджавка-Надвірна 
Яремич Михайло, вістун УСС, Ланчин-Надвірна 
Яремич, залізничник УГА, Станиславів 
Ярмі Карло, о. капелян УГА, Берлоги-Калуш 
Ясінський Мартин, УГА, Станиславів 
Яценович Микола, хор. УСС, Залуква-Галич 
Яців Михайло, УСС, Богородчани 
Яцків, підхор. УГА, Надвірна

Дмитро Микитюк

СТАРШ И НА У ГА  М ЕЛ ЬН И К О ВИ Ч

Осип Мельникович народився 12 березня 1893 р. в селі Височанка, повіт Стани
славів. Ходив до української гімназії в Станиславові. Під час 1-шої світової війни 
служив при 31-му гарматному полку польової артилерії і брав участь у боях на 
російському й італійському фронтах. По розпаді австро-угорської монархії в жовтні
1918 року, вступив 1 листопада 1918 року до рідного війська і після роззброєння 
австрійської батерії в Старому Селі (під Львовом), прибув одним із перших з тією 
батерією до Львова, тримаючи там бойовий фронт на горі Св. Яцка і на Ялівці.

В половині грудня 1918 р. на приказ полк. Д. Вітошннського виїхав до Золочева 
і тут в гарматному коші, разом з його комендантом сотн. Лещієм, зорганізував три 
батерії. Команду над одною такою батерією обійняв поручник Давид, а комендантом 
другої батерії став хорунжий Осип Мельникович, і ті обидві батерії Начальна Ко
манда УГА приділила до бойової групи «Півніз». В період заснування УГА в січні
1919 року з тієї гарматної групи «Північ» зорганізовано 5-ий гарматний полк, в 
рядах якого хорунжий Мельникович, піднесений розпорядженням Державного Секре- 
таріяту Військових Справ з дня 1 березня 1919 р. до ступня чотаря, перебув усю 
визвольну боротьбу до кінця існування УГА.

За Збручем, в «Чотирикутнику смерти», щасливо перебув двократно страшну по
шесть жахливого тифу. Після підступного роззброєння галицьких частин поляками в 
квітні 1920 p., попав до польського табору полонених в Тухолі на Помор’ї. По 
цілорічнім перебуванні в полоні, повернув до Станиславова і став технічним органі
затором «Маслосоюзу», спочатку в Галичині, а згодом на Волині. В 1930 році виїхав 
до Франції і постійно жив у Парижі. Тут включився до культурної і громадської 
праці українців у Франції. Від 1960 року був постійним головою Християнського 
Руху та довголітнім головою Українського Центрального Громадського Комітету у 
Франції. Був також щирим і відданим співпрацівником Української Енциклопедії.

Чотар артилерії Української Галицької Армії Осип Мельникович помер у Парижі 
16 серпня 1980 року на 87 році свого трудолюбного життя. Осиротив дочку-одиначку 
Ліду, яка, йдучи слідами свого батька, бере дуже активну участь в українському 
жіночому русі в Парижі.
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ДОБРОВІЛЬЦІ З Н А ДВ ІРН О Ї ДО  УСС

М. Дем'янчук

Січово-Сокільський Здвиг літом 1914 року для відзначення 100-ліття народин 
генія України Тараса Шевченка відбувався в столиці західніх земель України, Львові. 
Був він останньою мирною маніфестацією організованого українства на рідних зем
лях та випав величаво. Як відомо, під час концерту, який був кінцевою точкою 
багатої програми цих всенародніх святкувань, надійшла до Львова вістка про са- 
раєвський атентат, що в свою чергу став безпосередньою причиною до 1 світової 
війни.

Ще на устах сучасників Здвигу та на шпальтах українських часописів було обго- 
рювання цього великого досягнення, як рівночасно появилися об’яви про загальну 
мобілізацію та маніфест Бойової Управи, що закликав українське громадянство тво
рити військову формацію для боротьби з московським царатом.

Пригадую собі розентузіязмовані маси населення Надвірної, що одного серпне- 
> вого вечора, організованим походом зі смолоскипами, маніфестували вірнопідцаність 

габсбурзькій династії та австрійській державі у війні проти Росії.
За день чи два після цього вибухла в середмісті, десь коло 2-ої години по полудні, 

пожежа, котра знищила ціле середмістя та багато домів на передмістях. Жертвою 
стихії впали понад 300 домів та українська греко-католицька церква, що її при кінці 
XV11I століття перевезено було зі Скиту Манявського. Оце льокальне нещастя міста, 
виїзд першого великого транспорту мобілізованих до війська, що їх проводжали 
тисячі населення серед плачу родин від’їжджаючих, було тлом, на якому місцевий 
громадський актив почав організацію добровільців до Українських Січових Стріль
ців.

Пригадую собі, що громадський комітет запросив на засідання також нас, місце
вих учнів станиславівської гімназії, зобов’язуючи нас допомогти у збірці грошей на 

\  білизну для наших добровільців. Це засідання відбулося в мешканні місцевого вчи- 
\ |  теля Івана Лилика. Там приділили нам наші райони, утворили відповідні групи та 

закликали до жертовної праці.
Рівночасно поведено пропаганду, щоби вступати в ряди добровільців, та роз’я

снювано, хто може зголошуватися. І за кілька днів почали приїжджати до Надвірної 
перші добровільці з найближчої околиці. Число місцевих добровільців і тих, що 
приїхали з поблизьких сіл, здається, доходило до 45 душ. Не пригадую собі, як 
комітет розв’язав справу приміщення та харчування цього відділу. Не пам’ятаю 
також, хто був його комендантом, але знаю, що відділ робив вправи та перебував у 
Надвірній декілька днів.

Тим часом збирачі переводили збірку. Мене приділено до гуртка, що мав опра
цювати цілу вулицю Делятинську, що тягнеться добрих півтора кілометра. Я рівно 
рік тому переводив у цьому самому районі збірку фантів на перший у місті фестин, 
який відбувся восени 1913 року. Тут зазначу, на цей наш фестин управління дер
жавних лісів не схотіло винайняти нам парку на середмісті, де щороку відбувалися 
польські фестини. Тому всі українці міста та околиці вважали за пункт чести відбути 
свій фестин на відступленій на це приватній площі, у віддалі приблизно 3 км від 
середмістя. І фестин відбувся з найбільшим моральним і матеріяльним успіхом. 
Коли зважити, що саме в цім районі містилася читальня ім. Мих. Качковського і 
що багато з-поміж мешканців до неї належало — жертовність усіх і українців і
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«кацапів» виявилася взірцевою. Тому і друга моя збірка випала задовільно, бо там я 
мав багато знайомих і свояків.

Саме так склалося, що при закінченні збірки грошей, білизни та харчів для 
добровільців, випав день їхнього виїзду з Надвірної до збірного пункту у Львові. До 
сьогодні не можу забути того великого жалю, що огорнув мене з тієї причини, що я 
не міг бути на цьому прощанні через нестерпний біль зубів, що з’явився мені в 
суботу вечором, та мучив мене майже цілу неділю, спричиняючи великий опух... В 
той час я терпів подвійно — фізично і духовно. Я наче був свідомий того, що мені не 
пощастило попрощатися з деякими із добровільців востаннє.

З-поміж добровільців того відділу пригадую собі ось такі прізвища: Теофіль 
Мойсеович із Пнів’я коло Надвірної, Лесь Гринішак, Роман Кирчів, Гриць Мухній, 
Василь Килиман, Юрко Буній, Михайло Скорупський, Микола Микитюк, Степан 
Костик — усі з Надвірної, п-і Підвисоцька, вчителька з Пасічної, Олекса Смеречук із 
Зеленої, Дмитро Випронюк з Надвірної. В той самий час зголосився в Кіцмані на 
Буковині Зенко Вірстюк, а в 1916 році його брат Роман Вірстюк. Не можу напевно 
сказати, чи з Надвірної не зголосився також Осип Теліщак, що мав там свою сестру, 
пані Гаврилюкову, дружину невтомного о. Гаврилюка, як також не можу пригадати, 
чи були в тому відділі ще й інші, пізніші старшини УГА, Марковецький та Дмитро 
Марич з Пнів’я, Осип Гринішак з Пасічної, браття Головчуки з Гвозда. Деякі з того 
відділу вирізнилися в Легіоні УСС, як пор. Т. Мойсеович чи Лесько Гриніщак та 
хор. Осип Теліщак, або в Дійовій Армії, як пор. Василь Килиман. Стрілець Дмитро 
Випронюк брав участь у бою на Маківці та втратив там одне око, помер, мабуть, у 
1961 році. Підхор. Гриць Махній помер у Надвірній в 1961 або 1962 році. Зенко 
Вірстюк попав у російський полон восени 1914 року в Карпатах, та, мабуть, загинув 
на Сибіру. Р. Вірстюк арештований більшовиками в 1941 p., мабуть, замордований у 
тюрмі у Станиславові. Пор. Теофіль Мойсеович помер на плямистий тиф у Вінниці, 
зимою 1919 року. Доля хор. Осипа Теліщака мені невідома. П-і Підвисоцька, мабуть, 
з першим транспортом не виїхала. Вона вчителювала в Пасічній коло Надвірної і 
туди приїхала до неї літом 1918 року хор. УСС Софія Галечко, що одного ранку 
втопилася в рвучкій гірській Надвірнянській Бистриці. Пор. Василь Килиман помер, 
мабуть, на тиф на Східній Україні, дес. Олекса Смеречук жив ще за німецької 
окупації в Станиславові. Доля Романа Кирчева мені невідома, знаю лише, що він був 
співаком капелі Олександра Кошиця.

Ось так запізнався я та працював коротко для перших наших добровільців УСС, 
ще восени 1914 року, а пізніше в 1918 та 1919 роках мав я нагоду та честь боротися 
під командою старшин УСС у Львові на Підзамчі, під Львовом (Миклашів) та під 
час чортківської офензиви, в сотні чот. УСС Миколи Креховецького, як також пра
цювати короткий час як сотенний писар у Коші УСС, в Станиславові — в казармах 
«на Діброві», звідки команда Коша призначила мене як бюрову силу до Державного 
Секретаріяту Військових Справ у Станиславові, де залишився я до травня 1919 року 
та перед відступом із Станиславова зголосився до пробоєвої сотні чот. Креховського.
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СТАНИСЛАВІВЩ ИНА В РО К А Х  1918-1920

Видана в 1920 році у Вінніпегу книжка п.н. «Трагедія Галицької України» подає — 
згідно з піднаголовком — «матеріяли про польську інвазію, польські варварства і 
польську окупацію Східньої Галичини за криваві роки 1918, 1919 і 1920». Книжку 
зладив і упорядкував Осип Меґас, колишній український делегат на Мирову Кон
ференцію в Парижі.

У «Вступному слові» автор, м. ін., пише:
«Східня Галичина представляється як одне велике цвинтарище. Куди не глянеш, 

де не поїдеш, скрізь бачиш руїну, гроби, хрести, покраяні окопами та шанцями 
поля... Шукаю нашої інтелігенції по містах. Її так як нема. Все поарештоване, ін
терноване, конфіноване... Українських провідників не знайдеш тепер між народом. 
Вони або погинули по польських таборах, або тиняються на чужині, або загибають 
по польських в’язницях. Мені вдалось вкінці зайти між недобитки українства у 
Львові, Перемишлі та Станиславові. Всі вони сейчас питають: „Як там стоїть наша 
справа? Чи дійсно ми засуджені на загибель?”... Серед них я зібрав оці повні горечі й 
суму матеріяли, які просили вони мене переказати, передати їх братам і сестрам ген 
там далеко, за морем, в Америці, де живе Вілсон, що обіцяв справедливість і 
свободу усім народам, ну, й українцям».

«Те, що я бачив, чув і відчував в Галичині, назвав я коротко: „Трагедія Галицької 
України", бо слова ці найвлучніше характеризують суму тих кривавих брутальних 
вчинків, які поповнили поляки на українцях західніх українських земель. Матеріяли і 
описи, подані у цій книжці, ще лише дуже мала частина тих незчислимих звірств 
польської руки на Лемківщині, Східній Галичині, Волині, Холмщині і Поліссі...»

Як автор далі вияснює, його перебування в Галичині і в Польщі взагалі не було 
підозріле офіційним колам польської бюрократії. Він виїхав до Польщі при кінці
1918 року і перебув у ній до березня 1920 p., як американський журналіст, з усіма 
потрібними документами і повновластями від англійського і канадського урядів. У 
взаєминах з урядовими колами Польщі користувався виключно французькою або 
англійською мовами. Тому польські власті ставились до нього чемно і давали йому 
всякі інформації стосовно своїх плянів і стосовно української справи взагалі. У 
Львові й Станиславові і в інших місцевостях Галичини автор зусрічався з укра
їнськими організаціями і українськими патріотами потай, так що ні польські власті, 
ні польська поліція не мали ніяких підозрінь щодо його особи чи щодо його місії. 
Левину частину різних статистичних даних до названої книжки автор отримав від 
Українського Горожанського Комітету у Львові.

Нижче подаємо тільки ті уривки з потрясаючої книжки Осипа Меґаса, які сто
суються рідного нам Станиславова і взагалі Станиславівської Землі, а з загальних 
стверджень подаємо деякі найважливіші цифри і підсумки.

*  *  *

З розділу «Арештування, інтернування, знущання, табори для полонених і інтер
нованих»:

«Загальне число інтернованих і полонених виносить ще тепер около 100000 душ, 
не вчислюючи тих, що їх пущено на волю, і тих, що втекли, або перенеслись на той 
світ з гаразду в польській неволі...»

«Около 1000 священиків, з яких лише в серпні 1919 року декого випущено з
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табору інтернованих, але їх рівночасно конфіновано (в тім 46 монахів Св. Василія 
Великого з Перемиської дієцезії)...»

Згадуючи про різних урядовців, директорів, професорів і ін. українських грома
дян, автор подає, м. ін., прізвища: «Д-р Н. Сабат, директор гімназії, увільнений, а 
відтак з кінцем вересня вдруге арештований, ... Ширба Лев, професор гімназії, і 
багато інших».

З розділу «Польські варварства і морди»:
«Дня 10 червня 1919 p., по зайняттю Солотвини, візвав поручник Петшицький до 

себе: 1) М. Мартинця, українського міністра рільництва, перебуваючого у директора 
дібр барона ДібіГа, 2) Івана Сілецького, професора Учительської семінарії в Сам- 
борі, 3) д-ра Василя Падуха, 4) сина чи сестрінця Сілецького, перебуваючого у 
Порогах, 5) Всеволода Ріпецького, повітового комісара в Турці, та 6) Олександра 
Утриска, урядника Комісаріяту. Всіх тих людей поручено відвезти до вищої команди, 
до села Ясеня, повіт Калуш.

В дорозі постріляно їх в Небилинськім лісі.
Ведено їх двома партіями. З першої партії, в якій був Мартинець, Сілецький, його 

син чи сестрінець і д-р Падух, убито всіх. З другої партії втік або Ріпецький, або 
Утриско. Екзекуцію переведено вночі. Поляки розповідали собі цей факт, а польський 
пребощ в Солотвині ксьондз Ярек вихвалявся, що його в тім заслуга. Селяни по
казують могили постріляних.

«Двох господарів — Івана Біляна і Стаха Матія, сина Петра, з Побережжя, повіт 
Станиславів, замордували польські жовніри в цей бестіянський спосіб, що розпо
роли їм живіт і видерли кишки» (Свідки: Петро Мацьків, Остап Лончишин, Па- 
ранька Білан).

«В Добрівлянах, повіт Станиславів, застрілили польські жовніри в червні 1918 p., 
без приводу, 10-літнього Миколу Корнака, а священикові заборонили його похо
ронити (Свідки: Гриць Коржик, Катерина Коржик, о. Стрийський з Добрівлян). 
Крім цього, побили там Антона Кіндратіва, 57-літнього господаря, і його 23-літ- 
нього сина, так, що вони вкоротці померли, а побита ними Анна Слюсар лежить 
смертельно хвора».

«Коло Калуша, в однім селі забирали (як зізнала Теофіля Аннель, сестриця Чер
воного Хреста) польські легіоністи одній селянці корову. Коли бідна селянка ставила 
опір тому грабункові, застрілили її та не пощадили і її дрібних дітей, вбиваючи їх 
прикладами крісів».

«В Рогатині приарештували польські жандарми о. Павла Кудрика, водили його з 
місця на місце, грозили розстрілом, так, що він з переляку згинув на серцевий удар».

«В Солотвині замордували польські жовніри в бестіянський спосіб в лісі коло 
села Прислупа і Сливок конвойованого хорунжого Дутчитина, а родичам його жан
дарм Міхальський не дозволив навіть похоронити трупа».

В Станиславові витягали польські легіоністи хворих із шпиталів і били. Поляк- 
вихрист Вайн і полька Брикчинська застрілили там також двома пострілами з ре
вольверів одного українського вахмайстра (Свідки: Ґречух, син залізничного уряд
ника, і Карло Курц, механік з Відня).

В Надвірній зловили польські жовніри Стефана Хом’яка і обдерли його цілком з 
одежі, а українського поручника Сологуба обдерли і побили по лиці і тілі при
кладами крісів (Свідок д-р Р. Борисевич).

«В Єзуполі, повіт Станиславів, повісили польські військові без доходжень 16 
українських селян».

Розділ « Факти мордів, терору і надужиття в Станиславівщині»:
«Гриця Соловія, замешканого в Кнігинині-місті, повіт Станиславів, вул. Церков
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на, ч. 6, у Палагни Бігун забрали польські жандарми дня 16 червня 1919 p., в год. 12 
вночі, опісля вивели над Бистрицю, де його били, катували, вкінці казали влізти на 
бар’єру мосту і так його розстріляли. Трупа, який впав до води, виловив грабар в 
Угорниках і там його поховав. Чоботи з нього (убитого) носить польський міліціянт 
у Станиславові Леліґдовіч (Свідки: Палагна Бігун, Юрко Ясінський, Гаврило Гав- 
рилшина, замешкані в Кнігинині-місті)».

«Хорунжого Українського Війська, Дутчина з Солотвини, заарештував у Солот
вині комендант жандармерії Міханський і під позором відставлення його до Ко
манди польських військ вивів його до лісу, на дорозі до Прислупа, повіт Калуш, і 
там замордував. Трупа найшли родичі в тім лісі і пізнали».

«Де лише прийшло польське військо, забирало зі собою худобу, збіжжя, навіть 
дріб, одежу та гроші. Для приміру наводиться села: Колодіївка, Підпечари, Викторів, 
Крехівці, Радча, повіт Станиславів: особливо визначилася в тім грабуванню четверта 
дивізія ген. Алєксандровіча. Бито немилосердно селян, старців, а навіть малі діти, це 
було таке нелюдське, що биті мліли під ударами, по чім відпивано їх і дальше бито. 
Ломано на них дубові коли, мотлошено ногами, уста набивано болотом; для прикладу 
наводиться:

«У Викторові, повіт Станиславів, в червні б.р. (1919), побили польські жовніри 
дяка Салиґу, грабуючи в його домі, в такий спосіб, що той зімлів, перележав відтак 
кілька тижнів тяжко хорий (Свідок: Салиґа — дяк у Викторові, і мешканці села).

«У Хриплині, повіт Станиславів, польські вояки, задля вимушення грошей від 
корчмаря Кляра, поставили його під дім і звеліли розстріляти. Стріляли в нього 
сліпими набоями, казавши йому перед тим викопати собі гріб, так що той під 
впливом страху збожеволів. Опісля його ограбували (Свідки: родина Кляра в Хрип
лині, д-р Зайнфельд і д-р Гальперн у Станиславові).

«Короля Вінклера, чехо-словака, офіцера українських військ, збито немилосердно і 
ограбовано, і той же сидить ще досі в поліційнім арешті в Станиславові між зло
чинцями.

«В Гринівці, повіт Богородчани, били польські війська немилосердно людей без 
найменшої причини, як, напр., господаря Петра Глоджана так били дубовим колом, 
що поламали на нім цей кіл, а він сам зістав калікою (Свідок Петро Глоджан в 
Гринівці, повіт Богородчани).

«В Підпечарах, повіт Товмач, збили польські війська впрост у звірський спосіб 
Дмитра Бецина, склепаря; місили ногами, в уста напхали болота і били так довго, 
що здавалось — буцім він неживий. Лиш завдяки тому, що не міг з омління ру
хатись і кати думали, що не живе, остався він при житті (Свідок Петро Бецин, 
мешканці села Підпечари).

«Навіть цілі українські села, як напр., село Гаврилівну, повіт Надвірна, підпалили 
польські війська за те, що селяни роззброїли грабуючих безпощадно 4-ох жовнірів. 
Те саме мало місце в селі Рибно, повіт Станиславів, і в многих інших селах Ста
ниславівського і Товмацького повітів.

«До чого посувалися глумлення і наруга над збідженим населенням, вказує най
ліпше те, що, побіч жорстоких побоїв і грабунків, ще видавано грабованим мнимі 
реквізиційні квити з різними обидами, напр., у вдови Парасі Гудимовій, господині в 
Підпечарах, забрано останню корову, а коли вона зажадала реквізиційного квита, 
дано їй квит обидпивого змісту, який свідчить про „високу культуру”, а який не 
надається до письменного повторення. Квит цей знаходиться досі у Зубимової Па
раски (Свідки — мешканці села Підпечари).

«Навіть у містах, як у Станиславові, не мали військові команди сорому і забирали 
вози, коні, навіть цивільні убрання, жіночі черевики, меблі домашні і т.п. У при
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ватних власників, без виставлення реквізиційних квитів, напр., забрали в радного 
суду Дрогомирецького, у Романа Бучинського, у Шепаровичів, у п. Тисовської та в 
дир. гімназії Сабата; дають на всякі прохання про зворот відповіді в такому роді; 
„Русін сьвіня, можна му забраць вшистко” (У дир. Сабата, при забиранні аптечного 
бюрка).

«Контрибуції без ніякої причини. Накладається на села контрибуції, як, напр., на 
громаду Тустань, повіт Станиславів, накладено контрибуцію 20000 корон за шкоду 
в млині п. Важного, яку зробили польські жовніри (Доказ: свідки — громадська 
зверхність і жителі в Тустані).

«Крім того страшного знущання над бідним населенням, наступило відразу з 
приходом польських військ на українську територію плянове нищення української 
інтелігенції і визначніших селян та міщан, та безоглядні масові інтернування без 
ніякої причини. З менших міст, містечок та сіл вивезено майже всю українську 
інтелігенцію, навіть жінок. В більших містах здесятковано її інтернуванням, арештом 
або конфінуваннями, або піддано під такі поліційні накази, що всяка особиста сво
бода і якийнебудь контакт з іншими місцевостями цілковито неможливі. Всі укра
їнські інституції позамикано і припинено все громадянське, навіть просвітньо-куль
турне, життя.

«Безправно наказано побір військовий всіх поляків, українців, жидів і німців, хоч 
Східня Галичина не признана для польської держави (Доказ — мобілізаційні пля- 
кати, розліплені по містах).

«Навіть урядникам українського походження наказано складати присягу на вір
ність польській державі.

«Дари, які прислала Америка для допомоги населенню, розділено так, що дуже 
сильно скривджено українське і жидівське населення. Приміром, у Станиславові роз
ділено лиш першу посилку тих дарів між населенням після національного ключа, і то 
так несправедливо, що полякам віддано половину, хоч їх є ледво 25%, а всі інші 
посилки віддано вже цілковито до розпорядження польському комітетові. Багато 
інших звісних фактів, не можна докладніше подати з причини цілковитої неможли- 
вости комунікації.

• *  *

На початку березня 1920 року поляки заарештували в Станиславові гр.-кат. па
роха в Золочеві, о. д-ра Степана Юрика, і відіслали його до Золочева (Про дикунські 
знущання польської вулиці над о. д-ром С. Юриком в Золочеві докладно розпо
відається в підрозділі «Золочівські події»),

*  *  *

«В Пійлі, повіт Калуш, побили польські жовніри 28 селян буками аж до крови за 
те, що вони за порадою і дозволом старости придержали одного польського жов
ніра, який грабував.

«В Путятинцях, повіт Рогатин, на саме Свято Вознесіння, били польські жов
ніри виходячих із церкви українців прикладами крісів, відтак ограбували село і 
підпалили з усіх сторін, так що з цілого села осталися лише три хати.

«В Станиславові зганяли жовніри українську і жидівську інтелігенцію нагаями і 
наказували їм замітати вулиці, чистити виходки та згортати болото.

«В Черчу, повіт Рогатин, ограбували польські жовніри майже ціле село. Куфри і 
скрині розбивали, поклали все на вози і вивезли все майно із села. Людей катували
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прикладами крісів. Найтяжче побили господаря Івана Гебу. Жертвою побоів і зна- 
силувань упали в тім селі молоді і старі жінки (Свідок — Василь Клим).

«Поручник В.К. розказує ось що: Мене арештовано в Станиславові на наказ 
польського поручника д-ра Сендзіміра і відставлено до Львова. Ще заки нас, усіх 
заарештованих, заладували на вози, казав Сендзімір мені і другим полоненим роз
дягнутися до нага, перетрусив нашу одіж, забрав гроші і всі дорожчі речі, а відтак 
напівголих велів всадити до вагонів. В половині дороги, в Ходорові, висаджено нас з 
поїзду, ограбовано до решти і бито кожного з нас по черзі буками і канчуками. Ми 
остались без убрання і без чобіт. Наше положення було незавидне, бо навіть і 
втікати не було в чім, коли б хто був зважився на це. В дальшій дорозі ескортуючий 
відділ польського війська побивав нас знову нагаями (Далі йде опис знущань у 
Львові на вулиці і в Бриґідках і дальша хресна дорога до Перемишля, Пикулич, 
Берестя).

Комендант 2-го полку УГА отаман Іван Одовійчук, описуючи важкі переживання 
свої і інших полонених українських вояків, в часі транспорту з-над Стрипи на захід, 
м. ін., згадує: «По дорозі, передусім у Станиславові, масакрувала нас навіть за
лізнична служба, били до безтями...»

Семен Кузьмин, чотар з Турки над Стриєм, полонений 22 травня 1919 p., згадує, 
м. ін.: «Одного українського полковника з придніпрянської України, як хворого зі 
шпиталя в Станиславові, побили польські жовніри палками, викрикуючи: „То 
Львів!” Почин до цього давали самі польські старшини. Вислів одного польського 
капітана: — „Вистшеляць як псуф, ґдзє ж то карміць такон дзіч!”»

(З іншого звідомлення):
«В Станиславові на двірці побив польський жовнір нашого, який ніби хотів уті

кати. Він вийшов за вагони на сторону, а коли вернувся з польським жовніром у 
вагон, той почав його в немилосердний спосіб бити, так що цей зіставсь у Стани
славові в шпиталі.

*  *  *

З розділу «.Нищення майна, реквізиції, грабунки»:
«В садах Дем'янів і Пуків, повіт Рогатин, Заболотці, повіт Броди, Камінне, 

Рибно, Гаврилівка, повіт Надвірна і Станиславів, спалили польські війська майже всі 
господарства, ограбували цілі села. Те саме зробили в селах: Грушка, Слобідка, 
повіт Товмач.

«В селі Черче, повіт Рогатин, підпалили польські жовніри селянські господарства 
з усіх боків, а утікаючих дітей ловили і кидали в огонь живцем. Згоріло там 21 
господарство. Утікаюче населення вбивали багнетами.

«Польські війська, йдучи походом на українські землі, грабували і забирали гра- 
бівничим способом, деколи під позором реквізицій, все майно мільярдової вартости, 
в українських селян, купців, промисловців і інтелігенції, в публічних інституціях; 
навіть українських полонених обдирали із сорочки. Ні одно село українське Східньої 
Галичини не осталось вільним від тих реквізицій, за які поляки досі нічого не 
платять. Забрано у всіх селян збіжжя, худобу, дріб, товші, набіл, а навіть і одяг та 
обуву, так що сотки селян остались без кусника хліба та гинуть на голодовий тиф. В 
який спосіб відбувалися ті мнимі реквізиції, які властиво були звичайними грабун
ками, подаємо для приміру, що в Підпечарах, повіт Станиславів, зареквізували 
польські жовніри у бідної вдови Парані Зубалет, мимо її просьб і плачу, послідню 
корову, а на її жадання виставити реквізиційний квит, написали на картці паперу, яку 
їй вручили, ось що: «Оказіцєльце теґо квіту налєжи даць 7 копнєнць в дупен, єслі
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бендзє натрентна. Ян Пендзівляс, в.р.» — Взагалі польські війська, реквізуючи, по 
найбільшій часті реквізиційних квитів не виставляли (Свідки: радник Дрогомирець- 
кий, А. Бачинський, д-р Гуркевич, Шепарович, д-р Сабат і ін. в Станиславові).

«В Павелчі, повіт Станиславів, забрали польські війська 5 штук худоби, вартости 
принайменше 2S000 корон, полишаючи квит реквізиційний лише на 1200 корон, та й 
того ніхто не хоче виплатити.

«В цілій Рогатинщині ограбовано майже всіх селян, завдяки польському комен
дантові Абрагамові.

«В Грабівці, повіт Богородчани, наказало польське староство здерти бляху із даху 
стодоли, що є власністю Товариства «Просвіта», спричинюючи тим «Просвіті» шкоду 
на кільканадцять тисяч корон. Бляху забрало староство без відшкодування.

«В Станиславові — арештованих і відставлених польськими військами до Берестя 
адвокатів д-ра Банда і д-ра Воробця та ще других їх товаришів, ескортуюча сторожа 
ограбувала по дорозі в цілості, ще перед Равою Руською.

«Заквартировані в українській гімназії в Станиславові, польські війська вивезли з 
будинку гімназії всі столи, крісла, ціле канцелярійне урядження і вертгаймівську касу 
з квотою коло 18000 корон, ограбували до тла гімназіяльну крамницю учнів; самого 
паперу, закупленого заздалегідь на слідуючий шкільний рік на зошити, забрали 
поверх 12000 аркушів. Крім того, в час ревізії у директора гімназії з гімназіяльного 
будинку забрали сукно, призначене на одіж для бідних учнів, півміха цукру з гімна- 
зіяльної чайні і багато інших речей. Гімназіяльну бібліотеку розграблено або зни
щено (Свідки: проф. Гаванський, сторож гімназії Нєхцай). З приватного помешкання ди
ректора д-ра Сабата забрали американське бюрко, машину до писання і різні інші 
речі, вартости кільканадцяти тисяч корон».

*  • •

З розділу «Переслідування Української Церкви»:
«... Найвищого достойника Української Церкви, греко-католицького митрополита 

Андрея графа Шептицького у Львові не лише непокоїли польські легіонери без
настанними ревізіями, але навіть його конфінували. Митрополит в часі приїзду до 
Львова начальника польської держави Пілсудського забажав пожалуватися перед 
ним за зневагу українського клиру польськими військовими властями, та поляки, 
довідавшись, що начальник польської держави заявив готовість прийняти митро
полита на авдієнції, оточили військом митрополичу палату і його до авдієнції не 
допустили. Від того часу військова сторожа ані митрополита нікуди не випускала з 
палати, ані нікого до нього не допускає. В 20-ту річницю єпископства не дозволено 
митрополитові виїхати до Станиславова, де достойний Ювілят хотів відправити 
Службу Божу і поблагословити нарід в тій громаді, в якій перед 20 літами був 
консекрований на єпископа. Так далеко посунулася нахабність і злоба польського 
правління!..

«Видання митрополитом Шептицьким обіжника до духовенства, в якім він по- 
ручає своєму українському духовенству при всяких урядових кореспонденціях з оку
паційними властями та при веденні урядових метрик послуговуватися українською 
мовою, назвав польський щоденник «Ілюстровани Кур’єр Цодзєнни» в числі 247 з 
дня 8 жовтня 1919 р. «безличною провокацією». Така сама доля зустріла пастирське 
письмо цілого греко-католицького Єпископату, яке стрінулося з напастями цілої 
польської преси, ба навіть — нечувана річ! — з конфіскацією однієї частини па
стирського послання.

«Поляки дають такою поведінкою супроти найвищих достойників нашої Церкви

263



наглядний доказ нетолеранції супроти всього, що українське. Убивствами, інтерну
ваннями та знущаннями, приміненими до українських священиків, стараються поляки 
позбавити українське населення, а передусім українських селян, його духовних опі
кунів, учителів і провідників. Та цього їм замало. Щоби не допустити на будуче 
доповнення числа духовенства, якого значно обнизилась і на заспокоєння потреб 
українського населення не вистачає, відібрали польські власті у греко-кат. духовних 
семінарій ще в квітні 1919 р. державну дотацію релігійного фонду на удержання 
семінарів; в наслідок того греко-кат. галицькі єпископи були приневолені замкнути 
духовні семінарії. Поляки, осягнувши свою ціль, посягли по будинки духовних се
мінарів, які зареквізували зараз для власного вжитку. Та не лише на касарні і 
військові шпиталі обернено будинки духовних інституцій! Духовний семінар у Львові 
обернули на військове касино, в якім з леґіоністками виправляють формальні оргії. 
Те саме діється в українськім теологічнім семінарі в Станиславові».

*  *  *

«В Маріямполі, дня 9 червня 1919 p., в час Богослуження. вдерлись 40 жовнірів у 
церкву, понищили хоругви, порозкидали хрести й церковні книги з престола і багато 
речей пограбували».

*  *  *

«Поляки вживають всяких насильних способів, щоби бідніше і більш залежне 
населення приневолити до зміни обряду грецького на римський! Це умова до одер
жання праці і заробітку до нужденного життя. Греко-католиків усувається масово із 
займаної ними служби возьних, трамваєвих кондукторів, дозорців кам’яниць і т.д. 
Доказом душної для українців атмосфери, яка лягла на українській землі під поль
ською окупацією, може бути і Лист Пастирський, виданий цілим українським Єпи
скопатом дня 28 вересня 1919 р. Лист починається словами:

«Подобалося Всевишньому у Своїй Найвищій Мудрості наложити на нас довгі і 
тяжкі терпіння. Ще не вигоїлися рани, які завдала нам нещасна війна, коли нова 
війна, страшніша і більш жорстока чим перша, потрясла нашою знищеною вітчизною. 
Нещасливий був її вислід. Польські війська обсадили цілий край, Сам Господь знає, 
що наш бідний нарід мусить перетерпіти. До воєнних звірств прибули ще другі 
злидні. Тисячі невинних жертв мучаться по в’язницях, голодують і зносять най- 
неможливіші фізичні і моральні терпіння. Здається, що весь нарід клониться до 
загибелі. Убивств і грабунків не карається. П'ять священиків убито, сотки ув'язнено 
або заслано, церкви і манастирі пограбовано, майже всі парохії остались без душ- 
пастирів... і т.д.»

(Цей Лист Пастирський передрукували і польські часописи).

*  *  •

З розділу «Знищення української національної культури й економічного життя»:
«... Здобутки десятків літ, виборені тяжкою працею і невсипущими заходами 

українського народу, падуть жертвою нахабности, нетолеранції і шовіністичного на
строю усіх кругів польського населення, підпираного польськими військовими вла
стями. Ось докази:

— Видавництва всіх українських часописів польські власті припинили... Всі до
теперішні спроби і прохання про дозвіл на поновне видавання, особливо «Діла» і
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«Свободи», остались без успіху... Не було дозволу друкувати ні однієї книжки в 
українській мові; навіть українські календарі цензура конфіскує тому, що в них в 
літературно-науковій частині поміщено невинні статті з української історії (напр., у 
Станиславові). Всі українські редакції на довший час опечатано... Провінціональну 
пресу зовсім спинено секатурою і конфіскатами. Так, напр., в Станиславові видав
ництво тижневика «Воля» по кількох числах, немилосердно почерканих рукою двад
цятилітнього військового цензора, треба було припинити...»

(Підрозділ «Школи»): «Щодо приймання учнів українців до середніх шкіл, за
ряджено обіжником Краєвої Шкільної Ради з дня 31 травня 1919 p., ч. 157, щоби 
перед прийняттям кожного зокрема переведено доходження, як ученик заховувався 
супроти поляків в часі українського правління. Українських державних гімназій, які 
досі існували, вправді не зачинили поляки, але гімназії ці із-за інтернування значної 
части учнів, не можуть правильно функціонувати. Деяких учителів, а навіть дирек
торів українських гімназій усунено із займаних ними посад без подання причин і без 
переведення доходжень, лише на основі неприхильно настроєної для них польської 
опінії (директор д-р Сабат у Станиславові, директор Мостович у Коломиї, директор 
Маковей в учительській семінарії в Заліщиках).

«... Навіть українські відзнаки, оскільки який українець, помимо страшного терору 
збоку поляків, відважиться носити, зравають поляки в українців на вулиці в крайнє 
некультурний спосіб із грудей, шапок, і з божевільною прямо злістю викидають їх 
або торощать... Та нетерпимість і некультурність повторюється в тисячах примірів у 
Львові, Станиславові, Перемишлі і кожному іншому місті Східньої Галичини...»

З розділу «.Поширювання сплетень і закривання правди»:
«... Брехнями і клеветами осягнули поляки свою ціль, підбурили цілу польську 

суспільність проти українців, а Антанту спонукали до того, що вона дала полякам 
дозвіл зайняти цілу Східню Галичину аж по Збруч... З-поміж цілого моря брехень 
виберемо для ілюстрації лише кілька:

(Провокативна видумка «Іл. Кур’єра Цодзєнного» про повішення українцями на 
окопах у Львові 72 поляків)...

Польські щоденники широко розписувалися, ба навіть поодинокі людці показу
вали фотографії якогось поляка, у котрого українці мали вирізати язик, виколоти очі, 
витяти хрест на чолі; архиєпископ Більчевський навіть у пастирськім посланні про це 
згадував, тим часом мнима жертва «українського звірства» невдовзі з’явилася у 
Львові зовсім здорова, і показалося, що він не був інтернований, лише конфінований 
українцями в Станиславові.

«Поляки, довідавшися, що до Станиславова має приїхати Місія Антанти, доз
волила українцям видавати часопис «Воля», якої аж три числа вийшло. По приїзді 
антантської Місії запродукували поляки ті три числа часопису членам Місії на доказ, 
що українці несправедливо обжаловують поляків, буцімто вони спинювали укра
їнську пресу. По виїзді Місії видавництво того часопису рясними репресіями і кон
фіскатами застановлено (з третім числом), так що він вже не виходить...

«Дня 8 червня 1919 р. привезли поляки до Станиславова 7 трупів польських 
міліціянтів, яких буцім то українці вбили в жорстокий спосіб, обтинаючи їм ноги, 
вуха, здираючи кусниками шкіру з тіла і т.п. В місті і в цілій польській пресі ударено 
на алярм обурення. Підбурхана часописами польська товпа впадала до помешкань 
українців, приневолювала їх іти дивитися на жертви «гайдамацьких знущань». Вся 
польська преса була переповнена дописами про «українські звірства», лайками, кле
ветами, обидами і юдженнями на українців. Та опісля польська газета «Зніч» по
містила офіційний протокол лікарських оглядин трупів, з якого виходило, що по
мерлі загинули природною смертю від крісових куль і лиш один з них мав зламані
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два ребра, мабуть від удару крісом. Міський лікар д-р Кубішталь, який переводив 
обдукцію трупів і зладив протокол оглядин згідно з дійсною правдою, мусів утікати 
на довший час зі Станиславова, щоб зберегтися під злінчування польською патріо
тичною товпою, обуреною таким вислідом лікарських оглядин».

З розділу «Народні школи»:
«Староста в Рогатині, як і предсідник Ради Шкільної Окружної, п. Білінський, 

вислав до громадської зверхности Стратина-міста і Стратина-села таке зарядження 
(подаємо в перекладі з польської мови):

«Рогатин, дня 8 листопада 1919. Шкільна Окружна Рада, ч. 988. До громадського 
заряду в Стратині місті. Дійшло до нашого відома, що родичі у вашій ґміні тому не 
посилають дітей, до школи в Стратині, що в школі є викладова мова руська. Тому 
доручається громадському зарядові, щоб ця справа була поставлена перед громадську 
Раду і щоб була переведена ухвала, що громада бажає собі скасування викладової 
мови руської у школі і впровадження польської мови навчання. Одночасно треба 
подати список тих селян, які хочуть змінити обряд греко-католицький на римо- 
католицький. Предсідник Білінський, староста».

«Того роду документи можна знайти сотками в Галичині...
«... Незвичайно рухливий Кружок УПТ в Станиславові розвинув сейчас акцію, 

щоб оживити дотеперішню приватну школу народну в місті і заснувати нову на Гірці
— робітничій дільниці Станиславова. Дописувач «Вперед-у» в останніх днях жовтня 
1919 р. писав, що «наші школи в Станиславові заповідають в цім році дуже гарний 
розвиток». Та вже 13 листопада 1919 р. приносить «Вперед» в ч. 144 сумну вістку, що 
народну школу в Гірці польські власті замкнули. Всякі представлення не придалися 
ні нащо, справу має рішити аж Кр. Рада Шкільна. Та заки це станеться, діти 
українських робітників мусять тратити час без науки. 1 знову делегації і депутації. 
Знову просьби і меморіяли в рух... Доперва дня 17 грудня 1919 р. доносить «Вперед» 
в ч. 173, що остаточно КРШ прислала дозвіл на народні школи на Гірці. Розу
міється, що те все запізно. Родичі жадали конечно, щоб їхні діти вчилися, адже існує 
і припис про шкільний примус. Власті шкільні засуджують на кару тих родичів, яких 
діти не беруть науки. Щоб оминути деморалізації і розтечі українського громадян
ства, управа школи на Гірці постаралася порозміщувати дітей в інших школах, лавки 
та ввесь інвентар є на складі, а до школи спровадиться новий чиновник. Хоч за
рядження староства було безправне, хоч Рада Шк. Кр. дала дозвіл, то організації 
народові польські осягнули свою ціль вповні, бо української народної школи на Гірці 
нема... Щоб вже справу зі Станиславовом покінчити, треба замітити тут, що з різних 
сторін, головно зі сторін шкільних властей, стоячих близько і під впливом різних 
комітетів «Оборони народовей», давалися чути погрози, що приватні українські шко
ли народні будуть вкоротці зачинені...

«... Предсідатель „комісії” КРШ в Надвірній розіслав до всіх учителів-українців 
письмо, в якім жадає від кожного з них письмової заяви, в якій би містилося „в 
спосуб круткі, звєнзли і ясни витлумачене сен”, чому зложили присягу або обіт 
вірности українським властям. Надто жадає від них, щоб вони давали двома віро- 
достойними свідками, з котрих один має бути поляк, що вони не робили нічого на 
шкоду польської народности і польського населення. Хто з учительства не подасть 
такої заяви, зрікається посади. Мимо того „комісія” в Надвірній застерігає собі 
відтак оречення, чи учитель (-ка) „оказал вроґє успособєнє вобец народовосьці і 
людносьці польскєй”. — Того роду зарядження пригадують середньовічні тортури. 
Різниця та, що тамті спричиняли фізичні болі й смерть, а ці наносили ще страшніші 
моральні муки. Хіба ж українець може оправдуватися з того, чому служив Укра
їнській Державі, навпаки, коли б знайшовся який, що не служив, то такий повинен би
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себе від того закиду очистити. А вже жадання, щоб українець просив поляка на 
свідка в часі розгорілої ненависти взаємної, підбуреного шовінізму національного, 
граничить щонайменше зі страшною іронією і є таким пониженням для українця, 
якого годі собі уявити. „Комісія” в Надвірній і багато ін. „комісій” в краю не 
допустили навіть особистого переслухання українця; а незложення ним жаданої де- 
клярації, якої він не всилі був — ввиду таких постулятів, як вгорі — предложити, 
уважала би „комісія” зреченням з посади...»

*  *  *

З розділу «Вічная Пам'ять», неповний список українців, замордованих поляками 
або померлих з голоду і тифу в польських таборах в 1919 і 1920 pp.:

Білян Іван, господар, Побережне; Матій Стах, господар, Побережне; о. Кудрик 
Павло, парох, Рогатин; Филипчук Максим, Загвіздя, Станиславів; Годованець Сте
фан, Ямна, Надвірна; Архітко Йосиф, Конюшки, Рогатин; Луцький Михайло, Бод- V 
нарів, Станиславів; Вовчук Данило, Видники, Станиславів; Ясінський Мартин, Старі 
Кольчаки, Станиславів; Стрілець Микола, Кутятинці, Рогатин; Королюк Петро, 
Братківці, Станиславів; Хоптюк Василь, Глинки, Надвірна; Колодій Іван, Кінчики 
Нові, Станиславів; Литавчук Василь, Саджавка, Рогатин; Малик Семен, Ямниця, 
Станиславів; Гратюк Петро, Конюшки, Рогатин; Вовк Михайло, Станиславів; Ялик 
Кирило, Станиславів; Дах Ілько, Підмихайлів, Рогатин; Ґояк Кирило, Шумче, Ста
ниславів; Петрів Андрій, Мартинів ст., Рогатин; Дребош Стах, Янашки, Рогатин; 
Ворона Іван, Явче, Рогатин; Костишин Семко, Дегора, Рогатин; Литвиний Михайло, 
Тисьмениця; Роп’як Данило, Чагарів, Рогатин; Червонський Йосиф, Рогатин; Сидо- 
рук Никола, Парище, Надвірна; Кропивницький Семен, Пасічна, Станиславів; Лесюк 
Іван, Старий Лисець, Станиславів; Валка Михайло, Хаханьче, Рогатин; Кидик Юрко, 
Кримидів, Станиславів; Костушівський Антін, Липиця, Рогатин; Бутин Василь, Бур- 
тин, Рогатин; Коробкевич (Тисьмениця або Ямниця), Станиславів...

*  *  *

З розділу «Голоси польської преси» (стор. 127-140):
(Наш переклад з польської мови. — Ред. Альманаха).
(Орган польських соціялістів) «Роботнік», ч. 385 (762), Варшава, 2. XII 1919. Рік 

XXV.
«Пригоди Української Місії Червоного Хреста в Польщі... — це один великий 

скандал і сором для Польщі».
... В половині травня ц.р. виїхала з Кам’янця-Подільського Українська Місія 

Червоного Хреста в складі трьох братів Бойко і сотника Сави Крилача, очолював 
Місію лікар Роман Бойко. Завданням Місії було зорганізувати в Галичині і на 
Словаччині станиці харчування для вояків-українців, з російської армії, що повер
талися з таборів полонених в Австрії, Угорщині, Болгарії і Туреччині.

Тим часом у Станиславові Місія мусіла затриматися в наслідок розпочатої офен- 
зиви польських військ. У висліді тієї офензиви українські війська 25-го травня по
спішно покинули Станиславів. Владу перейняв Польський комітет, очолений д-ром 
Добрудзким і комендантом міста пор. Деблєсєвічем. Вони порадили Місії заждати 
на прихід регулярних польських військ, які дадуть їм дозвіл на виїзд до Словаччини і 
Чехії. Справді, 29 травня вступили до Станиславова 4 дивізії піхоти польських 
військ, і Місія отримала від шефа інформаційного відділу штабу дивізії перепустки 
на виїзд до Чехії через Лавочне. Місія виїхала 1-го червня своїми автами зі Ста-
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ниславова, забираючи з собою все санітарне майно. 3-го червня Місія прибула до 
Лавочного.

Але перед самим кордоном, в селі Тухонки (?), затримав її комендант 1-го ба
тальйону люблинського полку, який заявив, що без згоди команди полку він не може 
перепустити Місії за кордон. З команди полку, куди він звернувся телефонічно, обі
цяли дати відповідь на другий день. Комендант батальйону примістив Місію в домі 
уніятського священика; сам відносився до Місії чемно і ввічливо.

5-го червня вночі прийшов до Місії комендант і в присутності старшини, на
дісланого штабом полку, блідий і знервований, заявив, що дістав наказ відібрати від 
Місії авто і все П санітарне майно. На запитання членів Місії, що буде з ними, 
комендант ухилився від відповіді. Як згодом виявилося, від ген. Івашкєвіча зі Львова 
надійшов телеграфічний наказ; « Членів Місії як „большевиків”розстріляти, а майно 
Місії конфіскувати».

Тільки енергійний спротив коменданта і його старшин врятував членів Місії від 
смерти, а Польщу від ганьби. Рішено відіслати Місію з усім майном до Львова в 
асисті двох старшин.

(Зміст дальших частин довшого допису в «Роботніку» подаємо скорочено. Всі 
підкреслення цитат взяті з «Роботніка» — Ред. Альманаха):

У Львові ген. Івашкєвіч прийняв українську Місію дуже невідповідно. Сам адью- 
тант генерала відраджував членам Місії добиватись дальших авдієнцій, бо «від ген. 
Івашкєвіча годі сподіватись чогось іншого, крім ординарної лайки в найчистішій 
російській мові». Тоді Українська Місія звернулась за допомогою до польського 
Червоного Хреста, в особі д-ра Гальбана, але він спрямував П до ... жандармерії. 
«Відомий» комісар жандармерії Квятковський «повівся ароґантськи і нарешті на 
третій день заявив, що їх визнано вояками Петлюри і тому вони будуть інтерновані 
в таборі полонених». Коли члени Місії запротестували проти такого потоптання при
писів Міжнародної конвенції Червоного Хреста, їх віддано в руки капітана жан
дармерії Домбровського, який «не тільки вилаяв їх в ординарний спосіб, але декотрих 
ще й чинно зневажив». У висліді інтервенції проф. Гальбана, членів Місії інтерновано 
у шпиталі львівської залоги, де вони — як «небезпечні большевики» — «терпіли 
тисячі шиканів і зневаг від обслуги і сторожі».

У висліді дальших протестів д-ра Р. Бойка, його, після 20 червня 1919 p., завели 
до канцелярії шефа санітарних справ у штабі ген. Івашкєвіча — майора д-ра Коро- 
лєвіча, на розмову з Владиславом Ярошинським (обшарником з України), головно 
повноваженим польського Червоного Хреста у Варшаві. Почувши від д-ра Р. Бойка 
його прізвища, Ярошинський «почав ординарно кричати, кажучи, що жадної України 
не було, нема і не буде, що члени Місії — то звичайні обманці і фальшівники 
пашпортів, що відібране від них санітарне майно є польською воєнною здобиччю, що 
д-р Бойко не має жадного права носити на рамені опаску Червоного Хреста, і 
зажадав, щоб він п негайно зняв. Коли д-р Бойко відмовився, Ярошинський кинувся 
зривати опаску власноручно, переплітаючи розмову ординарними словами і б’ючи 
п’ястуком об стіл». — На його наказ, членів Місії знову взято під ключ.

В той час прибув до Львова сам начальник держави Ю. Пілсудський. Місії по
щастило повідомити його штаб про свою незавидну ситуацію. 28 червня Пілсудський 
дав наказ негайно звільнити Місію, повернути їй її майно і відставити під ескортою 
до чеського кордону. «Наказ не тільки не був виконаний, але навпаки, арешт за
гострено ще дужче».

В перших днях липня 1919 р. ротмістр Сковронський повідомив членів Місії, що 
вони будуть незабаром звільнені, а за автомашину і санітарне майно вони отри
мають відшкодування в грошах, бо... «їхнє майно, разом з автомашиною, десь
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пропало». Потішив їх вісткою, що то не тільки їх стрінула така прикрість, бо ось 
недавно вкрадено у Львові авто в англійського посла... («Нема то як Львуф!»).

14. 7. 1919 наспів поновний наказ від Пілсудського з Варшави, щоб Місію не
гайно звільнили. Але комісар Квятковський того ж таки дня наказав відіслати трьох 
братів Бойків до табору полонених у Перемишлі; com. Крилача затримано в шпи
талі в Львові... Брати Бойки були інтерновані в таборі в Перемишлі до 16 серпня
1919 р. (Слідує опис макабричних відносин у таборі, де було тоді 6000 українських 
інтернованих-полонених; це один тільки табір, при вул. Третього мая; тиф, голод, 
нелюдські знущання).

16-го серпня братів Бойків відставлено назад до Львова. Тут їх звільнили і веліли 
їхати до Варшави по «відшкодування». По довгих мандріках від одного уряду до 
другого у Варшаві, члени Місії отримали «дві реквізиційні асиґнати на суму 236000 
корон. Гроші мав виплатити майор інтендантури Петрушевіч. Той розпочав «торги», 
пропонуючи Місії задовольнитись сумою тільки 136000 корон. Коли д-р Бойко не 
погодився на таку «трансакцію», майор Петрушевіч звелів йому зголоситись по 
гроші 5-го вересня. При поновній зустрічі були вже присутні «добрі знайомі» Місії — 
пп. Королєвіч і Ярошинський та ще 5 невідомих старшин, з яких один при дверях 
«бавився» револьвером. На д-ра Бойка знову посипалися ординарні лайки, зокрема 
збоку Ярошинського, який страшено «обурювався, що такий злочинець не сидить в 
таборі полонених». Коли ж почув від д-ра Бойка, що він якраз у такому таборі 
придбав сухоти, Ярошинський солодко усміхнувся до колег: «Той осібняк недовго вже 
потягне». Коли ж він по півгодинній «розмові» почав телефонічно підготовляти по- 
новне арештування д-ра Бойка, той швидко вибіг з кімнати, перебіг вулицю і скрився 
в будинку ген. штабу.

Місія внесла до головного командування і до міністерства закордонних справ 
протест проти такого нападу на її члена. По 13 днях дальших побивань за «від
шкодуванням», Місія нарешті отримала 15 тисяч марок і перепустки на Україну.

Цитуємо далі за «Роботнік-ом»:
«На тому закінчується меморіял Місії; ми навели його (в скороченні), щоб по

казати, які то речі діються в Польщі:
«Ген. Івашкєвіч без суду і слідства велить розстріляти членів Червоного Хреста. 

Комісар Квятковський не виконує наказу головного коменданта і замість звільнити 
членів Місії, відставляє їх до табору полонених. Такі відносини — це пляма і ганьба 
цивілізації. Не менш обурлива є поведінка п. Владислава Ярошинського. Справді, 
дивний той польський Червоний Хрест, якого представник так поводиться. І на 
кінець — що сталося з тими реквізиційними квитами, відібраними від Місії?..»

*  *  *

У «Додатку» до звідомлення Осипа Меґаса в книжці «Трагедія Галицької Укра
їни» поміщений драматичний апель Остапа Грицая до української молоді у вільному 
світі, п.н. «Ляхо-татари», з якого наводимо закінчення:

«Ляхо-татарами нехай тобі цей народ буде у віки!
«Ні друга, ні дружини нехай тобі між ними на будуче не буде, ні спільного шляху, 

ні спільної радости, ні спільної мови. Про священиків пам’ятай, що вони їх тоді 
убивали, — про ці тисячі там, що товпилися, божеволіючи з голоду, недуги і роз
пуки, рядами у ляцьких касарнях і тюрмах, — очі свої на небеса піднеси і Судьбу на 
свідка призови і скажи за себе і за своїх дітей:

— Прокляті будьте народом моїм у віки!!!»

(Вибрав і впорядкував Володимир Макар)
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СТАНИСЛАВІВ У 1919 РОЦІ

Микола Ковалевський

(Уривок із праці «При джерелах боротьби — спогади, враження, рефлексії», 
Інсбрук, I960, стор. 553-556)

Від Редакції: На початку лютого 1919 року, коли більшовики наближалися до 
Києва, український уряд на чолі з членами Директорії виїхав з Києва до Вінниці. 
Автор, теж член уряду, щойно видужавши з важкої недуги «еспанкт, встиг виї
хати на захід останнім потягом з Києва до Галичини. В Тернополі взяв його під 
свою опіку полк. УГА Стефанів. У березні 1919 р. автор, на виклик головного 
отамана С. Петлюри, виїхав до Рівного.

Таким чином виїхали ми з Тернополя до Станиславова, де тоді відбувалася сесія 
Національної Ради Західньоукраїнської Республіки. Потяг ішов дуже поволі. Сте
фанів мені пояснив, що причиною цього є не тільки снігові замети, але й саботаж 
залізничників-поляків. Коли ми минали якусь станцію і Стефанів побачив польські 
написи, то страшенно розлютований почав кричати на начальника станції, який 
переступав з ноги на ногу, явно ігноруючи слова українського полковника. Тоді 
Стефанів прикликав якогось молодшого старшину що був на станції, і дав йому 
розпорядження скинути всі польські написи, попереджаючи, що через два дні він буде 
вертатися до Тернополя і справдить, чи його наказ виконаний. На деяких станціях 
польські написи зникли, але на багатьох вони ще залишились. З ромови виявилось, 
що українських залізничників є дуже мало і тому нова українська влада не могла ще 
очистити залізниці від польського елементу і заступити його українцями. Такі самі 
труднощі стояли перед новою владою і в інших фахово-технічних ділянках як, 
наприклад, на пошті, телеграфі, в різних технічних підприємствах і навіть в нафто
вому промислі в Бориславі. Не було також достатньої кількости поліційних фахівців 
і старшинського складу. Правда, в цій останній галузі не було так кепсько, як в 
інших, бо багато українців під час війни виробилися на добрих старшин і під- 
старшин.

Я порівнював ці перші інформації про ситуацію в Галичині з нашими труд
нощами після революції 1917 року. Була майже повна аналогія і тому речі, які мені 
оповідав полковник Стефанів, не були для мене новими. Врешті ми доїхали до 
Станиславова і перше, що мені впало ввічі, були великі руїни в центрі міста. Це були 
страшні сліди наступу, який намагався провадити Керенський влітку 1917 року. В 
Станиславові я познайомився з багатьма видатними провідниками національно- 
визвольного руху.

Українське життя в Станиславові було тоді дуже інтенсивне. Крім сесії Націо
нальної Ради, в якій брали участь усі посли з Галичини і Буковини, відбувалися 
наради центральних установ політичних партій, учительські з’їзди, різні конференції і 
т.д. В мініятюрі це було те, що ми переживали в Києві весною 1917 року. Хоч 
Станиславів і здавався мені після Києва невеликим провінційним містом, проте він 
справив на мене велике враження. Не зважаючи на недавні криваві бої, Станиславів 
стояв, порівняно з нашими провінційними містами, на досить високому рівні. Великі 
каварні й ресторани, сила склепів з різноманітним товаром, кілька газет і живий рух
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на вулицях міста — все це показувало, що місто і цілий край напружують усі 
зусилля, щоб вернутися до нормального життя.

Першого ж дня мого побуту в Станиславові я отримав практичну лекцію з 
українсько-польських відносин. Проходячи якимсь бульваром і втративши орієнта
цію, я звернувся до молодого хлопця, якому не могло бути більше як п’ятнадцять- 
шістнадцять років, питаючи його про якусь вулицю. Спочатку цей хлопець взагалі не 
хотів відповідати на моє запитання, а потім сказав мені по-польськи, що він може 
мені показати вулицю, але тільки в польській мові. Ось до чого доводить сліпий 
шовінізм! З цим шовінізмом в українсько-польських відносинах я потім, під час мого 
пізнішого побуту в Галичині і в Польщі, зустрічався не раз, але цей маленький епізод 
в Станиславові дав мені передсмак цілої проблеми цього туго затягненого вузла.

В Станиславові я перший раз побачив ветерана української політики в Австро- 
Угорщині, Костя Левицького. Про його діяльність я часто читав, ще як був у гім
назії, і тому знайомство з ним було для мене цілою подією. Він призначив мені 
побачення в маленькій ресторації і там у затишному кутку при вечері я міг не тільки 
задовольнити свою цікавість, але й почути від старого і досвідченого діяча різного 
роду поради, які здалися мені практичними, ясно зрозумілими. Сама могутня по
стать Костя Левицького справляла уже імпозантне враження, а розмова з ним від
крила передо мною цілий ряд важливих і актуальних проблем. Кость Левицький був 
провідним діячем Української Націонал-Демократичної Партії, яка і після упадку 
австро-угорської монархії відігравала в Галичині провідну ролю. Але Кость Ле
вицький, який не раз провадив бої на терені австро-угорського парляменту, не міг 
пристосуватись до нових обставин. Йому було тяжко починати політичну працю 
наново, після стількох років політичної боротьби, в якій витворив він свої власні 
методи, і тому в Станиславові був він ніби на узбіччі політичного життя, хоч і 
користався великим авторитетом. Провідні місця зайняли політики молодшої Ге
нерації, які приходили на зміну «старим».

Ближче познайомився я також з діячами української радикальної партії. Одним з 
провідників галицьких радикалів був у ті часи Лев Бачинський, відомий і дуже попу
лярний серед селян адвокат. Пригадую, як перша наша розмова затяглася на кілька 
годин і як він глибоко цікавився подіями в Києві. У нього пізнав я ще іншого 
радикального провідника, Івана Макуха, який теж був адвокатом і в галицько- 
українському уряді відігравав досить значну ролю як міністер внутрішніх справ. 
Бачинський і Макух — це були типові представники старого радикального руху в 
Галичині. їм бракувало їхнього політичного досвіду.

Пізніше я познайомився також з радикалами молодшого покоління. Одним із них 
був відомий наш літературний критик Євшан. Розмова з ним була для мене над
звичайно цікава, бо відкривала внутрішні психологічні й культурні проблеми га
лицько-українського життя. Пригадую, як він жадібно ловив кожне моє слово про 
останні події на Україні, як він цікавився кожною подробицею культурного життя в 
Києві, як з його очей світилися іскри надії на осягнення не тільки державної со- 
борности, але й соборности культури й психології сучасного українця.

Встановлюючи особисті зв'язки, я пильно приглядався до всього, що діялося в 
Галичині. Все це здавалося мені надзвичайно важливим і корисним. Ми мусіли, так 
думалося мені, здійснити ту соборність українських земель, яку було в січні 1919 
року так урочисто проголошено в Києві. Між нами і галицькими українцями була ще 
дуже велика різниця культурна, політична і психологічно-побутова. Також і мовні 
різниці були не малі — ми довгі віки були під впливом російського колоса, галичани
— під впливом панівної польської верстви і цілого комплексу австро-угорської мо
нархії. Революційні події і закінчення війни скасували державні кордони між нами й

271



галичанами. Це відкрило можливість до взаємного зближення. Коли я пригладався в 
Станиславові до суспільного і політичного життя і до окремих видатніших одиниць 
галицького суспільства, мене дуже приємно вражала дисциплінованість галицьких 
мас і почуття відповідальности окремих діячів і політиків. У нас цієї дисципліни було 
дуже мало, особливо в перших часах. Зате в загальних поглядах галицькі українці 
були трохи обмежені своїми льокальними інтересами і справами, а в нас натомість 
виднокруг цих загальних справ був може заширокий і через те ми часто відривалися 
від нашого місцевого життя, чого у галичан ніколи не було. Також зовнішні форми 
суспільного й товариського життя в Галичині трохи інші, як у нас. Тому й ідея 
соборности виходила в наших поняттях поза рамці державного об’єднання. Вона 
була чимсь більшим від символічного скасування давнього кордону над Збручем. 
Вона містила в собі всі прикмети великої історичної події, якою було повне злиття і 
поєднання двох штучно відділених віток українського народу.

В кінці 1918 року Галичина так само була слабо приготована до великих істо
ричних подій, зв’язаних із закінченням Першої світової війни, як і ми не були 
приготовані до лютневої революції 1917 року. Протягом століть галицько-українське 
суспільство підлягало впливам цивілізаційним і політичним австро-угорської монар
хії. Крім того, спольщення заможних верств народу довело майже до тих самих 
результатів у соціяльному укладі сил, як у нас у російській займанщині зросійщення 
провідних соціяльних верств. Як у нас індустріяльний робітник був зрусифікований, 
так робітник в Галичині був здебільшого спольщений; як у нас землевласницька 
верства була переважно змосковщена, так і в Галичині підлягали майже всі шля
хетські і землевласницькі роди спольщенню. Трохи одмінна ситуація панувала в 
міщанстві і взагалі в середньому стані — в Галичині цей стан був більш національно 
усвідомлений, як у нас.

Величезна різниця полягала в ролі, яку відігравала церква. У нас духівництво і 
вся церковна організація були до решти зросійщені, особливо в політичному сенсі. На 
Волині, чи на Поділлі можна було зустріти священичі родини, які, хоч і не вживали 
вдома російської мови, хоч і заховували певні зовнішні ознаки своєї приналежности 
до української народности, але зате політично стояли цілком і без застережень на 
плятформі російської єдности і московського самодержавія. Свідомі одиниці серед 
нашого православного духівництва просто губилися у морі московського чорносо
тенства, що панувало серед наших православних батюшок. Також церковна орга
нізація у нас була до абсурду зрусифікована, до абсурду, бо не робила концесій 
українським обрядам і народним звичаям навіть там, де це могло статися без по
рушення церковної єдности з Москвою. В Галичині натомість в ті часи, які тут 
описуємо, Греко-Католицька Церква виконувала величезну усвідомну ролю в на
ціональному житті. Так звані москвофільські впливи серед греко-католицького ду
хівництва не були вже великі і майже кожна священича родина була — натуральним 
осередком національно-української культурної праці. З цих патріотично-українських 
родин вийшли цілі покоління свідомих українських інтелігентів і народних діячів, 
зв’язаних міцно з народною масою. Напередодні переломових подій 1918 року в 
Галичині витворилась уже досить численна ідеологічно сильна верства національно- 
свідомої інтелігенції, яка перебрала провід у політичному житті. Від’ємною стороною 
цього був специфічний брак революційности в галицько-українській суспільності — 
найкращим її представникам забракло у вирішальну хвилину могутнього револю
ційного пориву в боротьбі за національну свободу західньоукраїнського відламу 
нашого народу. Ще відчувались тоді рештки політичних і культурних впливів спе- 
ціяльної австрійської ментальности, але й вони вже поволі зникали.

Починалась нова доба і в Західній Україні. Процес соборности відкривав вели-
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чезні можливості взаємних впливів обох віток українського народу, виміни полі
тичного досвіду, оживлення культурної праці в рамцях національної єдности і еко
номічної відбудови країни, через яку проходив протягом чотирьох років кривавий 
фронт світової війни.

(Вибрав Володимир Макар)

о. Ізидор Сохоцький

У К РАЇН С ЬКІ ПОСЛИ ЗІ СТАН ИСЛАВІВЩ И НИ

Діяльність українських послів у австрійських і польських законодатних установах 
на тлі боротьби галицьких українців за національне самовизначення

Галичину прилучено до Австрії по першім розборі Польщі у 1772 році. Впродовж 
кількасотлітнього перебування під польською займанщиною втратили галицькі укра
їнці свою шляхту і багате міщанство. Залишилися тільки панщизняне селянство і 
здебільше малоосвічене духовенство («хлоп і поп»), що в тих часах не підходили під 
поняття осібного народу. Тому австрійські урядові чинники схилялися до твердження 
поляків, що галицькі українці — то поляки, тільки інакшого обряду.

На щастя, деяким українським визначним духовникам (львівський єпископ і піз
ніший київський митрополит Лев Шептицький, перемиський єпископ Максим Рило й 
ін.) вдалося вияснити австрійській династії, що галицькі українці — зовсім окремішній 
народ, переважна більшість якого заселює південну Росію, та що Австрія повинна з 
політичних причин допомагати його всебічному розвиткові. В наслідок того уряд 
став підпирати заходи для піднесення матеріяльного і культурного становища меш
канців Галичини та уможливив виховання високоосвіченого духовенства, зрівняного 
в правах із латинським.

Духовенство перебрало на довгий час провід. З його рядів вийшов о. Маркіян 
Шашкевич, що відновив приспані історичні традиції Галичини, та пов’язав їх із 
традиціями Наддніпрянщини і в той спосіб розбудив одноцілість усього українського 
народу. Парох села Ветлина Ліського повіту о. Василь Подолинський у своїй брушурі 
з 1848 року «Голос перестороги» відкинув польську, австрійську і російську орієнтацію 
та приблизно на п’ятдесят літ перед появою «Україна ірредента» Юліяна Бачинського
і «Самостійної України» Миколи Міхновського заявився за створення власними си
лами, або через слав’янство, незалежної української держави і висловив сильну віру, 
що раніше чи пізніше вона постане.

Так, отже, дуже ще молода провідна верства мала вже зформульовану свою 
національну ідеологію і була частково приготована до «Весни народів» 1848 року. З 
тим роком дістали галицькі українці можливість явної політичної діяльности і бо
ротьби за осягнення своїх національних стремлінь. Боротьба та велася на парлямен- 
тарній і позапарляментарній арені. Моїм завданням є обговорити парляментарну 
діяльність послів, але для її зрозуміння мушу заторкнути часом теж акцію позапар- 
ляментарних чинників.

Вже з початком конституційної ери в Австрії, зударилися українці з польськими 
аспіраціями. Поляки в своїх петиціях до цісаря виявляли бажання відбудувати Поль
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щу в федерації з Австрією, вимагали затвердження створеного ними національного 
комітету, що мав укласти конституцію для Галичини і заснувати свою адміністрацію. 
Вони домагалися, щоб «народність галицька не була поділена, а щоб у цілім краю 
нашім тільки одна народність узнана була і право мала». Отже, нехтували існування 
осібного українського народу в Галичині, а тим самим відкидали навіть мінімальні 
їхні національні аспірації.

У відповідь на польську акцію створилася для оборони українських інтересів, дня
2 травня 1848 року у Львові, перша ясна і легальна політична організація «Головна 
Руська Рада» під проводом перемиського єпископа Григорія Якимовича, голови, та 
Івана Борисікевича і крилошанина Михайла Куземського, заступників. На провінції 
діяли 34 «Окружні Руські Ради». Головна Рада відкинула домагання поляків відно
вити польську державу в історичних межах. У своїм маніфесті з 15-го травня прого
лосила вона єдність галицьких українців з 15-мільйоновим українським народом за 
Збручем і висунула домагання поділу Галичини на польську і українську, та створення 
зі східньої Галичини, північної Буковини й Закарпаття — сурогату української дер
жавносте окремої української провінції в Австрії з власним законодатним соймом, 
українською адміністрацією, судівництвом і шкільництвом під управою цісарського 
намісника у Львові. Така програма Головної Ради була доказом великої зрілости її 
провідників. Поза неї політика галицьких українців аж до кінця існування Австрії не 
вийшла. Для паралізування діяльности Головної Ради заснували поляки «Руський 
Собор». Та він не мав серед українського громадянства жадного впливу.

Свої домагання пропонувала Головна Рада цісареві Фердінандові меморіялами і 
окремою депутацією. Наслідком того цісар підписав 2 серпня 1848 року декрет про 
поділ Галичини і створення з її української частини і північної Буковини окремої 
руської провінції. Та поляки своїми впливами у Відні не допустили до його вико
нання. Головна Рада брала теж участь у скликанім чехами на травень до Праги, 
Слов’янськім Конгресі. Делегатами були перемиський крилошанин о. Григорій Ги- 
нилевич, Іван Борисікевич і скінчений богослов, що закінчив теж і правничі студії у 
Відні, Олексій Заклинський, родом з Озерян Товмацького повіту. Тим делегатам 
удалося заключити з делегатами «Руського Собору» польсько-українську угоду на 
основі повної рівноправности обох народів у Галичині, а навіть поділу її на дві 
окремі провінції. Але конгрес не мав часу затвердити цю першу спробу порозуміння 
двох слов’янських народів, бо 12 червня уряд його розігнав. Відтепер переймають 
провід українських національних змагань виборні посли до законодатних установ.

Дня 10 липня зібралася у Відні на свою першу сесію австрійська державна Рада. 
Багато українських селян повірило поширюваним поляками провокативним чуткам, 
що парлямент має привертати панщину, і, не маючи довір’я до своїх священиків, не 
йшли до голосування. Тому з призначених на Галичину 96 послів (могли вибрати 
бодай половину) вибрали тільки 34 (23 селян, 8 священиків і 4 світських інтелігентів). 
Зі Станиславівської округи вийшли: Євстафій Прокопчиць, письменник і вчитель гім
назії у Станиславові, о. Григорій Шашкевич, парох Угринова коло Станиславова, 
вибраний в Монастириськах о.; Михайло Гнидковський, парох Войнилова, Иосиф 
Григорук, господар із Делятина, Іван Капущак, господар із Солотвини, Гриць Петри- 
шин, господар із Тисьмениці, Константин Посацький, дяк з Рожнітова. До галицьких 
послів прилучилося п’ять українських послів, селян із Буковини. Провідником укра
їнської репрезентації став єпископ Яхимович. З її ініціятиви Головна Рада внесла до 
парляменту петицію на 15000 підписів, домагаючись поділу Галичини та утворення з 
Галичини й Буковини окремої крайової области. Внесено також чотири меморіяли, в 
яких вияснено окремішність галицьких українців, та їх єдність з 15-мільйоновим 
народом. Над цією справою радила в днях 22-25 січня 1849 року Конституційна
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Комісія парляменту в Кромеріджі на Моравії, куди він перенісся через революцію у 
Відні. Українські посли виголосили кілька добре вмотивованих промов, і хоч поляки 
зірвали заключену в Празі умову і завзято обстоювали неподільність Галичини, 
більшість послів поставилася до українських вимог прихильно. Та парлямент не міг 
ухвалити відповідного закону, бо новий цісар Франц-Йосиф передчасно його розв’язав 
7 березня.

З поміж українців-послів інтелігенцією, знанням і даром мови звернув на себе 
увагу о. Григорій Шашкевич. Уряд іменував його радником міністерства віроспові
дання і освіти, де він обняв нагляд над народним і середнім шкільництвом у всій 
Галичині та провадив цензуру українських і польських підручників для народних 
шкіл. Разом з Яковом Головацьким і Юліяном Вислобоцьким уложив він і видав 
1851 року у Відні перший німецько-руський термінологічний словник. Він теж зладив 
і видав у 1862 році граматику української мови для шкіл, сперту на народній говірці, 
яку шкільна влада не затвердила. Рівночасно був о. Г. Шашкевич мужем довір’я на 
цісарському дворі і через його руки переходило все, що стосувалося українських 
справ. Але поляки не дали йому ніколи обняти якесь вище становище, між іншим, 
стати перемиським єпископом. Врешті був іменований крилошанином перемиської 
Капітули та був ще вибираний послом до сойму і парляменту.

По короткій конституційній ері настала в Австрії доба абсолютизму. В українськім 
політичнім житті, що так гарно розвивалося, настав застій. Головна Руська Рада ЗО 
червня 1851 року розв’язалася. В уряді виринали ще проекти створення в Галичині 
двох, а навіть трьох соймів, але так на проектах усе й кінчилося. Галичина зали
шалася в складі найбільшої австрійської провінції, що дістала назву «Королівство 
Галичини і Володимирі! з великим князівством краківським, освєнцімським і за
морським».

У жовтні 1860 року проголосив цісар нову конституцію, змінену 1861-го року в 
більш ліберальному дусі, що надавала поодиноким краям обмежену автономію. Але 
конституція не узгляднювала інтересів поодиноких народів монархії, а була побу
дована на заступництві інтересів суспільних кляс в поодиноких краях і державі, себто 
в крайових соймах і парляменті. Виборчі ординації до цих установ були сперті на 
куріяльній системі, що давало перевагу маючим клясам, в першій мірі шляхті. А що 
українці своєї шляхти не мали, то вони мусіли залишитися в тих установах у 
меншості.

При перших виборах до галицького сойму 1861-го року здобули українці 49 
послів (25 духовників, 18 селян і 6 світських інтелігентів). Було це найбільше число, 
на яке виборча ординація дозволяла (33% усього складу сойму), і воно вже ніколи 
більше не повторилося. Зі Станиславівщини я міг усталити назвиська тільки двох 
послів, а саме: о. Антона Петрушевича з Калуського повіту і о. Антона Могиль- 
ницького з Богородчанського повіту, хоч і решта повітів вислала своїх представників.

Того року зібрався у Відні австрійський парлямент, що складався спочатку з 
делегатів крайових соймів. На 38 делегатів, призначених для Галичини, вислав сойм
11 українців. Між ними був тодішній єпископ-помічник, пізніший митрополит Спи- 
ридон Литвинович, що завдяки своєму знанню і красномовству належав до впливо
віших послів і був вибраний віцепрезидентом парляменту.

Вже від перших днів нарад сойму почали українські посли боротьбу, спочатку за 
рівноправність української мови з польською, а опісля проти різних шкідливих для 
українського народу законів. Дебати були не раз дуже завзяті, а при голосуванні над 
створенням Крайової Шкільної Ради і введенням польської викладової мови до шкіл, 
українські посли залишили залю нарад. З численних промовців найбільше промов в 
обороні української мови, спертих на солідних наукових аргументах, виголосив
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о. Антін Петрушевич. Незалежно від тієї акції українські посли домагалися політичного 
й адміністративного поділу Галичини і внесли в тій справі прохання до міністерства.

Те саме робили посли до парляменту. Між іншим, єп. С. Литвинович в одній 
промові жадав докладного визначення діяльности соймів, щоб крайова автономія не 
перетворилася в гегемонію одного народу над другим. Він не раз критикував одверто 
поведінку поляків з українцями і поборював їхні прагнення до поширення автономії. 
Знову ж о. А. Могильницький виголосив прекрасну промову в обороні самостійности 
українського народу та його рівноправности з іншими слов’янськими народами. Про
мова та зробила велике вражіння не тільки в парляменті, але й також ще більше у 
країні.

Та всі ті заходи були безуспішні. Поляки після невдалого повстання 1863 року 
вирішили погодитися з Австрією та почати будову своєї державности від Галичини. 
Знову цісар, для втримання німецької гегемонії в Австрії, конче потребував допомоги 
бодай одного слов’янського народу. Українці у федеральній державі через брак своєї 
шляхти до такої ролі не надавалися. Чехи теж із різних причин не входили в рахубу. 
Залишилися поляки, готові до угоди коштом українців. 7 грудня 1866 року польська 
соймова більшість ухвалила адресу з заявою льояльности до цісаря, яку вручила 
йому осібна делегація. Це був перший крок до взаємного порозуміння. Українці 
вислали 31 грудня до цісаря пропам’ятний лист із проханням про охорону українсь
кого народу і подали спосіб уладження внутрішніх міжнародних відносин, але без 
успіху.

Діставши владу в Галичині, взялися поляки до польонізації краю. Щоб зменшити 
значення українського представництва, адміністрація різними виборчими надужитями 
обмежила число українських сеймових послів майже на 10% усього складу сойму. До 
парляменту вислав сойм у 1867 і 1870 роках на 38 делегатів тільки по 4 українці, і то 
в обох випадках були між ними по два польонофіли. Ситуація трохи змінилася, коли 
настали безпосередні вибори до парляменту, але й тепер число українських послів 
було мінімальне (у 1879 році на 63 послів — українців 3; у 1885 — 5; у 1891 — 7). 
Наслідком тих політичних невдач, стали затемнюватися, а то й забуватися ідеологічні 
засновки Головної Ради. Втративши надію щонебудь здобути для народу під Ав
стрією, частина інтелігенції перейшла в польський табір, а інша частина звернула 
свої надії на Росію, сподіваючись від неї допомоги проти польського насильства. Але 
наростаюча молода інтелігентна верства скоро отряслася з апатії і зневіри та взялася 
до праці для народу, щоб його освідомити, зорганізувати і повести до боротьби за 
здобуття належних йому прав. Дістала вона назву — народовці.

Молоде покоління творить освітні й економічні товариства. Пізніше постають 
модерні політичні партії, які приймають до своїх програм як максимальне домагання 
самостійність українського народу, а мінімальне — створення української провінції в 
Австрії. Університетська молодь почала поширювати клич боротьби за незалежну 
Україну. Завдяки наполегливій праці тих організацій, темна селянська маса дуже 
швидко перетворилася у свідомий, зорганізований і здисциплінований нарід.

Праці тій ставила польська адміністрація нечувані перешкоди. 1 тут відігравали 
велику ролю, хоч нечисленні, українські посли. Вони мали можливість публічно 
виявляти надужиття польських властей і в цей спосіб стримувати їхній надмірний 
розгін. Зокрема парлямент був для них трибуною, з якої вони могли представляти 
стремління галицьких українців, та їхнє незавидне становище. Щодо політичної так
тики, то вони хвилево не висували справу поділу Галичини і йшли в парляменті 
разом з німцями проти поширення автономії країв, що вийшло б тільки на шкоду 
українцям.

Згадаю тут визначніших послів із Станиславівської округи, що разом з іншими
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гідно заступали українську справу в соймі і парляменті в перших десятиліттях орга
нізації оборони перед польським наступом. І так о. Петрушевич був ще через дві 
каденції послом до сойму (разом 16 літ) і один раз до парляменту. Послом до 
парляменту був адвокат із Калуша д-р Андрій Кос і лікар зі Станиславова д-р Роман 
Яросевич. Довголітнім визначним послом до сойму (1868-1877) і до парляменту 
(1873-1891) був батько Наталії Кобринської, парох Болехова, о. Іван Озаркевич. По 
кривавих баденівських виборах, провадив він численну (221 особа) депутацію до цісаря. 
В 1889-1895 роках був послом до сойму зі Станиславівського повіту, визначний 
селянин, діяч Йосиф Гурик. Зі Станиславівщини (Калуш, Делятин, Богородчани, 
Долина) виходив послом до сойму (1883-1895) і до парляменту (1891-1897 і 1907-1918) 
замешканий у Львові довголітній провідник галицьких українців, співтворець і пер
ший голова національно-демократичної партії, проф. Юліян Романчук. Очолював 
українських незалежних послів і вів послідовну та гідну народу політику боротьби за 
національні права. Від 1910 до 1918 року був другим після еп. С. Литвиновича 
українським віцепрезидентом парляменту.

В ті часи були ще дві спроби польсько-українського порозуміння. Перша вийшла 
від українського посла Юліяна Лаврівського ще в 1869 році. Він запропонував сей
мові, разом з іншими українськими послами, внесок про уладження національних 
відносин у Галичині. Українці мали б занедбати домагання поділу Галичини і не 
противитися поширенню автономії краю, а за це мали б дістати забезпечену законом 
повну рівноправність в усіх ділянках життя. Вибрана для нарад над внеском 15- 
членна комісія, до якої належав о. Петрушевич, радила кілька літ і не дійшла до 
жадних вирішень, бо поляки жадної угоди не хотіли.

Друга спроба вийшла від уряду. Грозила війна з Росією і Німеччина, щоби 
з’єднати собі прихильність українського населення по обох боках Збруча, натискала 
на австрійський уряд заспокоїти домагання галицьких українців. У таємних нарадах 
брав участь представник наддніпрянців проф. Антонович, а від Галичин був най
більше заанґажований проф. Олександер Барвінський. Від уряду виступав намісник 
гр. Казімір Бадені. Він повів справу так, щоб українці дістали якнайменше концесій. 
За відступлення українських послів у соймі і парляменті від опозиційної тактики, 
обіцяв заспокоїти українські культурні і деякі економічні домагання. Вимагану ним 
від українців деклярацію, зложив у соймі голова українського сеймового клюбу 
проф. Романчук у 1890 р. Та вже по якому році відступив від «нової ери», бо поза 
дрібними концесіями в шкільництві, Бадені зрікся своїх обіцянок. За зайняте Роман- 
чуком становище, провалив його Бадені при виборах до сойму 1895 року та до 
парляменту 1897 року, і то в п’яти виборчих округах. Зате у 1895 році вийшов 
послом до сойму зі Станиславівського повіту селянин Лазар Винничук. У 1907-1908 
роках був послом з того повіту знову Йосиф Гурик, а з Калуського повіту о. Теодор 
Богачевський, стрий пізнішого Філядельфійського митрополита, знавець народного 
шкільництва і оборонець українських учителів.

Поляки рахувалися зі зростом свідомости і організованости українських мас і 
тому старалися, доки час, закріпити законами своє верховодство в Галичині. Проти 
того боролося вибраних у 1901 році 13 українських послів під проводом д-ра Євгена 
Олесницького. Два рази зрікалися вони на знак протесту своїх мандатів, але нарід 
при доповняльних виборах знову їх вибирав. Коли це нічого не помагало, Олесниць
кий кинув клич боротьби за зміну виборчої ординації до сойму.

В ті часи стала також актуальною зміна виборчого права до парляменту. Галичину 
сколихнув небувалий вічовий рух за виборчою реформою. Для поляків загальне і 
рівне виборче право означало втрату домінуючого становища в Галичині. Врешті 
погодилися на реформу знову коштом українців. У Галичині застосовано таку виборчу
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аритметику, що українці могли при найбільших зусиллях вибрати 26,2%, себто на 
106 тільки 28 своїх послів. Фактично при виборах у 1907 році вийшло їх тільки 27, а 
в 1911 році — 26. Та разом з п’ятьма українськими послами в Буковини була це вже 
сила, з якою уряд мусів поважно рахуватися. Зі Станиславівської округи стали 
послами: адвокат зі Станиславова д-р Лев Бачинський, адвокат із Делятина д-р 
Микола Лагодинський, що був звичайно заступником парляментарної репрезентації і 
замешканий стало у Львові, проф. Юліян Романчук, журналіст д-р Євген Левицький
і, мабуть, проф. Олександер Колесса.

Галицькі і буковинські посли створили в парляменті спільний клюб. На початку 
першої сесії парляменту дня 19 червня 1907 року зложили вони державно-правне 
застереження, в якім говорилося, що «Галицько-Володимирське Королівство було 
ревіндиковане австрійською монархією на підставі приналежности його через якийсь 
час до угорської Корони. На підставі найвищого декрету з 2 серпня 1948 року мало 
воно бути злучене разом з сумежною Буковиною в окрему Руську Провінцію, а на 
підставі конституції з 2-го березня 1849 року мало дістати окремий крайовий сойм. 
Заступники галицьких і буковинських українців, як частини нації, що ніколи не зрі
калася своєї самостійности, змагають до національно-територіяльної автономії в 
австрійській державі, застерігаються проти неприродного їх розділення, проти поши
рення крайової автономії, та ужиють усіх сил, щоб усунути заподіяну їх народові 
кривду і привернути йому національно-політичні права». Таку саму державно-правну 
заяву зложили українські посли 19 липня 1911 року перед початком нарад вибраного 
другого парляменту на підставі загального, рівного, безпосереднього і таємного 
голосування.

Це було зазначення засадничого становища, прийнятого ще Головною Руською 
Радою в 1848 році. Але на практиці українські посли не ставили гостро справи поділу 
Галичини, а використовували ситуацію, коли уряд не міг обійтися без їхньої допо
моги в критичних для нього хвилинах. Тоді здобували різні осяги в культурній і 
економічній ділянці та в публічному житті, щоб дорівняти іншим народам. Але 
найбільше зусиль присвятили вони боротьбі за виборчу реформу до сойму та засну
вання українського університету. Засобом боротьби було голосування проти урядових 
пропозицій, обструкційні промови в комісіях і на пленумі, або навіть галасливі 
демонстрації. Під час однієї обструкції в 1912 році д-р Лев Бачинський промовляв на 
засіданні військової комісії почерез 14 годин, чим побив рекорд довгих промов усіх 
європейських парляментів. Така тактика актуалізувала обидві ці справи та рівночасно 
робила урядові поважні труднощі і він натискав на поляків, щоб порозумілися з 
українцями. В соймі вели боротьбу за виборчу реформу вибраних у 1908 році 12 
українських послів. Крім згаданого вже Винничука, прийшли ще зі Станиславівської 
округи лікар із Калуша д-р Іван Курівець і адвокат із Товмача д-р Іван Макух. Коли 
кількарічні переговори не дали висліду, приходили українські посли на засідання з 
галасливими інструментами і пекельною музикою ударемнювали всякі наради. Рівно
часно підпомагали їм своєю тактикою парляментарні посли. По трьох роках такої 
боротьби цісар розв’язав передчасно сойм і розписав нові вибори, з яких вийшов 31 
український посол. Зі Станиславівщини крім трьох дотеперішніх були ще вибрані д-р 
Микола Лагодинський з Надвірнянського і адвокат д-р Михайло Новаковський з 
Богородчанського повіту. Заступником голови сеймового клюбу був від 1908 року 
д-р Іван Макух із Товмача. Аж тепер поляки поступилися. На початку 1914 року 
заключено виборчий компроміс, який через голосування українців в осібних виборчих 
округах запевняв їм 27,2% (62) послів у соймі. Крім того через зміну крайового 
статуту діставали українці ще інші концесії та кращу можливість дальшої боротьби 
за політичну автономію українського народу в Галичині. Поляки зобов’язалися також
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не ставити перешкод заснуванню українського університету. Був це перший успіх 
довголітньої боротьби українських послів в австрійських законодатних установах і 
перший вилім у системі польського панування над українським народом у Галичині, 
по якім уже мусіли скоро йти інші. На жаль, війна не дала використати цих здобутків.

З вибухом війни перебрала провід української політики Головна, а опісля Загальна 
Українська Рада. Президія цієї останньої під проводом посла Костя Левицького 
висунула перед урядом домагання створити український коронний край в Австрії. З 
часом президент міністрів гр. Штірк повідомив президію, що австрійська Коронна 
Рада ухвалила створення цієї провінції по війні. Але 5 листопада 1916 року появився 
маніфест німецького і австрійського цісарів, про створення польської держави, а 
рівночасно рескрипт австрійського цісаря про широкодіяпазонну автономію Гали
чини. Означало це видання українців у польські руки. Президія Загальної Ради на 
знак протесту проти такого акту уступила, провід української політики перейшов 
знову до Парляментарної Репрезентації. Дня 7 листопада 1916 року вона зібралася 
на засідання під проводом през. Романчука і проголосила заяву, що «Український 
нарід ніколи не признає відокремлення Галичини під польським пануванням, та 
ніколи не зречеться права національної автономії своєї території й утворення окре
мого українського коронного краю в межах Австрії». Незабаром став головою Пар
ляментарної Репрезентації д-р Євген Петрушевич, а його заступником д-р Євген 
Левицький. Дня 16 березня 1917 року склав д-р Петрушевич у парляменті державно- 
правне застереження, що «Галицько-Волинське Королівство належить до українських 
земель і не може бути злучене з польськими землями, і тому всяку спробу в тому 
напрямі український нарід вважає актом насилля над принципом самовизначення 
народів».

Парляментарна Репрезентація під проводом д-ра Петрушевича докладала всіх 
зусиль, щоб не допустити до відокремлення Галичини, а навпаки, щоб ще в час війни 
був створений осібний український коронний край. Виглядало, що справа буде пози
тивно полагоджена, коли австрійська делегація підписала таємний додаток до за- 
ключеного 9 лютого 1918 року в Берестю з українською делегацією мирового дого- 
вору, в якім зобов'язалася до 20 липня 1918 року створити українську автономну 
провінцію в Австрії. Але коли виявилася слабість гетьманського уряду, австро- 
угорський уряд цей додаток уневажнив.

Були ще спроби з іншими національними групами перетворити Австрію на феде
рацію вільних народів. Коли та справа протягалася, д-р Петрушевич рішився на 
революційний крок. Дня 10 жовтня скликав він до Львова на 18 жовтня 1918 року 
Українську Конституанту для вирішення долі українських земель Австро-Угорщини. 
Конституанта, що прийняла назву Національної Ради, проголосила на цих землях 
Незалежну Українську Державу. Вона іменувала також свою виконну делегацію, 
себто Тимчасовий Уряд під проводом д-ра Євгена Петрушевича. Членами його стали 
також д-р Євген Левицький і д-р Лев Бачинський, заступники голови. Уряд виїхав 
негайно в повнім складі до Відня, щоб виєднати в австрійських чинників передачу 
влади в Галичині в українські руки. Це йому не вдалося, але його акція перешкодила 
полякам перебрати владу. Рівночасно 26 жовтня, отже коли ще Австрія існувала, вис
лав през. Петрушевич як голова Тимчасового Уряду через шведське посольство 
листа до през. Вілсона, в якім повідомляв, що Австрія вже не існує, що на українських 
землях Австро-Угорщини створилася волею населення українська держава, та просив 
визнати її на підставі проголошених ним принципів. Це заперечує твердження, яке 
покутує до сьогодні, що галицькі провідники трималися австрійської клямки, хоч усі 
народи вже її покинули. Фактично чехи перебрали владу в Празі, а поляки в Кракові 
аж 20 жовтня. Так дотягнула делегація справу до 1 листопада. По програній виз
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вольній боротьбі розписав польський уряд у Галичині вибори до польського сойму. 
Галичина не була ще визнана Мировою Конференцією Польщі, а тільки та остання 
дістала дозвіл на її тимчасову окупацію і тому галицькі українці вибори ці збойко- 
тували. Але українці Волині, Холмщини, Полісся і Підляшшя брали участь у виборах 
і здобули 20 мандатів до сойму і 9 до сенату.

Після визнання Галичини Польщі Радою Амбасадорів, галицькі українці вже 
брали участь у виборах на весні 1928 року і намагалися здобути голоси з цілої 
польської території. Але тому, що ішли до виборів розбиті на кілька груп, а польські 
власті застосували виборчі надужиття, не здобули стільки мандатів, скільки їм нале
жалося. З партії УНДО вийшло 25 послів, які створили в соймі Українську Парля- 
ментарну Репрезентацію під проводом д-ра Дмитра Левицького. Крім цього вибрано 
з тієї партії 9 сенаторів. Радикали вибрали 9 послів до сойму і одного сенатора. Вони 
створили в соймі свій окремий клюб під проводом д-ра Лева Бачинського. Коло 10 
послів припало на ліві партії, майже виключно з Волині. Зі Станиславівської округи 
були вибрані послами до сойму: д-р Лев Бачинський зі Станиславова, о. Михайло 
Ганушевський, парох Угорник біля Станиславова, знаний вже нам лікар із Калуша, 
замешканий по війні у Львові д-р Іван Курівець, що відразу після виборів зрікся 
мандату і відступив його Антонові Максимовичеві з Дрогобича, замешканий у Львові 
Дмитро Паліїв, син священика з Перевізця Калуського повіту і Дмитро Велика- 
нович. Сенатором був вибраний д-р Іван Макух із Товмача.

При відкритті сойму ундівські посли абсентувалися, а радикали уладили гостру 
демонстрацію проти прилучення Галичини до Польщі. З наказу Пілсудського поліція 
усунула силою демонстрантів із залі нарад, при чому сильно потурбувала д-ра 
Бачинського.

Дня 29 березня 1928 року в час бюджетової дебати д-р Михайло Левицький 
зложив в імені українських послів державно-правну заяву. Він заявив, що «Українсь
кий нарід є споконвічним автохтоном на землях, що тепер увійшли в склад Польщі, 
що ті землі входили в склад Української Київської і потім Галицько-Волинської 
Держави, що під чужим пануванням ніколи не тратили своєї окремішности й не 
зреклися змагань до державної незалежности, що в 1918-1920 роках український 
нарід пролив море крови за свою державність і що тому, що найвищим і непорушним 
нашим ідеалом є незалежна, суверенна і соборна українська держава на всій укра
їнській території, і що тому, що всі міжнародні акти (Риґа і Париж) насилують право 
українського народу на самовизначення, ми вважаємо їх „де юре” неправосильними. 
Вступаючи до законодатних палат, будемо і тут змагати до здійснення найвищого 
права українського народу».

Відповідно до цієї заяви, українські посли виголошували в соймі і сенаті промови 
проти польської політики на українських землях, голосували проти державних про
позицій, складали безліч внесків та інтерпеляцій. Уряджували часто для виборців 
справоздавчі віча з промовами визвольницького змісту. Делегати від них брали 
участь у з'їздах міжпарляментарної унії і конгресах національних меншин у Женеві, 
де ширили відомості про український народ і його становище під Польщею.

Пілсудський та його проурядовий табір не мали більшости в соймі і тому були в 
безпереривнім конфлікті з опозицією. Врешті уряд передчасно розв’язав сойм у серпні 
1930 року і розписав на листопад нові вибори. Щоби здобути в тих виборах потрібну 
більшість для ухвалення нової конституції, вирішив уряд застосувати терор і виборчі 
надужиття, передовсім на східніх землях. Провідники опозиції були ув’язнені у війсь
ковій тюрмі в Бересті. Знайшлося там також п’ять українських послів, між ними 
Дмитро Паліїв. У Галичині переведено так звану пацифікацію. Два місяці гуляли по 
селах і містах загони поліції і кавалерії, ловили й побивали інтелігентів і свідомих
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селян, знущалися над населенням, нищили українські установи та майно приватних 
людей. Про жадну виборчу акцію, віча, а навіть приватні наради, друкування вибор
чої літератури, не було мови. Врешті весь провід партії УНДО опинився у в’язниці. В 
таких умовах три незалежні партії (УНДО, радикали і соціял-демократи) порозу
мілися між собою і виставили до виборів разом з білорусами одну виборчу листу. 
Хоч виборці йшли масово до голосування, то листа та по відповідних урядових 
«обчисленнях» голосів здобула 21 мандат до сойму і 4 до сенату. Зі Станиславівської 
округи були вибрані послами до сойму д-р Іван Макух і Дмитро Великанович. Іван 
Макух помінявся з сенатором Галущинським і пішов до сенату, а Галущинський 
перейшов на його місце до сойму.

В новому соймі й сенаті українські посли з’ясували докладно жахіття пацифікації 
та виборчі надужиття, жадали покарання винних і винагороду для пошкоджених. 
Проте всі їхні внески були польською більшістю відкинені. Також внесена ними 
скарга до Ліґи Націй залишилася без успіху.

А тим часом польський наступ на всі ділянки українського життя з кожним роком 
більшав і загрожував знищенням здобутих тяжким трудом надбань на культурно- 
економічному полі. Поміж деякими провідниками УНДО стала нуртувати думка, 
щоб припинити боротьбу проти польського уряду і бодай на якийсь час унормувати 
польсько-українські відносини. Думка та набрала конкретного змісту, коли проуря- 
довому таборові вдалося 1935 року ухвалити нову конституцію, що перетворювала 
Польщу в тоталітарну державу. На підставі нової виборчої ординації не могли 
українці провести ані одного свого представника до законодатних установ, що свідчив 
би про існування та долю українців у Галичині, бо на виставлення кандидатур мала 
рішальний вплив адміністрація. Голова УНДО д-р Дмитро Левицький уступив, а 
його наступник Василь Мудрий разом з Володимиром Целевичем і Остапом Луцьким 
договорилися з польськими чинниками в справі так званої «нормалізації». Вони 
представили урядові цілий ряд своїх постулятів, які той обіцяв розглянути і посту
пово реалізувати. Обіцяв припинити протиукраїнський курс і погодився, щоб українці 
виставляли при виборах самостійно своїх кандидатів, які опісля приймали б виборчі 
колегії. За це українці погодилися припинити протиурядовий курс. До цього згово- 
рення приступила крім УНДО тільки Українська Католицька Народна Партія єп. 
Хомишина.

При виборах у 1935 році вийшло 14 українських послів до сойму і 5 сенаторів. Зі 
Станиславівської округи став сенатором крилошанин станиславівської Капітули о. 
Роман Лободич, а послами адвокат зі Станиславова д-р Іван Волянський і Дмитро 
Великанович. Два перші були членами УКНП, всі інші членами УНДО.

Головою українського соймового клюбу став Василь Мудрий, що був також 
вибраний віцемаршалком сойму. На першому засіданні зложив він заяву, що Парля- 
ментарна Репрезентація, так як і попередні, стоїть на українському державницькому 
становищі. Протягом усієї каденції українські посли голосували за так званими дер
жавними конечностями, себто за бюджетом і військовими пропозиціями. Але уряд не 
виконав своїх зобов’язань. На українських землях вирішувала все польська адміні
страція і поліція. Всі партії разом з частиною УНДО і цілий ряд організацій, що 
створили Український Координаційний Комітет, були за зірванням нормалізаційної 
тактики та повороту до попередньої безкомпромісової боротьби. Згодом вступив до 
нього й Мудрий.

У виборах восени 1938 року українці брали участь і вибрали стільки послів і 
сенаторів, як у попередніх виборах. В. Мудрий був знову вибраний віцемаршалком 
сойму. До сойму і сенату були на пропозицію УНДО вибирані дійсно дуже тала
новиті люди, що в міру можливостей, які в Польщі існували, гідно репрезентували
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український народ. Вони виголошували солідно приготовані й добре обґрунтовані 
промови, ставили багато внесків, інтерпеляцій, але все це не мало успіху.

Був це вже тривожний час перед війною. Щоб не допустити до масакри українсь
кого населення поляками, з початком німецько-польської війни зложив посол В. 
Мудрий на засіданні сойму заяву, що українське населення в Польщі виконає в час 
війни свої громадянські обов’язки.

Незабаром польська держава перестала існувати.
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ЗВІТ ПРО ПЕРЕБІГ ПЕРШОГО ЗА С ІД А Н Н Я  С ОЙМ У  
І ВИСТУПУ НА НЬО М У УК РА ЇН С Ь К О Ї  

С О Ц ІЯ Л ІС ТИ Ч Н О -РА Д И К А Л ЬН О Ї РЕП РЕЗЕНТАЦІЇ

Дня 27 березня 1928 зібрався сойм на святкове відкриття прем’єр-міністром мар
шалом Пілсудським. Відкриття мало наступити о год. 5:30 по пол. О тій годині 
зібралися майже всі посли в новій залі, що ще не була цілковито обладнана для 
засідання, так що багато послів мусіли стояти.

Українській Соціял-Радикальній Парляментарній Репрезентації (УСРПР) призна
чили місця на лівиці позаду Стронніцтва Хлопського, між Народовою Партією Ро- 
ботнічою з лівого і Сельроб-правицею з правого боку. УНДО на правиці — між 
«одинкою», соціялістами і вшехполяками по протилежній стороні залі від нас. На 
дальшій лівиці від нас ППС, а позаду них — комуністи і Сельроб — лівиця.

Міністерські і всякі репрезентаційні льожі виповнені, в льожах — увесь диплома
тичний корпус, із представниками різних держав, блищить червона мантія папського 
нунція Мармаджі. Льожа преси цілком заповнена закордонними кореспондентами.

О год. 5:30 входить на президіяльне місце Пілсудський в уніформі, оточений 
військовими адьютантами. Стає самовпевнено коло трибуни маршал сойму з папе
ром у руках. «Одинка» встає на вітання, але заки ще Пілсудський встиг промовити 
слово, підносяться з УСРПРепр. голосні і рішучі оклики. Залунали, хоч і менше 
голосні, оклики від Сельробів і комуністів. В усій демонстрації панує голос голови 
УСРПРепр. Льва Бачинського: «ПРОЧ З ВИБОРЧИМИ НАСИЛЬСТВАМИ І ШАХ- 
РАЙСТВАМИ! ПОЛОВИНА ОДИНКИ ВИЙШЛА ШАХРАЙСТВОМ! ВИПУСТИ
ТИ ПОЛІТИЧНИХ В’ЯЗНІВ! БАДЕНІ ВСТИДАВСЯ Б РОБИТИ ТАКІ ВИБОРЧІ 
ШАХРАЙСТВА І НАДУЖИТТЯ! ВИ ЗАВСТИДАЛИ РУМУНІЮ СВОЇМИ ВИ
БОРАМИ!»
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У залі — повне замішання! Пілсудський здригається, розглядає гнівно демон
странтів, щось викрикує, нарешті наглим рухом руки закликає когось зі своїх адью- 
тантів і дає якийсь наказ. Стоїть ще хвилю — з лав УСРПРепр. падуть дикіші і 
безперервні оклики, a J1. Бачинський майже виголошує промову, під сконстерновану 
мовчанку залі. Підсудський сів і по тім настала, по демонстраці, кількахвилинна 
мовчанка. А потім увірвались у залю коло 60 поліцаїв із рушницями в руках, повний 
коридор поліції тиснувся ззаду.

Поліція кидається до лав УСРПРепрез. й починає тягнути JI. Бачинського і Жука. 
Але інші посли накидаються на поліцію; рівночасно цей рух збуджує декого з поль
ської лівиці і звідти лунає оклик: «ГЕТЬ З ПОЛІЦІЄЮ!» Поліція мимоволі нерішуче 
спиняється, але в ту хвилю підбігає сам міністер внутрішніх справ Складковський і, 
показуючи на Бачинського, кричить: «БРАЦЬ ҐО!» Поліція, хоч збентежена, ловить 
його за блюзу, несамовито шарпає і тягне. Бачинський не дається! Йому на поміч 
кидаються всі інші посли, відштовхують поліційні руки; другі скачуть до поліції, 
спиняють її натиск з коридору, та кричать: «ГЕТЬ ЗВІДСИ!» Однак, поліції втис
кується щораз більше, руками і прикладами відкидають оборонців, Бачинського і 
Жука виволікають у коридор. За ними кидаються всі, щоб боронити Бачинського і 
Жука, яких поліція почала бити прикладами і ногами. При тім поліція брутально 
поступала з Когутом, Рогуцьким, Шекериком та Стефановим, б’ючи їх прикладами 
або револьверами. Стефанів відбився від поліціянта, але врешті-решт поліція від- 
лучує останніх послів від Бачинського і Жука, заарештовує їх і саджає на лаву в 
сеймовім передсінку, побіч д-ра Західного, якого заарештовано тому, що випадково 
сидів коло УСРПРепр. Крім цього, арештовано посла Смолу з Визволення та кому
ністів Варського, Гаврона і Сохацького. Поліція остаточно відгороджує заарешто
ваних подвійною 80-членною лавою, виводить їх із сеймового будинку й саджає в 
авто. Л. Бачинський домагається свого плаща і шапки з Гардероби, але поліція 
забирає заарештованих не одягнених і без шапок, хоч зима надворі, і відвозить до 
«урженду-слєдчого». Ще в коридорі у соймі здирала поліція з Бачинського одяг, а 
один поліцай замахнувся прикладом просто через голови обох, і не вдарив тільки 
тому, що Жук обома руками вхопився за рушницю.

Видовище було просто невидане: розлютований натовп польських поліцаїв — і 
розпачлива оборона наших товаришів, на очах усіх закордонних дипломатів, корес
пондентів і всієї ґалерії!

При тім всім ундівці поховалися в коридорі і навіть не показували свого носа. 
Вони не схотіли приєднатись до демонстрації УСРПРепр. проти нечуваних методів 
польського режиму на «кресах» і «делікатно» демонстрували — там, де їх ніхто не 
бачив...

Насупроти посаджених на лавку послів Бачинського і Жука стояли два поліцаїв з 
націленими на їх голови револьверами; коли Бачинський хотів витягнути з кишені 
хусточку, то поліцай накинувся з криком, що кожний рух заарештованого викличе 
негайний постріл!

По привезенні до слідчого уряду, кинули Жука у тюрму, а Бачинського затримали 
в дижурній кімнаті. Тим часом до голови сойму Бойка ідуть Когут від УСРПРепрез., 
від УНДО — Загайкевич і Левицький, від ППС — Марек і Нєдзялковський, з 
протестом і жаданням негайно звільнити заарештованих. Бойко каже, що вже поро
бив відповідні заходи, не кажучи, які саме. Тоді починається жвава перепалка, Бойко 
шепоче: «Ах, ці українци! Пшецєж нє можна робіць стайні з польскєґо сейму!» На це 
Когут рішуче заявив, що не посол Бачинський, а польська поліція робить стайню із 
сойму.

Швидко по виведенні заарештованих послів Пілсудський почав читати декрет
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президента Польщі про відкриття сойму. В той момент увійшли в залю яких 15 
перестрашених ундистів і почали співати «Ще не вмерла Україна», — але Пілсудський 
гримнув кулаком і вони втихли.

По прочитанні декрету головував найстарший віком посол Бойко. Пілсудський 
пішов відкривати сенат. Відтак наступило заприсяження послів. Коли вичитувано 
прізвища заарештованих послів, то з лав УСРПРер. а частково і з польської лівиці, 
залунали вигуки: «Поліція забрала! Негайно випустити!» По заприсяженні послів 
зроблено перерву на одну годину.

Посли заповнюють кулюари, жваво обговорюють скандал із поліцією в соймі, 
чого досі в польськім соймі не бувало. Посли з «одинки» сидять похнюплені. Ундівці 
оправдуються, що не знали, що УСРПРепрез. буде робити демонстрацію, хоч про це 
їх виразно повідомлювано, одначе вони відмовилися від демонстрації.

Після одногодинної перерви повернулись до сойму заарештовані посли, і тоді їх 
додатково заприсяжувано. При відчитанні їхніх прізвищ, а саме при голосуванні за 
маршала сойму, кожного з них вітали УСРПРепрз. та польська лівиця бурхливими 
оплесками. Невгаваючими, довгими оплесками і вигуками «Слава!» демонстровано 
підтримку, коли зачитали прізвище JL Бачинського і коли він проходив тими самими 
лавами, серед яких півтори години тому волікла його поліція. Оплески не вгавали, 
без уваги на дзвінок маршала. Міністри сиділи ні в сих ні в тих, бо кожний оплеск 
був ударом по них. До Бачинського і Жука приступали різні посли, висловлюючи 
співчуття і пошану.

Такий був перший день польського сойму для УСРПРепрез. Цілий світ побачив 
при цій нагоді, як на долоні, умови життя українського народу під Польщею. Ба
чинський і Жук могли й загинути, але своїм спільним виступом вони засвідчили 
твердість УСРПР, нерозлучність Галичини і Волині та незломну волю до самостій
ного життя всього українського народу.

При цій першій демонстрації волі представників українського народу вийшли 
вони переможцями в очах світу.

Одержано від П. Бачинської-Залозецької
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«ВАС ТЕЖ  ВЗИВАЛИ ДО  П О РЯ Д К У »

Іван Кузич

В березні 1928 р. відбулися вибори до польського сойму. Українські партії пішли 
до виборів самостійно. УНДО дістало, здається, 36 послів і 6 сенаторів, а радикали
12 послів і 2 сенаторів.

З ундівської партії в посла знайшлися відомі постаті, як д-р Дмитро Левицький, 
д-р Загайкевич, д-р Баран, Кузьмович, Паліїв, Целевич, прелат Куницький та інші.

З радикальної партії між послами знайшлися теж відомі діячі: д-р Лев Бачинський, 
д-р Ладика, Семен Жук та інші.

Між сенаторами з партії УНДО були: інж. Ю. Павликовський, Горбачевський та 
ін. Радикали вибрали д-ра Івана Макуха, кол. міністра внутрішніх справ ЗУНР.

Зараз по виборах політична рація диктувала українським партіям утворити один 
сеймовий посольський клюб і один сенатський.

Головою сеймового клюбу вибрано д-ра Дмитра Левицького, головою сенатор
ського — д-ра Івана Макуха.

Президія сойму складалася з маршала сойму і чотирох віце-маршалків. Мар
шалом сойму поляки вибрали провідника ППС Дашинського.

Тому, що вибори були пропорційні, відповідно до величини клюбів, четверте 
місце припало українцям. Отже з українського клюбу віце-маршалом сойму вибрали 
Д. Загайкевича.

Нововибраний маршал сойму Дашинський знайшов між українськими послами 
свого доброго знайомого з віденського парляменту д-ра Льва Бачинського.

Святкове відкриття сойму здійснив маршал Пілсудський — тодішній прем’єр.
Український посольський клюб ладив програмову промову — деклярацію. На 

першого промовця, для виголошення історичної промови-деклярації, український по
сольський клюб одночасно призначив д-ра Льва Бачинського. Цей вибір був не 
випадковий. Він, як свідчать стенограми віденського парляменту — видатний про
мовець. Одна його промова у віденському парляменті тривала 17 годин і 32 хв., була 
витримана увесь час на високому рівні, логічно пов’язана, мудро зформульована і що 
найважливіше — повністю присвячена українським проблемам у межах австрійської 
держави. В українськім суспільстві це був чоловий муж. Він — віцепрезидент Укра
їнської Національної Ради в Станиславові, він очолював делегацію ЗУНР до Києва в
1919 р. і його устами проголошене об’єднання Галичини з матірним пнем України.

Отже, на інавгураційного промовця від українського посольського клюбу не було 
сильнішої індивідуальности. Це ж бо промова в присутності цілого дипломатичного 
корпусу, кореспондентів світової преси і, врешті, присутності польського уряду, з 
маршалом Пілсудським на чолі.

Коли вже прийшла черга на д-ра Льва Бачинського, він достойно піднісся зі свого 
крісла і, йдучи на трибуну, кинув оком у сторону дипломатичного корпусу та преси. 
Подивився з-під лоба на маршала Пілсудського, не зауважуючи при тому маршала 
сойму Дашинського.

Оплески на лавах меншин насторожують присутнього генерала Славой-Склад- 
ковського, тодішнього міністра внутрішніх справ Польщі.

Д-р Лев Бачинський починає промовляти. Вже при перших реченнях всі завва
жили нервове подразнення президії сойму і членів уряду. Маршал Дашинський дзво
нить! Це перша пересторога бесідникові. Маршал Дашинський дзвонить удруге! Лев
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Бачинський достойно, з маєстатичністю найвищого представника українського на
роду, промовляє далі, навіть не глянувши в сторону президії.

У залі і на галерії мертва тиша. В деяких льожах дипломатичного корпусу з 
цікавости — повставали, щоб краще обсервувати промовця.

Раптом нервоний і сильний третій дзвінок, маршал Дашинський лютим, підне
сеним тоном кричить: «Взиваємо пана посла до порядку!» В цім саме моменті д-р 
Бачинський обертається до президії сойму і гнівно, сильним голосом, відпаровує:

«Вас теж взивали в займанщинах до порядку, коли ви говорили про незалежність 
Польщі!»

Генерал Складковський зривається, біжить на трибуну, стягає з трибуни д-ра 
Бачинського, вбігають поліцаї і волочуть його із соймової залі та відвозять у 
в’язницю.

Вся світова преса надрукувала великими наголовками: «Вас теж взивали до по
рядку, коли ви говорили про незалежність Польщі».

У в’язниці просидів Лев Бачинський, здається, два дні: після голосних протестів 
українського сеймового клюбу його випустили.

Таку розповідь автор цих рядків чув від самого Л. Бачинського, а також від посла 
Володимира Целевича, генерального секретаря УНДО, який сказав: «Цілі томи лі
тератури і ціла армія пропагандистів не зуміла б рознестись так блискавично по 
світі, як саме цей відбій Л. Бачинського».

ДВ А  П О КО Л ІН Н Я  НА СЛУЖБІ БАТЬКІВЩ ИНІ

Кожне покоління поневоленого українського народу перебирає від своїх поперед
ників обов’язок боротися за державне визволення України. Дуже гарним прикладом 
цього можуть слугувати батько Андрій Голуб і його син Юрій-Ростислав.

Батько Андрій Голуб — полковник У HP, брав участь у визвольній війні України 
в роках 1918 до 1921, і закінчив як учасник першого Зимового Походу. Він лицар 
Ордена Залізного Хреста, нагороджений Хрестом Симона Петлюри і Воєнним Хре
стом. Крім цього він був вшанований високими чужинецькими відзнаками. Наро
дився 17 травня 1887 року в Лохвиці на Полтавщині. В 1920 році одружився з 
Марією Ґелемеївною, вчителькою. Після війни осів у селі Острів, Станиславівського 
повіту, де прожив несповна двадцять років, а від 1939 до 1943 року жив у Стани
славові. За час свого побуту на Станиславівщині і Станиславові не стояв осторонь 
громадсько-політичних справ і цілий час аж до смерти цікавився усіма українськими 
подіями. Подружжя Голубів мало двоє дітей: Лідію і Юрія. Помер полк. Андрій 
Голуб у Каламазу, США, 30 березня 1966 року.

Юрій-Ростислав Голуб народився 1 березня 1924 року в Острові, повіт Стани
славів. Дитячі роки провів Юрко в Польщі, де його мати була вчителькою. Великий 
вплив на виховання сина мав його батько, і Юрко став вартісним, ідейним юнаком. 
Після закінчення початкової школи, здав Юрко вступний іспит до державної укра
їнської гімназії в Станиславові, та був її учнем почерез усі роки аж до матури (іспиту 
зрілости) у 1943 році. Того ж року зголосився до Української Дивізії, що якраз у той 
час формувалася у Станиславові. Літом того року від’їхали українські новобранці-
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добровільці на військовий вишкіл. Юрія Голуба призначено до старшинської школи, 
яку він успішно закінчив у ранзі поручника і був приділений на службу до військової 
частини. Коли в 1945 році захиталася сила німецької армії, німецьке військо було 
змушене воєнними невдачами покинути завойовані позиції і скорим темпом відсту
пати на захід. З відступаючими були і частини Першої Української Дивізії (1 УД 
У НА), а між ними і поручник Юрій-Ростислав Голуб.

Ф ото М. Голуб. Ф ото М. Голуб.
Андрій Голуб, полковник У HP, Юрій Р. Голуб — поручник І УД У НА і УПА.

учасник першого Зимового Походу. Загинув смертю хоробрих.

В час відступу він зустрівся (в Галичині) з відділом Української Повстанської 
Армії (УПА), що із надлюдськими зусиллями ставила геройський спротив більшо
вицьким наїзникам, які наступали на наш край і несли йому жах, руїну і смерть.

Молодий, добре вишколений старшина постановив залишитися — не відступати 
далі, а включитися у боротьбу повстанців з наїзником-окупантом нашої землі. І 
боровся поручник Юрій-Ростислав Голуб відважно — не жаліючи свого юного життя, 
яке приніс він у жертву за свій рідний край, за волю України.

Загинув він у нерівній боротьбі правдоподібно в 1947 році — десь в околиці 
Чорного лісу. Дата і місце трагедії невідомі. Так сповнились слова похоронної пісні: 

«Коли ви вмирали — вам дзвони не грали...»
В 1967 році Капітула Золотого Хреста Колишніх Вояків УПА в США й Канаді 

признала відзначення Золотого Хреста Юрієві-Ростиславові Голубові у 25-ліття 
створення УПА за участь у революційно-визвольній боротьбі за волю українського 
народу.

На основі інформацій, які подала Марія Голуб-мати, написав М. Климишин
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Фото ії  іб . Марії Голуб. 
Вчителька Марія Голуб серед учнів, які їй на пам 'ятку склали вірш.
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РО СТИ СЛАВ ПАВЛЮ К

Іван Ставничий

Ростислав Павлюк, син Антона і Пав- 
лини з Гриневих, народився S жовтня 
1924 року в селі Кутківцях Чемеровець- 
кого району, в Україні.

Середню освіту закінчив у десятиріч
ній школі в селі Деражні з визначними 
оцінками.

Його батька замучили більшовики в 
харківській тюрмі в лютому 1933 року.
Вдова залишилася із сином та ще й із 
плямою «ворога народу» й тяжко мусіла 
працювати на забезпечення рідні. В жов
тні 1942 року переїхала зі своїм сином до 
матерньої хати в селі Долині Товмаць
кого повіту. Проґавивши змогу того року 
вступити в університет, зголосився Рос
тислав на початку 1943 року до Дивізії 
«Галичина».

В Дивізії він дістав призначення до 14 
полку другої компанії 14 піонерського 
батальйону. З огляду на гарні поступи в 
перевишколі, був прийнятий до підстар- 
шинської школи, яку закінчив на весні 
1944 року ступенем молодшого підстар- 
шини «штурмана», за що дістав призна
чення до старшинської школи. Але тим 
часом Дивізію вислано на фронт під Бро
ди, де він в оточенні командував відді
лом кулеметників і там десь пропав. Немає нікого, хто міг би щось певного про 
нього сказати, а всі розшуки його матері закінчилися коротким повідомленням з 
Німеччини: «Пропав в оточенні під Бродами». Так син сповнив заповіт свого батька 
патріота, а його мати зосталася вдовою з дочкою, яка пізніше вийшла заміж за 
Бараболяка.

Ростислав Павлюк був дуже люблений в гурті своїх друзів-дивізійників, бо завжди 
розвеселяв їхні сірі вояцькі дні грою на гітарі.
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СТЕПАН ЛЕН КА ВС ЬК И Й

Микола Климишин

Провідний діяч українського націона
лістичного руху Степан Ленкавський на
родився в селі Загвіздя, близько Стани
славова, у священичій родині 6 липня 
1904 року. Середню школу відбув у Ста
ниславові в українській гімназії. 14-літнім 
хлопцем пережив світлі дні волі України.
Такі історичні дати як 1 листопад 1918 
року й 22 січня 1919 року викарбували в 
його молодечій уяві незатерте тавро. В 
1923 році, коли Галичину прилучила Рада 
Амбасадорів до Польщі, він був у сьомій 
клясі. Всі ці переживання визначили його 
тяжкий життєвий шлях, який він пройшов 
задивлений в ідею самостійної, соборної 
Української Держави, як у провідну зо
рю. Почавши від п’ятої кляси. він нале
жав до «Організації учнів вищих кляс 
українських гімназій», яка гуртувала здіб
ніших учнів і виховувала їх на борців за 
волю України.

В той час мала великий вплив на гім
назійну молодь революційна дія УВО, а 
також політичні писання Дмитра Донцо- 
ва, які пропагували ідею українського на
ціоналізму. На творах Д. Донцова спиралися молоді ентузіясти, які вели затяжну 
боротьбу проти дуже поширеного тоді радянофільства. Як провідний член «Органі
зації учнів вищих кляс» вступає Ленкавський до студентської націоналістичної органі
зації «Союз української націоналістичної молоді» (СУНМ), про що довідуємося з 
нарису «Початки націоналістичного руху», що його написав Ст. Ленкавський. «СУНМ,
— пише він, — постав за принципом підпільних законів і з селекції найвидатніших і 
найпевніших, які вибилися своїми властивостями чи авторитетом і були призначені 
від імени УВО організувати націоналістичні гуртки в одну цілість і центрально 
керувати їхньою роботою». До СУНМ був він прийнятий відразу по матурі. В той 
час провід СУНМ складався з таких осіб: Осип Боднарович — голова і редактор 
легального журналу для молоді «Смолоскипи», Степан Охримович, Богдан Кравців і 
Михайло Демкович-Добрянський.

Небавом через непогодження в справах ідеологічних і тактичних відійшли із 
проводу СУНМ Боднарович і Демкович, а головою СУНМ став Богдан Кравців. Він 
і Степан Охримович докооптували студента Івана Ґабрусевича і Степана Ленкавсь- 
кого, що тоді був на першому році університету в Львові та студіював т. зв. стислу 
філософію. Вони разом, покликавши пізніше Богдана Кордюка, створили новий 
провід СУНМ.

Крім організування молоді з вищих кляс українських гімназій і студентів універ
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ситетів зміст праці СУНМ становили студії історії України, філософії, «Націоналізму» 
Донцова й видаваного ним «Літературно-наукового вісника» та читання рефератів на 
ширших і вужчих (залежно від теми) зборах студентів, головно в Українському 
академічному домі при вул. Супінського, який у формуванні українського націоналі
стичного руху відіграв дуже важливу ролю. У затяжних палких дискусіях там роз- 
торощували згубні впливи комунізму, а також і соціялізму, який в той час ще мав 
багато своїх прихильників. Там остаточно викінчено останки москвофільства, яке 
колись в Галичині мало багато своїх прихильників і перед Першою світовою війною 
було досить поважним політичним фактором.

У своїй діяльності члени СУНМ, особливо ті провідні, беручи в основу писання 
Донцова, намагалися розв’язати питання майбуття поневоленої й розчетвертованої 
України і ставили напрямні нової ідеології та програми для нового покоління, щоб 
визначити для нього ціль і методи визвольної боротьби. У їхньому розумінні укра
їнський народ, це нація з величним минулим і великими можливостями бути дійсним 
підметом у міжнародній політиці, і тому конечно здобути державну незалежність 
шляхом революції, в якій участь кожного українця невідкличний постулят. З нової 
історії України вибрали щонайкращі моменти як 1 листопад 1918 року і бій під 
Крутами. Річницю 1 Листопада визначили як загальнонаціональне свято, бо та подія 
відбулася у відповідності до всіх вимог їхньої програми, а бій під Крутами — це 
героїчний чин української свідомої молоді в тривожну хвилю Української Держави й 
тому кожну річницю стали відзначати як свято молоді.

У своїх студіях і починаннях старалися вдержувати зв’язок із іншими українськими 
націоналістичними товариствами за кордоном, головно в Празі, Відні, в Чернівцях, а 
також із проводом УВО, членами якої вважали себе і готові були на її кожний 
поклик чи наказ.

У висліді тих контактів зродилася думка відбути спільні конференції. Відбулося 
дві конференції, на яких постановлено відбути Конгрес українських націоналістів, 
який відбувся в лютому 1929 р. й на тому Конгресі від СУНМ був представником, 
поруч Степана Охримовича, Степан Ленкавський. Вони обидва брали участь в Ідео
логічній комісії, на якій Ленкавський читав свій реферат «Суверенна Україна і націо
нальна революція». В час дискусії обстояв філософічно-ідеалістичні основи українсь
кого націоналізму, які були на Конгресі схвалені.

Та найбільшою його заслугою слід уважати «Декалог українського націоналіста- 
революціонера», на якому виховувалися цілі когорти найкращих бойовиків револю
ційної ОУН. Коли б він більше нічого не зробив для визвольного руху, його декалог 
і так ставив би його між найвизначнішими й найбільш заслуженими членами ОУН. 
Ідеологічні і програмові тези Першого Конгресу УН дуже нагадують стиль декалогу, 
отже можна уважати, що в більшості це праця Ленкавського. Крім того всі підпільні 
періодики, а також «Українська трибуна», «Український самостійник», «Визвольний 
шлях», «Шлях перемоги», «Визвольна політика» зберігають багато творів його непе
ресічного таланту.

Крім участи в Першому Конгресі УН, за що він відсидів 4 роки польської тюрми, 
він був стало в Крайовій Екзекутиві ОУН, у революційному Проводі Степана Бан
дери, в Проводі ОУН від 1941 р. був співтворцем Акту ЗО червня, за що попав до 
німецької тюрми й до Авшвіцу на три з половиною роки. По виході з Авшвіцу він 
знов у Проводі ОУН Бандери аж до смерти Бандери, після якої він стає провідником 
34  ОУН на цілих десять років. Хоч по десяти роках добровільно уступив і провід
ником був обраний Ярослав Стецько, Ленкавський далі був у Проводі пропаґан- 
дивним референтом і працював до останніх днів свого життя.

Він був зразковим прикладом того, чого вимагає його декалог. Він жив ідеєю,
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цілковито відданий Організації Українських Націоналістів-революціонерів. Не мав 
нічого свого — ні родини, ні рідні, ані хати. Всім для нього була ОУН, і він для неї 
жив. Найкраще його можна схарактеризувати, назвавши його монахом ОУН. Одного 
тільки шкода, що він не поліг на полі бою, тільки помер, зжертий невилікувальною 
недугою рака, по довгих і тяжких муках ЗО жовтня 1977 р. в мюнхенськім шпиталі. 
Помер як віруючий християнин, прийнявши Найсвятіші Тайни. Його похорон від
бувся 4 листопада на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені недалеко могили Степана 
Бандери.

Микола Климишин

ГРИ Ц Ь ПІСЕЦЬКИЙ

У першому томі цього збірника була 
згадка про Гриця Пісецького, написана 
його рідним братом Данилом (675 стор.).
Це була згадка більше родинного харак
теру.

В архіві УВО є оригінальна «Сурма», 
ч. 8/35 за серпень 1930 року (Орган Укра
їнської Військової Організації — УВО), а 
також маємо 3. Книша «Дух, що тіло 
рве до бою» (Вінніпег, 1951) і з них варто 
доповнити ту згадку.

Гр. Пісецький здавав матуру в укра
їнській гімназії в Станиславові 1928 року 
й був у 1930 році студентом Вищої тор
говельної школи. То був один рік після 
першого Конгресу Українських Націона
лістів, на якому покликано до дії Органі
зацію Українських Націоналістів — ОУН.
Але тоді слава УВО була ще дуже ве
лика, хоч постановою того конгресу УВО 
мала стати бойовою референтурою ши- 
рокорозгалуженої дії ОУН.

Романтика підпільної революційної 
боротьби за права українського народу в 
той час була серед української молоді — 
можна сказати — всеохопною. Молодь 
вищих гімназіяльних кляс і університетсь
ка була під суцільним впливом УВО.

До кожного молодого чоловіка можна 
було підійти й дати йому читати підпільну газету «Сурму» чи «Розбудову нації» без 
ніякого ризика денунціяції чи чогось подібного.

Ф ото із зб. 3. Камінської. 
Член УВО Гриць Пісецький.
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П ереш ийте s рук до рук, а хати до ід т іі!

Ховайте ,С У Р М У  перед ворінамн, бо це нелегальний органі
ЦІиу М CDT. 

Проситься складати в ираю 
„Політичних Вязніа"

С¥ п р ( Х І Н С Ь К О Ї  U u k c b K o n o i  О р ґ с к н і з о щ і і .

ч. 8 (.35) С Е Р П Е Н Ь . 1930

Г ригорІйПІсецьннй

■ілсн УНО, студент npau лгинуи геройською  смергю 
під Ьібркою  лнх ЗО. л н і п і н  19 іи. р. п боротьбі і л і щ ь -

КШ О  П О ЛІЦ ІЄЮ

Навіть не члени УВО чи ОУН були готові в більшості на поклик УВО чи ОУН у 
кожному моменті позитивно відгукнутися з великою охотою і готовістю самопо
святи.

У нападі на поштовий віз під Бібркою, що його опис подає 3. Книш, котрий був, 
як бойовий референт УВО, організатором і учасником того нападу, також брав 
участь Гр. Пісецький. Його покликано до участи в тому нападі випадково, з конеч- 
ности, бо один з призначених до того нападу бойовик УВО занедужав. Тому два дні 
перед нападом покликано несподівано Гр. Пісецького. Про це так написано («Дух, 
що тіло рве до бою», стор. 139): «Несподівано два дні перед визначеною датою
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(нападу) наспіла телеграма з Коломиї, що Грицько захворів. Це була катастрофа. 
Запізно було шукати кого іншого на те місце, а втрійку виконати діло — затяжко. В 
останній хвилі на рекомендацію Кришталя взято Гриця Пісецького, що йому пізніше 
судилося наложити головою. Гриць не мав бойової практики, але був сильний і 
здоровий, заправлений до невигод у пластових мандрах, відслужив польське військо і 
вмів орудувати зброєю».

Ф ото із зб. Зені Пісецької-Камінської.
Могила бойовика УВО Гриця Пісецького в Бібрці (Перша скраю на цвинтарі).

В дальшому подаю скорочено про напад, як описує 3. Книш.
ЗО липня 1930 року о годині 10 рано три учасники, між ними Гр. Пісецький, 

сховалися в ліску, чекаючи на знак четвертого псевдо Коха, який обсервував рух на 
вулиці й мав дати знак, коли поштовий віз доїде до того місця, де мав відбутися 
напад. О годині пів до одинадцятої Кох підняв руку, мав умовлений знак і зник. На 
цей знак Кришталь і Ренс (Дачишин і Книш) вискочили з укриття на дорогу. Криш
таль зловив коня за поводи, а Ренс спрямував пістоля на поштового урядника й 
ескортуючого поліцая і наказав піднести руки вгору. В той самий час Гр. Пісецький 
теж вискочив з укриття й поміг Кришталеві перевернути віз із конем у рів. Поліцай 
скористав з догідного моменту, витягнув пістоля і хотів стріляти, та куля бойовика 
скоріше поклала його трупом.

Знайдено три скрині виповнені більоном (дрібними грішми), що були дуже тяжкі. 
Одну спорожнили в наплечники, а дві сховали в лісі. Хотіли вже втікати, але при
гадали собі про Коха. Трапилось непорозуміння: Кох думав, що давши знак, ви
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конав своє завдання і зник, а 3. Книш, що організував напад і ним проводив, 
твердить, що Кох мав прилучитися до акції після того, як дав знак. Через те 
непорозуміння замість утікати, вони всі три шукали четвертого та тратили дорогий 
спасенний час. Стали втікати аж тоді, коли переконалися, що Кох зник. За той час 
появляється заалярмована поліція. Візник скористав з відповідного моменту, втік і 
заалярмував поліцію. Поліція, вхопивши принагідні коні, скочила на них без сідла й 
подалася доганяти втікачів. Втікачі, відстрілюючись, розбіглися в різних напрямах. 
«Серед стрілянини згинув Гриць Пісецький».

Так дуже коротко кінчається опис утечі та смерти Гр. Пісецького. Ніяких доклад
ніших пояснень немає. Всім іншим учасникам нападу вдалося щасливо втекти.

В цитованій книжці 3. Книш називає Гр. Пісецького бойовиком УВО, а в згаданій 
«Сурмі» написано, що Григорій Пісецький член УВО. І це зовсім слушно, бо Гр. 
Пісецький бойовиком ще не був, він тільки надавався добрим матеріялом на бойо
вика УВО чи ОУН, як це показує його вчинок у критичному моменті, щоб не 
попасти живим у руки ворога (3 інших джерел вияснюється, що пострілений полі
цією, Гр. Пісецький дострілився сам, а не був убитий).

Гриць Пісецький — це прегарний зразок високоідейної людини. Він виріс в атмо
сфері патріотичної священичої родини, виховався в гімназії, де був дійсно високий 
стиль патріотичного виховання, і в «Пласті», який зформував дуже багато найкращих 
борців за волю України.

Сам ворог був примушений висловити посередньо велике признання Гр. Пісець- 
кому. У згаданій «Сурмі» є цитати з польської преси, яка широко писала про той 
напад. Один з тих голосів польської преси буде доцільно тут навести: «Конче треба 
брати під увагу і спеціяльний тип членів УВО, яких кара не лякає. Найліпший доказ
— це той Григорій Пісецький, що, поцілений під час переслідування, сам відбирає 
собі життя. Якої ще кари може боятися той, хто власноручно виміряє сам собі 
найбільш сувору?» («Газета Поранна» з 2 серпня 1930 року).

Українська легальна преса не могла краще того написати про геройський чин 
Гриця Пісецького, бо на це не дозволила б польська цензура. Можна собі уявити, 
який пориваючо виховний вплив мав чин Гр. Пісецького на тих, що були найближ
чими до нього, на гімназійну молодь, особливо Станиславівської гімназії, що їй у 
більшості він був особисто знаний. Для них він став — можна сказати — рідним 
героєм, якого не один юнак чи юначка брали собі у своєму житті за приклад до 
наслідування. З них потім виросли ті, що в лавах ОУН і УПА сорокових років 
зберігали в безвихідно-критичних моментах останню кулю чи Гранату для себе, щоб 
не попасти живцем у руки ворогів.

Гриць Пісецький — це один із тих героїв України, що хоч трагічно згинули, 
мають велике моральне значення у новітній визвольній боротьбі українського народу.
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М И КО Л А  ЯСІНСЬКИЙ

Ярослав Микитюк

Фото із зб. 3. Книша. Ф ото із зб. 3. Книша.
Бойовик УВО й ОУН Микола Ясінський. Стефа Ясінська, сестра Миколи.

В історії УВО дуже мало досі написано про Миколу Ясіиського, визначного 
бойовика УВО, що походив зі Станиславова. На жаль, я ніяк не міг більше дові
датися, як це, що я тут можу подати, маючи до нього великий респект і пошану.

Народився Микола Ясінський у визначній міщанській родині Станиславова. Був 
воїном української армії, а коли закінчились визвольні змагання, продовжував бо
ротьбу в лавах українського підпілля, спершу як член УВО, а опісля ОУН.

Він був членом славної «Летючої Бригади» сотника Головінського. Про це зна
ходимо цікаві інформації в книжці Зиновія Книша «На повні вітрила».

В роках 1924 й 192S розвинула УВО свою бойову дію до найвищої напруги. 
Стільки бойових акцій, як у той час, не було ані перед тим, ані потім. У всіх тих 
бойових акціях брав участь Микола Ясінський.

У травні 1924 року був напад на поштовий віз коло Калуша.
У серпні 1924 року відбувся вдалий напад на поштовий віз коло Богородчан.
Після того плянувався напад на поштовий віз коло Дунаєва, близько Поморян. 

Там бойовики, чекаючи на поштовий віз, залягли в лісі, але несподівано були заско- 
чені й оточені поліцією. Виглядало, що все пропало. Та на крик поліції «руки вгору», 
Микола Ясінський випалив до поліцаїв з двох револьверів і кинувся на прорив, а за 
ним інші бойовики. Не встигла поліція зчинити стрілянину, як усі вони зникли в 
гущавині лісу.

У вересні того ж року приїхав до Львова президент Польщі Войцєховський. УВО
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заплянувало на нього атентат, протестуючи проти того, що він посмів ступити на 
українську землю. Плян був, щоб під тріюмфальний віз президента на одній з вулиць 
кинути бомбу. Для того приготовано дві саморобні бомби й покликано двох бойо
виків. Одним із них був М. Ясінський. В час паради перший бойовик кинув під 
карету, якою їхав президент, бомбу, але вона чомусь не вибухнула. Але й це спри
чинило, що парада була перервана, карета з президентом обернулася й завернула 
тою самою дорогою. М. Ясінський, що стояв пару сот кроків далі з другою бомбою, 
приготований поправити замах, уже не мав що робити.

Ф ото із зб. 3. Книша. Фото із зб. 3. Книша.
Член УВО Михайло Молинка Член УВО Олесь Скоробогатий
з Бельведеру в Станиславові. зі Станиславова.

28 листопада того ж року був приготований напад на потяг, що віз гроші зі 
Станиславова до Калуша, й був відкликаний в останньому моменті перед виконан
ням, через невияснені причини.

Незабаром відбувся напад ча поштовий віз коло Долини між Стриєм і Калушем, 
який повністю вдався, як запляновано.

28 березня 192S року був напад на пошту у Львові з добрим успіхом. Швидко 
після того вирвався Ясінський з рук поліції, коли вона зробила облаву на криївку 
УВО в Сестер Василіянок при вул. Убоч. Та остаточно він таки попав у руки 
польської поліції і був суджений у так званому процесі «Почтівців».

У слідстві він тримався зразково й гідно. Нічого не зізнав, нікого не всипав. На 
судовій розправі з прикладною гідністю признався до участи в одному нападі на 
поштовий віз коло Долини, не додаючи ніяких додаткових пояснень. Його поведінка

297



була така достойна, що сам прокуратор, що має за завдання представити оскарже
ного якнайгірше, мимоволі мусів сказати про нього так:

«Ясінський — це тип правдивого терориста: спокійний, відважний і характерний. 
Увесь час дуже зручно скривався, примушував до безоглядного послуху інших членів. 
Притягнений до відповідальности мовчить, не видає необачним словом ні себе, ні 
других».

Його суд засудив на чотири роки ув’язнення й він їх відбув у найтяжчій тюрмі. Це 
йому підірвало здоров’я й він захорував на сухоти. Такі шляхетні постаті україн
ського підпілля приносили славу визвольній боротьбі й честь українському понево
леному народові. Вони з’єднували для революційної організації молодих людей, що 
взявши їх собі за приклад, ставали дуже корисними членами УВО, ОУН і УПА.

І І

Филимон Біленький. Член УВО. 
Зліквідований більшовиками. Бойовик УВО -

Фото із зб. 3. Книша. 
Володимир Моклович.

Працюючи в Станиславові, я чув багато про нього, але зустрів його аж у більшо
вицькій тюрмі, де мене посадили з ним до одної келії. Я не міг йому ніяк допомогти, 
бо за кару не діставав з дому посилок. Єдине, що я міг для нього зробити, це те, що 
він один спав на прічі, а решта, всі в’язні, на голій долівці.

Він був дуже маломовний, та все ж таки багато оповів мені про себе і свою 
діяльність.

До нього мали великий респект і пошану всі, що з нами сиділи, про це може 
посвідчити такий факт. З нами випадково сидів за політику бувший професійний
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вломник. Він діставав з дому дуже багаті посилки з товщем, м’ясом і цукром. Він 
ніколи не зів, щоб не поділився тим, що мав, з М. Ясінським. А був він по батькові 
поляк. За якийсь час Ясінського, як дуже хворого, взяли з нашої келії до в’язничної 
лікарні. Я його зустріну в знов аж у 1941 році після проголошення самостійности 
України.

Працював я тоді в такій ділянці, що не міг йому нічим допомогти, а з організації 
ніхто про нього не подбав. Він мав дружину й дітей і тому мусів стати до праці, яку 
тільки міг знайти. Працював при розбиранні будинків і за тією працею втратив 
рештки свого здоров’я.

Я був арештований німцями й аж у 1942 році вийшов на волю. Тоді я вертався 
додому з другом Прокопом Матійцевим і він мені багато оповідав про Миколу 
Ясінського, бо Матійців, це старий член УВО й ОУН і тому він знав багато про 
нього. А ще він був з Калуша і Ясінський зустрічався з ним у Калуші на органі
заційній праці.

Влітку 1944 року я виїжджав на захід і відвідав на прощання Ясінського. Він уже 
ледве ходив.

Два місяці після цього я стрінув у малому словацькому містечку адвоката д-ра 
Льва Ганкевича, одного з найвизначніших наших оборонців українських політичних 
в’язнів. Ми представились взаємно й розговорилися. Коли він почув, що я зі Стани
славова, він запитав мене, чи я знав Миколу Ясінського. Коли я притакнув, він мені 
сказав такі слова: «Пане-товаришу, ви знаєте, що я виступав у багатьох політичних 
процесах і багато знав наших політичних в’язнів, але Ясінський був один, що йому 
належиться в Українській Державі пам’ятник».

Коли буде наша держава, не знаємо, може наші нащадки ніколи не поставлять 
Ясінському пам’ятника, тому хай ця моя згадка буде задатком того пам’ятника, який 
повинен бути в Станиславові, у вільній Українській Державі на його честь і пам’ять 
про нього.

Він, як я пізніше довідався, помер передчасно на 45-тому році свого життя — 1944 
або 1945 року.
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ЄВГЕН ЛО ЗИНСЬКИЙ

Микола Климишин

На згадку між визначними постатями 
Станиславівщини гідно заслужив собі ши- 
рокознаний в Україні й на еміграції сус
пільно-політичний діяч, провідний член 
ОУН, маґістер права Євген Лозинський.

Він уродився в Тисьмениці коло Ста
ниславова 18 травня 1909 року. В Тись
мениці закінчив початкову школу у воєн
ний час і був прийнятий до державної 
гімназії в Станиславові на основі вступ
ного іспиту до першої кляси в шкільному 
році 1920/21. Він далі мешкав у Тисьме
ниці, а до гімназії доїздив щоденно по
тягом, як і багато інших учнів, бо то 
була дуже близька віддаль. Це давало 
йому можливість скоріше розвиватися, 
ніж тим, що мешкали близько школи.
Кожного дня треба було на час прийти 
до залізничної станції, де чекали потяга 
різні учні, між якими він був наймолод
ший і мав від кого вчитися потрібного 
йому знання. Потім у Станиславові гур
том ішли досить далеко зі станції до гім
назії на вулицю Липову.

Всі відчували втрату незалежности Української Держави, столицею якої Стани
славів був довший час, і серед старших учнів знаходилось чимало тих, які були 
вояками, а то й старшинами УГА й вони впливали на рівень патріотичного настав- 
лення свого оточення.

Такий малий деталь, як жарт, що значить напис ПКП на потягах. Вони жартома 
читали — Петлюра копнув Пілсудського або Польська конає поволі. («РКР» ла
тинськими буквами означає «польське колєє паньствове»). Навіть такий жарт відпо
відно діяв на наставлення малого хлопця.

Від самого початку заснування «Пласту» він став одним із перших пластунів 56-го 
куреня ім. гетьмана П. Дорошенка в Тисьмениці, що був заснований в 1924 році. В 
першому томі цього збірника написав д-р Осип Бойчук, що «рушіями діяльности 
куреня були брати Іван і Євген Лозинські. Вони теж були по черзі курінними 56-го 
куреня».

Євген Лозинський вступив у члени діючої тоді парелельно з УВО «Організації 
учнів вищих кляс українських гімназій», що її засновником був Степан Ленкавський. 
З тієї організації рекрутувалися члени УВО і Євген Лозинський, ще бувши в гімназії, 
належав до УВО.

Матуру він здавав 1928 року весною. На студії права у Львові було дуже тяжко 
дістатися українському студентові й тому багато вписувалося до Яґайлонського 
університету в Кракові, де спочатку не стосували ніяких обмежень. Там на першому

Євген Лозинський.
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році навчання звичайно нараховувалось понад 1000 студентів права. Та з них могли 
дістатися на другий рік тільки дійсно талановиті й пильні студенти, бо тоді вже їх 
було не більше як 400. Всі інші при іспитах перепадали. Декому вдавалося лише на 
другий рік перенестися з Кракова до Львова, без особливих перешкод, але Є. Ло- 
зинський відбув у Кракові всі чотири роки й дістав диплом магістра права. Він не 
мешкав у Кракові цілий рік, тільки приїздив на третій семестр. Поза тим був у 
Тисьмениці й приготовлявся до іспитів з книжок, не ходивши особисто на виклади 
протягом двох семестрів кожного року. Тому головна його діяльність ще й по матурі 
за студентських часів концентрувалася на Тисьмениці та Станиславові.

На його студентські часи припадає початок дії ОУН, що від початку 1929 року 
швидким темпом ширилася серед студенства. Він уже як член УВО переходив до 
ОУН і його діяльності завдячує околиця Станиславова буйний розріст ОУН. За цю 
свою працю бував часто арештований і Друга світова війна застала його в польській 
в'язниці.

З приходом більшовиків у Західню Україну він маскувався в Районовому фінан
совому відцілі в Товмачі, а опісля в Обласній споживчій спілці в Станиславові.

1941 року після приходу німців він вийшов з підпілля і разом зі своїми друзями 
взявся до організування української влади в Західній Україні. Та це не тривало довго, 
бо вже у вересні німці арештували свіх тих українських націоналістів, що на наказ 
Ст. Бандери проголосили відновлення самостійної Української Держави, й між ними 
Є. Лозинського.

Дивне було його арештування, яке описав д-р Роман Малащук.
У Станиславові на початку німецько-більшовицької війни були мадярські війська, 

які не робили ніяких перешкод в організації української адміністрації. Аж коли у 
вересні 1941 року прийшли німці, вони запросили на «бешпрехунґ» (обговорення 
ситуації) Є. Лозинського, д-ра Богдана Рибчука, д-ра Р. Малащука, Василя Бандеру 
й Володимира Дейчаківського. Між тими членами Управи Станиславівської области 
Р. Малащук був обласним провідником ОУН під проводом Ст. Бандери, а В. Дей
чаківський його заступником. Коли вони прийшли до означеного уряду, їх обскочили 
Гестапівці, наставили проти них автомати, а їхній шеф Кріґер закричав: «Гинде гох!» 
(Руки вгору). Після того далі з криком погрожував їм, що він їм покаже, як творити 
самостійність української держави без дозволу фюрера. Після півгодинного крику 
всіх їх закували й повели до в’язниці, а по кількох днях відвезли до Львова, а там до 
в'язниці на вул. Лонцького.

Особисто стрінувся я з Євг. Лозинським надовше аж у Авшвіці. Я знав його вже в 
гімназії. Він був на один рік старшим учнем від мене.

Ми стрічалися найбільше на грищі. В «Пласті» був гурток копаного м’яча при 
нашій гімназії і в Тисьмениці. Тому, що ніхто про це не згадав, я хочу принагідно 
подати кілька імен членів того гуртка: Роман Цвіль, Івахнюк Антін, Світний, Доль- 
ний, а з іншого куреня Ярослав Андрухович, Панашій. Більше не пригадую. Наш 
гурток їздив кілька разів до Тисьмениці на змагання до тамошнього пластового 
гуртка копаного м’яча. Там у їхньому гуртку грали два брати Лозинські — Іван і 
Євген. Також і їхній гурток приїздив до Станиславова на змагання.

За студентських часів я стрічав Євгена у Кракові на терені дії Української Сту
дентської Громади. Я був завжди членом Виділу УСГ й тому знав майже всіх 
студентів, яких щороку було понад чотириста. Та Євген був лише короткий час при 
кінці академічного року в Кракові, коли приїздив здавати іспит. Пригадую собі, як 
ми раз на Зелені Свята йшли з ним у поході на стрілецькі могили.

Від того часу аж до 1942 року я не мав нагоди його стрічати, хоч він сидів у 
тюрмі на Лонцького тоді, коли я, але я про це ані навіть не знав. Також сидів він
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більше півроку в тюрмі Монтелюпіх у Кракові, але він сидів у іншій келії й ми не 
стрічалися. Коли йшли транспорти членів ОУН з Кракова до Авшвіцу, він був 
вивезений першим транспортом, а я другим, два тижні пізніше. Тому мав він число в 
Авшвіці 49732, а я S7340. Перший транспорт мав нещастя попасти в першому ж таки 
дні в руки польських шовіністів, що й там із нами воювали, і були тяжко побиті. 
Між ними і Євген. Але коли я приїхав до Авшвіцу, я застав його між тими, що по 
них можна було пізнати, що вони так легко не загинуть. Він був дуже сильний 
духом, бистро орієнтувався, що треба зробити, щоб обминути побиття, де впхатися 
на роботу, щоб не працювати понад сили. Тому тяжко витерпів тільки на початку 
яких п’ять місяців, але потім дістався до «Ефектенкаммер», цебто до маґазину, де 
переховувалися приватні речі в’язнів і там уже йому поводилося так, що він міг і 
другим помагати. Про це дуже гарну згадку написав Я. Рак п.н. «Такий був незабут
ній Ґеньцьо» (У третю річницю смерти мґра Є. Лозинського). Там читаємо: Ґеньцьо 
діацював у переховальні одягів, з якої кожного місяця вилучували одяги померлих 
в’язнів. Одяги німців і західньоевропейських, якщо вони не були жидами, відсилано 
родинам, а одяг з інших пересилано до т.зв. суспільної опіки (НСФ) без будь-якого 
обрахунку.

І тут знову Ґеньцьо мав поле до попису. Кожний ліпший светер, зимова білизна 
чи черевики — все це йшло для наших хлопців, зокрема зі східніх земель, які не 
знали мови і не могли мати зв’язків із «гієрархією» в’язничної системи. Всі такого 
роду речі він ховав по різних закамарках, а пізніше виносив потайки та давав усім, 
хто потребував.

Та це було в Авшвіці, де ми вже були старими мешканцями і знали, що робити і 
що де дістати, але коли загрожений близькістю фронту Авшвіц перенесено до Мавт- 
гавзену та Ебензее, там уже всі наші хлопці опинилися в ролі нових «цуґанґів» і 
витерпіли ще півроку дуже багато тяжких злиднів і дійшли були до стану живих 
трупів, коли заїхали танками американці, щоб їх визволити. Таким живим трупом у 
той час був і Євген. Хоч багато там наших людей загинуло, йому вдалося дожити до 
визволення. Я того всього не переживав, бо мене німці на домагання Бандери і 
Стецька звільнили ще з Авшвіцу 19 грудня 1944 року.

В 1945 році на початку червня я вже був у Мюнхені, куди зачали приходити ті 
наші друзі, яким удалося пережити пекло, а між ними і Євген. Я формував на 
доручення Бандери Тереновий Провід ОУН на цілу Німеччину, на всі три окупаційні 
зони. До Проводу я попросив Євгена і він виконував функцію суспільного референта. 
Так ми зачали нову співпрацю на початку формування депівських таборів і полю
вання репатріяційних комісій. Великої праці він доклав у розбудову Ліги Українських 
Політичних В’язнів і Червоного Хреста, що опісля мусів прийняти назву Української 
Санітарно-Харитативної Служби.

Потім відіграв він велику ролю при спробі віднови УНРади. Він велику частину 
переговорів у тій справі вів і допровадив був до об’єднання в УНРаді всіх тодішніх 
суспільно-політичних угрупувань нашої еміграції в Німеччині. Та це вже не було за 
мене, я вже був перенесений на інший пост. Не менше заслуг мав він у підготуваннях
і покликанні до життя ЦПУН (Центрального Представництва Українців у Німеччині), 
що й по сьогодні сповнює велику ролю в житті українців, що напостійно поселилися 
в Німеччині. Особливо, коли йдеться про їхню правну оборону.

В 1949 році одружився з Марією Сафіян і мав з нею дочку Ларису й сина 
Аскольда, яким дав високу освіту та вщепив у них палку любов до України.

Через свою дуже активну участь у суспільно-політичному житті він мав багато 
ворогів, які різними способами хотіли йому шкодити й він мав великі труднощі й 
перешкоди в переїзді з Німеччини до Америки.
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Та все те йому вдалося перебороти й він від перших днів свого побуту в Америці 
включився в працю нової еміграції та став активним і провідним членом центральних 
організацій українців Америки.

Йому багато сприяло те, що він не працював, як інші, щоб жити. Тільки якийсь 
короткий час у цукроварні «Доміно», заки заснував зі своїм братом Іваном власне 
підприємство, крамницю взуття «Карпати» в центрі української громади Нью-Йорку 
й був незалежним від працедавця, як інші. І це при його характеристиці належить 
підкреслити, що він умів у різних ситуаціях знайти собі спосіб кращого життя. Від 
того часу ми бачили його як провідного члена в ООЧСУ, УККА, «Провидінні», в 
централі «Самопомочі», а головно на провідних позиціях Українського Визвольного 
Фронту. До самого кінця свого життя був він провідним членом революційної ОУН.

Та смолоскипи, що яскраво горять, скоро спалюються і він на 68-мому році свого 
життя відійшов у вічність по тяжкій недузі 17 грудня 1977 року в шпиталі Нью- 
Йорку. Ще перед смертю відвідав його голова Проводу революційної ОУН Ярослав 
Стецько з іншими членами Проводу ОУН.

Його тіло похоронено на цвинтарі в Бавнд Бруку.
У всіх, що його знали, залишив спомин великого оптиміста, мрійника про дер

жавне визволення українського народу, що ціле життя присвятив для нього.

А н д р ій  К ам еняр

РО БЕРТ-ЯРОСЛАВ М ЕЛ ЬН И К  
Обласний провідник ОУН Станиславівщини

Між тими, що прославилися ім’ям героя в часах, коли в «Чорному лісі» ішли бої з 
новітніми окупантами, належить Роберт-Ярослав Мельник. Роджений у Бережниці, 
чудовій гірській околиці, що розложилась на кам’янистих пагорбках в околиці 
бистрої річки Лімниці, надалеко Калуша. Син селянина. На п’ятнадцятому році 
життя починає науку в гімназії «Рідної школи» в Рогатині і там вступає в ряди ОУН.

Його життєве гасло, «як братися за якесь діло, то братися направду, віддатися 
йому всеціло й доостанку», він стосував усеціло в своєму відносно короткому житті. 
Він жив і працював для України, починаючи від провідника ланки вже в гімназії. В 
тому часі він організує часті виступи-спротиви проти святкувань так званих дер
жавних свят, які вимагала окупаційна польська влада, і за те його тричі викидано із 
гімназії. Дружив через шкільного товариша і приятеля Богдана, брата Степана, з 
цілою родиною Бандерів, де перейшов глибокопатріотичний вишкіл.

В 1939 році, за більшовицької інвазії, щоб замаскувати себе, вчителює в рідному 
селі. Та вже при кінці другого місяця праці більшовики-НКВД прийшли до школи, 
щоб його схопити. Втечею рятує себе і вже від того часу через повних 7 літ живе у 
підпіллі. НКВД вивозить його родину на Сибір. Провід ОУН пропонує йому виїзд за 
кордон, та він не приймає цього. Стає провідником повіту і виконує обов’язки орга
нізаційного референта ОУН.

Відступ більшовиків, німецька окупація — проголошення самостійности ЗО червня 
1941 року дає Робертові нагоду розгорнути свої здібності й наставлення. Він у
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розгарі праці. Провід ОУН призначує йому становище організаційного референта 
Калуської округи, а відтак стає провідником Коломийської округи.

Знаменитий конспіратор і бистрий революціонер, «крови і кости», як про нього 
згадують із тих часів у споминах, уміло живе у підпіллі, чим хоронить себе перед 
арештами.

В 1942 році Провід Організації передає йому провід Станиславівської округи. Ці 
обов’язки виконує до жовтня 1943 року. Є у сталому контакті з цілою округою, 
переводить організаційні політично-ідеологічні вишколи, приготовляє членство до 
боротьби з новим окупантом — Німеччиною. Виступає проти вивозу до Німеччини 
на працю та проти «контингентів», свідомий, що як людський матеріял, так і запаси 
харчів належить зберегти для будучого українського війська — партизан, що почи
нались організовуватись. В той спосіб приготовляє ціле Підкарпаття до боротьби з 
більшовиками і німцями.

Від осені 1943 до квітня 1944 року стає членом Проводу ОУН західньоукраїнських 
земель. Він займає пост провідника цілого Підкарпаття від Лемківщини до Чере
мошу. Це дуже гаряча пора за часів німецької окупації та частих сутичок із більшо
вицькою партизанкою.

Весною 1944 року, коли більшовики зайняли Станиславівську область, Роберт 
опинився поза лінією бойового фронту. Крізь фронт прорватися не є легко. Та 
Роберт, знаючи, що по той бік залишились частини ОУН без проводу, яким є 
потрібні напрямні, ризикує і під охороною сотні, що нею проводив уміло командир 
Гамалія, без утрат переходить фронт в околицях Пороги-Малява Солотвинського 
району. Першого листопада 1944 року вертає в Чорний ліс. Почерез два роки воює з 
більшовиками, організуючи вдалі наскоки. Перевіряє терен, нав’язує пірвані зв’язки
— його поява родить віру в перемогу спротиву ворогові. Праця у підпіллі, далі часті 
сутички з ворогом виробляють в нього велике знання партизанської тактики, а в 
Проводі велике довір’я. Добрий конспіратор, хоч не все себе відповідно хоронить, 
вміло відновляє організаційну сітку, знищену приходом більшовиків. Провід ОУН 
робить його провідником цілого Підкарпаття.

Було літо 1945 року. Ворогові вдалося устійнити масив лісу, де в криївці квар
тирував Роберт, і яка була дуже сильно замаскована. Не раз перевалювались біль
шовицькі відділи через неї, де в задусі без повітря і свіжих харчів сидів Роберт. 
Користаючи з передишки, висилає кур’єра з листом: «Пишу коротко. Ситуація дуже 
тяжка. Не знаю, чи вийду ціло. Пишу, хоч не знаю, чи люди прорвуться через 
ворожий перстень. Держіться кріпко! 1 тримайте терен. Наша справа буде виграна, 
хоч ми би мусіли вмерти! Мене риють уже кілька днів. Як переживу, напишу. Як 
згину, то гідно і дорого». Не пише про себе — тяжко повірити, що людина в такій 
небезпеці забуває про себе, не просить помочі і не тратить надії у святу справу. Тією 
незламною вірою він виховував йому підданих. Тим разом все скінчилося щасливо.

Осінню 1946 року Роберт зупинився постоєм у Карпатських горах на південь від 
Болехова. Як провідник цілого Підкарпаття, він мусів приймати зв’язкових. Біль
шовики розгорнули сильні облави між Опором і Лімницею там, де в криївці пере
бував Роберт.

В підземній криївці на схилах Яворин, недалеко звору-потоку Глибокий, що 
впадає у Мізунку, крім Роберта, його дружини Тані, було ще кілька людей особистої 
охорони та помічники. Про криївку знали ті, що з цілого Підкарпаття тримали з 
Робертом зв’язок. Та Роберт, хоч знав про облаву, маючи сильну віру в людину — 
ніколи не припускав, що хтось із тих, що його знають, і були готові з ним іти на 
смерть за Україну, ганебно зрадять місце його постою. Криївка була дуже добре, як і 
перша, замаскована. Та, на жаль, як у нашій історії бувало, знайшовся зрадник, що
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не виправдав до себе довір’я. Зловлений більшовиками, видав місце, де була криївка. 
У дні ЗО або 31 жовтня більшовики найшли криївку, до якої завів їх той, що знав, як 
туди зайти. Як розігралася остання подія, ніхто не знає. Люди з поблизьких сіл чули 
стрілянину і вибухи почерез два дні. Роберт не дав себе живцем. Загинув «гідно і 
дорого», як під час першої облоги писав друзям. Із гір у Болехів звезли чекісти 9 
неживих воїнів — між ними дві жінки. Це Робертова група. Тіла їх виставлено у 
Станиславові на публічний показ. Поховали так, що ніхто не знав, де й коли.

Отак загинув Роберт зі своїми друзями, Роберт, просто легендарний борець за 
волю України — вірний присязі: «Здобудеш Україну — або згинеш за неї».

(Скорочений передрук із «Шляху перемоги» за 7 березня 1954 р.)

Ярослав Микитюк

Д М И Т Р О  КЛ ЯЧ КІВСЬКИ Й  
К О М А Н Д И Р  УПА-ПІВН ІЧ, К Л И М  САВУР

Про Дмитра Клячківського є чимало згадок у нашій повоєнній літературі. Д-р 
Петро Мірчук у «Нарисі Історії ОУН», том І, на стор. 462 згадав, що в 1937 році був 
арештований Дмитро Клячківський у зв’язку з убивством польського поліціянта в 
Клепарові біля Львова. Слідство не виявило доказів щодо його участи в тому 
атентаті й він вийшов на волю.

Це одинока згадка, яка подає правильно його ім’я Дмитро. Всі інші джерела 
подають Роман (д-р П. Мірчук в «Історії УПА», Лев Шанковський, Юрій Тис- 
Крохмалюк і інші за ними), хоч всі згідно подають його псевдоніми Охрім і Клим 
Савур, а деякі зазначають, що він працював у крамниці «Народної торгівлі» в 
Станиславові.

Я хочу уточнити, що правдиве ім’я його Дмитро. Це я знаю і потвердив з 
автором спомину про руханкове товариство «Сокіл» у Станиславові, який не подав 
свого назвиська. Його стаття друкована в першому томі «Альманаха Станиславів
ської Землі».

В 1935 році я почав працювати у Станиславові та внезабарі включився в тамошнє 
громадське життя. Дмитро Клячківський не роздрібнював своєї діяльности між чис
ленними організаціями, а працював послідовно в одній ділянці й тому спочатку мого 
перебування в Станиславові я його не зустрічав. Знав я його з виду як службовика 
«Народної торгівлі» при вул. Собєського.

Опанований, діловий і чемний бльондин у просторій крамниці впадав кожному 
покупцеві в око.

Ближче моє знайомство з ним почалося восени 1937 або 1938 року, коли я став 
членом «Сокола» ч. 1 по вул. 3-тього Мая в Станиславові, та почав постійно 
ходити на руханкові вправи. Тут я зустрів Дмитра Клячківського, майбутнього 
командира УПА.

Він був членом Управи цього сокільського гнізда й займав важливий пост вихо-
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вника. Привітний, але дуже маломовний, рішучий, відважний і добрий спортовець 
був добрим виховником сокільського доросту.

Спільні руханкові вправи, а опісля спільні сокільські прогулянки зблизили нас і я 
мав нагоду ближче пізнати цю небуденну людину.

Добрий, але вимогливий провідник, опанований і витривалий на спеку та спрагу, 
притягав до себе молодь і її послідовно виховував і гартував. У 1939 році війна 
висіла в повітрі, а ми інтенсивно робили далекі сорока-і-більше-кілометрові прогу
лянки в терен.

У неділю в другій половині липня 1939 року була заповіджена збірка о годині 6-ій 
у парку при вулиці Липовій. Наша траса на той день була призначена через село 
Загвіздя, лісами, до села Вістова коло Калуша. Я був в останній двійці з Р. Андру- 
ховичем і стиха вів з ним розмову. Коли ми підходили під перший горб лісової 
дороги, каже до мене мій молодший побратим, що минулого року ми робили інші 
вправи: наше гніздо було краєвим першуном у відбиванці, а цього року ми вже 
більше відбиванки не граємо. Цього року ми робимо прогульки, а на другий рік і 
прогульок не буде. На моє питання, звідки він це знає, відповів одним тільки словом: 
«Побачите».

На верху гори Хом 'як.
Зліва-. Самотулка Теодосій, Мельник Богдан, Круп’як Ярослав, Роздільський Богдан, 

Сенчук Роман, Гурик Богдан, Камінський Роман, Андрухович Роман.

Ми далі йшли й зайшли за деякий час у т.зв. Чорний ліс. Дерева-велетні робили 
незабутнє враження. Кілька літ пізніше тут зводила свої бої з німцями, а опісля з 
більшовиками героїчна УПА.

Хоч наш провідник Д. Клячківський мав добру мапу, але ми мало не збилися з
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дороги, в цьому лісовому лябіринті. Помогла добра його орієнтація в незнаному 
терені. Через село Рип’янка ми добились до битого шляху Станиславів — Калуш і 
дійшли до ріки Лімниці біля Вістови.

Провідник зарядив відпочинок (пройшовши майже ЗО кілометрів дороги). Ми 
перекусили, що мали, відпочили, покупалися в Лімниці. Було вже по полудні, настала 
пора вертатися додому.

Коли нам зникала з очей Лімниця, Клячківський обернувся і сказав: «Прощай, 
Лімнице, бо скоро тебе не побачу!» — Виглядало це тоді на жарт, а однак це було 
немов пророцтво.

Ф ото із зб. В. Бойка.
Курс сокільських вправ у червні 1936 р.

Курсанти з усіх сіл Станиславівщини під домом «Сокола» в Станиславові.

За кілька днів польська поліція перевела масові арешти нашого активу. Клячків
ський, кілька членів «Сокола», а між ними і я, опинилися за ґратами. Події поко
тилися дуже скоро: польсько-німецька війна, а потім прихід більшовиків. Ще у 
вересні 1939 року я попав у більшовицьку тюрму, пробувши більше року. А там 
німецько-більшовицька війна, проголошення самостійности України, праця в Облас
ній управі в Станиславові і знову німецька тюрма. Аж одної днини в липні 1942 року 
відкрилися несподівано для мене двері краківської тюрми Монтелюпіх. Кілька днів 
пізніше я сидів у поїзді і їхав додому через Перемишль, Стрий, Долину, Калуш і... 
потяг наблизився до мосту через річку Лімницю. Мені пригадався Дмитро Клячків
ський, наша остання прогулянка та його прощання з Лімницею... Де він тепер, 
подумав, чи живий...
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Внезебарі я став працювати в Станиславові й довідався багато про Клячківського. 
Він потрапив у більшовицьку тюрму, був засуджений на кару смерти, але якось не 
зліквідували його, а вивезли до Бердичева, де він утік із запаленої тюрми. А тепер 
ми знаємо, що він пішов у підпілля, і, як вишколений військовик, став одним із 
перших організаторів УПА.

Клим Савур — славне ім’я головного командира УПА-Північ ховало перед во
рогами колишнього сокільського організатора Дмитра Клячківського.

Ліси Волині прийняли його, як рідного сина, і він виріс серед них на леґендарного 
упівського командира.

Про нього пишуть всі історики УПА й ОУН. До ОУН він вступив ще юнаком, за 
першої більшовицької окупації став провідним членом протибільшовицького підпіл
ля і в 1941 році був суджений на процесі 59-ьох та, як уже сказано, засуджений на 
розстріл. А потім утеча, а потім знов підпілля, і ось він провідник ОУН на Волинь і 
Полісся. Як командир УПА був номінований полковником.

Його славні переможні бої з німцями, його далекі пропаґандивні рейди в Київ
щину й на Поділля, його бої з більшовиками описують не тільки українські історики, 
але й ворожі: німецькі й більшовицькі.

В одному з тих боїв з переважаючими військами НКВД і Червоної армії поляг 
Клим Савур, полковник УПА, 12 листопада 1944 року в лісничівці біля Орлівських 
хуторів, Клеванського району, Рівенської области.

Василь Грім

ГОМ ІН У П О Л О Н И Н А Х  
Спогад про відділ У П А  «Чорні чорти»

Я родився 1914 року в рідні селянина в Станиславівщині. Ще бувши в народній 
школі, я часто бував у читальні, щоб проводити мою старшу сестру на проби 
аматорського театрального гуртка, а також мішаного хору.

По закінченні народної школи я вписався до української гімназії в Коломиї, але 
не довго там побув, бо мої старші брати поженилися і я мусів помагати батькам на 
господарстві. Взимку я відбув молочарський курс і пізнав дещо з теорії співу, до 
якого мав особливе замилування ще змалку, коли на годинах релігії в народній 
школі нас учив о. катехит і ми з ним ставили «Віфлеємську ніч», де я мав ролю 
старого дідуся і співав сольо. Ту свою освіту я старався побільшувати читанням 
книжок у читальні. Коли це завважили мої старші товариші, почали мені давати 
підпільну літературу і згодом я став членом ОУН.

Коли я дістав покликання до війська, я це зголосив моєму зверхникові пс. Блі
дому. Він був уже по військовій службі й дав мені добрі поради. Головно, казав мені, 
треба використати кожну нагоду якнайбільше навчитися, щоб потім своїм знанням 
послужити Україні.

Це я мав на увазі цілий час і так усе виконував, що став одним із перших, і мені 
дали ступінь капрала при скорострілах. Це було в полку піхоти в Познані. Ми 
ходили до українських студентів, які швидко пізнали нас і втягли до сітки ОУН.
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Вони давали нам читати підпільну літературу й теж заохочували, щоб ми старалися 
здобути якнайкращий військовий вишкіл.

На закінчення військової служби відбувалися маневри, на яких ми мали показати 
своє знання. Перейшовши вишкіл тяжких скорострілів, мінометів і протипанцерної 
зброї, а також курс підстаршин, у час проб на маневрах я отримав першу нагороду зі 
стріляння в цілому полку.

По відбутті військової служби я далі належав до ОУН і в травні 1939 р. дістав 
наказ ще з трьома хлопцями з мого села поїхати на Лемківщину, де мала відбутися 
якась акція ОУН. Та акція не відбулася і ми повернулися додому. Але після того нас 
негайно арештувала поліція і допитувала, чому ми їздили до Сянока. Ми зізнавали 
так, як умовилися, що їздили шукати роботи. Нас висміяли й казали, що вони 
знають, чому ми там були, і тяжко нас побивали щодня, щоб ми призналися. Ми 
видержали й сиділи в тюрмі аж до занепаду Польщі.

Це був мов би додаток до мого вишколу та приготування до того, що мене 
чекало за німецької окупації.

Коли німці в 1942 році показалися ще гіршими ворогами, ніж поляки й москалі, 
ОУН під проводом Ст. Бандери почала приготовляти відділи самооборони в Кар
патах.

На початку червня 1943 р. я дістав наказ зголоситися в окружній станиці ОУН. 
Тут поінформував мене мій зверхник, що я призначений на вишкільника одного 
відділу і маю вечором відбути нараду з військовим референтом.

Прийшовши на означене місце, я застав великий гурт молодих людей, що мали 
різні військові мундири і дещо зі зброї, що поприносили з собою. Я мав бути їхнім 
провідником. Тож я скликав збірку, переглянув їх усіх, почислив і дав наказ, щоб 
ішли спати.

На нараду прибули пізнім вечором провідник району Тятива, військовий референт 
Коломийської військової округи Моряк і повітовий військовий референт Байда з 
господарчим і підрайоновим.

Я скликав збірку відділу і здав звіт другові Морякові про чисельний стан відділу, 
обмундирування і озброєння.

Відділ відпущено на нічліг, а провід відбув нараду, на якій я дістав наказ ранком 
вийти з відділом і скорими маршами добитися до полонин над Космачем.

Ми йшли добрий тиждень. По дорозі нас гостили станиці ОУН. Крім харчів ми 
діставали ще й доповнене спорядження. Шевці, кравці по селах, які ми переходили, 
були на праці ОУН і заготовляли все, що потрібне. Кожне село давало нам підводи, 
які нас перевозили до наступного села.

По дорозі я докладно запізнався з людьми, яких я мав під своєю командою, 
випитав їх про їхню освіту, військове знання, домашні умовини і все, що мені 
потрібно знати. Всіх поділив на п’ять роїв. Один з тих роїв був командним роєм до 
моєї диспозиції. З-поміж них був мій заступник, зв’язкові, господарчий та інші рефе
ренти, що дбали про цілий відділ.

Заки ми дійшли на призначене місце, ми вже мали всі однакові наплічники, добре 
взуття, в наплічниках запасна білизна, мило, і все потрібне до гігієни. З озброєння 
кожний мав рушницю (правда, різного походження: польські, совєтські, німецькі), на 
поясі набійниці з кількома набоями, багнет і по дві Гранати.

Коли ми прийшли на призначене місце, привіталися і відбули перегляд командира 
відділу, який уже там господарив, він був приємно вражений нашим числом і вигля
дом. Після відпочинку, який ми здорово переспали, дістали ми наш перший обід. Ми 
відспівали «Боже великий» і потім нам проголошено, що ми є вояками вишкільного 
табору Української Народної Самооборони.

309



Після вечері була доповідь вишкільника-пропаґандиста, який вияснив, чому ми 
зійшлися, які наші завдання та як їх виконувати. В час вечірньої гутірки вартовий 
повідомив мене й командира, що ми маємо прийти на нараду до обласного про
відника.

В назначеній хаті ми застали провідника области Роберта, його заступника, 
обласного референта СБ і військового референта Моряка. На нараді ми вислухали 
повідомлення про ситуацію й дістали наказ, що мій відділ має ранком відійти тією 
самою дорогою, якою прийшов, а там дістанемо нові інструкції.

Над ранок наступного дня ми вирушили в дорогу й при переправі через Бистрицю 
я застудився. Тому, що я мав високу температуру, мене взяли в найближчому селі 
під лікарську опіку, а відділ я віддав під команду свого заступника. Я пролежав 
хворий понад два тижні й, видужавши, вернув до свого села.

Невдовзі мене покликали на відправу до районового Тятиви. Він мене повідомив, 
що мій відділ був розпущений і тепер я маю його знов зібрати і з ним піти до того 
самого табору.

По приході до табору ми застали там іншого командира пс. Липея, котрий 
тиждень перед тим перейняв провід табору. З ним я домовився про спосіб ведення 
вишколу і норми життя в таборі. Крім вишколів ми мали собі побудувати примі
щення і все, що було потрібне до життя. Мали ми трудну ситуацію, бо в Карпати 
прорвалися ковпаківці й отаборилися в околиці нафтового басейну сіл Битьків, Ра- 
файлова, Пнів, Зелена й Пасічна, а німці, довідавшись про те, кинули проти них 
сильні відділи й тому заіснувала дуже реальна можливість боїв з одними або другими.

Тримаючи суворе поготівля, ми вели інтенсивний вишкіл, щоб бути готовими до 
бою. Розвідка принесла повідомлення, що до Космача прибуло багато німецького 
війська, а з ковпаківцями йдуть завзяті бої німців. По двох тижнях були ковпаківці 
примушені до втечі в напрямі Румунії і їхні недобитки показалися в околиці табору 
УНС. Одного дня ми були заалярмовані, що великий загін ковпаківців напав на 
лісничого, котрий мав з нами зв’язки, пограбували його і подалися горами на схід.

По короткій нараді ми постановили догнати їх і знищити. Одну сотню лишили в 
таборі під командою Прута, а дві сотні — одна під проводом сотенного Богуна, а 
друга під моїм проводом, скорим маршем догнали втікаючих ковпаківців. Найперше 
ми догнали сімох ковпаківців, які вели три корови й 15 овець, що їх вони захопили 
на полонині. Чотирьох ми вбили, а трьох узяли в полон.

Заалярмовані ковпаківці нашими стрілами, залягли в корчах і почалася стрілянина, 
яка тривала до вечора. Ковпаківців було дуже багато, але вони мали з собою ще й 
багато цивільних, бо до них прилучилися жиди, яких переховували українці. їм під 
вечір наспіла підмога й ми, загрожені оточенням, відійшли, захопивши в полон 
старшого ляйтенанта.

Від нього ми довідалися про їхні сили і пляни, що згинув генерал Руднєв і вони 
прямують в напрямі Югославії. Він заявив охоту пристати до нас, то ми його 
відправили до нашого шпиталю, бо він був ранений в ногу. По виздоровленні він був 
у відділі узбеків.

Це був наш перший бій.
Кілька днів пізніше дістали ми повідомлення, що з Микуличина їде вузькоторів- 

кою багато німецького війська. Коли ми з двома сотнями, як раніше, скорими 
маршами прийшли до пригожого місця на засідку, ми зорієнтувалися, що сили 
ворога були завеликі, а наш табір був заблизько, тому й не нападали на транспорт. 
Ті німецькі війська звели з ковпаківцями бій, що тривав більше половини дня. В 
тому бою були розбиті ковпаківці, а ми залишили свій табір, забравши все своє 
майно, й подалися в гори. Там ми розпустили більшість бійців і підстаршин по
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домах, щоб перетривати грізний час присутности великої сили німців у тих околицях, 
бо так розпорядився командир Липей.

Липей походив з Карпатської України. Ніхто з нас його не знав. Нам його 
призначили з вищої команди в Станиславові. Він дуже дивно поводився в часи 
небезпеки; залишаючи все, намагався скритися, а потім різно виправдовувався. Ми 
це зголосили нашим зверхникам. Відділ СБ почав слідкувати. Коли минула небезпека 
наш відділ зібрався і під проводом сотенного Козака подався в напрямку нашого 
табору. По дорозі в час нічлігу мав він бій з німцями, яким хтось повідомив, що в 
селі є якесь військо. Пізніше нас повідомлено, що німці в тому бою втратили біля ЗО 
убитими, а ще більше раненими.

Маючи до полагодження різні справи, які мені було доручено, я не йшов з 
відділом Козака тільки сам. Коли я прийшов до табору, була вечеря. Всім ново
прибулим подав до відома командир Липей, що він призначений командиром табору 
і всі мають йому підпорядкуватися, а відділ Козака дістає завдання побудувати 
більше приміщень з усім устаткуванням, щоб можна було зимувати. На нараді 
старшин Липей пояснив, що він дав таке завдання сотенному Козакові тому, що той 
нездара й не доріс до командування сотнею.

В селі Татарові коло Ворохтянського просмику була станиця мадярської поліції, 
яка дуже погано поводилася з населенням: грабувала й напастувала жінок, а на 
кінець стала збирати підписи, щоб Коломийський повіт і сусідні були прилучені до 
Мадярщини. Цього нам було забагато і ми одного вечора напали на них і злікві
дували. Хоч близько була німецька поліційна станиця, німці їм не прийшли на 
оборону, бо боялися.

Всіх мадярів було 25. Ми забрали все, що вони мали й це була для нас велика 
здобич: зброя, мундири й харчі.

Тим часом викінчили будову наших приміщень, де були всі вигоди, включно з 
електричним світлом і текучою водою. Матеріяли до того ми дістали з копальні 
нафти, де працювали прислані робітники й одного вечора всі повтікали. Управа 
копальні була переконана, що то вони все забрали.

В той час ми вже становили велику силу. Крім нашого табору ми мали в кожному 
селі озброєну боївку ОУН. Вони з нами тісно співпрацювали і ночами приходили до 
нас на вишколи і на військові вправи. Але нам постійно бракувало відповідної 
кількости набоїв, що їх ми здобували тільки від ворога в боях. Ми робили засідки на 
малі ворожі відділи; це нам давало моральну користь, а ще більшу матеріяльну, бо 
ми поповнювали свої запаси.

Одного дня до нас прийшли контролери вищого командування УПА: обласний 
провідник Роберт, а з ним Олекса Гасин, провідник СБ, Мороз, і ще їхня охорона. 
Козак знався з О. Гасином ще з Кракова, а я знався з Робертом і вони по закінченні 
контролю покликали нас окремо на розмову. Ми це використали, щоб представити 
дивне поводження Липея в часи небезпек, бо вони, між іншим, хотіли це перевірити. 
Ми виразно жадали, щоб Липея усунули.

Липей від того часу, пізнавши, яких ми маємо знайомих, занехав своє критичне 
наставлення до нас обох з Морозом.

Через тиждень по тім контролю ми відбули посвячення нашого табору, дуже 
врочисто, зі Службою Божою, що її відправив о. Каменецький. До відправи співав 
хор під моїм проводом. Пісню «Боже великий» ми так грімко співали, що було чути 
з полонин аж на доли.

Більший бій з німцями ми звели 4 жовтня 1943 р. На полонинах охоронну службу 
тримала тоді моя чота й чота Благого. Раннім ранком ми завважили німецького 
старшину з мапою в руках, що прямував оточений підстаршинами просто на наш
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табір. Один із наших стрільців пс. Солтис першим вистрілом поклав німецького 
старшину трупом, і з того зачався бій, що тривав 8 годин. Німці остаточно відсту
пили з великими втратами. Та вони не покинули думки про ліквідацію сильного 
гнізда українських повстанців.

Коли ми прийшли до табору після успішного бою, ми довідалися, що в той час 
командир Липей був вибрався з охороною на полонини й там німці повбивали всіх, 
крім Липея, який утік на лісничівку. Коли ми хотіли його побачити, ми дістали 
інформацію, що Липей при втечі звихнув собі ногу і не може з нами побачитися. Про 
це ми повідомили головного військового референта Моряка.

По видужанні вернувся Липей до табору й дав дуже дивне розпорядження, щоб 
ми зробили дорогу з нашого табору до Космача. Всі старшини дивувалися такому 
безумному наказові, але не було ради.

Такої дороги зовсім не було потрібно, бо люди з Космача й інших сіл доставляли 
нам усе, що ми потребували, головно харчі, вживаючи верхових коней, якими легко 
діставалися до нашого табору. А брак дороги, це була наша охорона перед німцями, 
що без дороги не могли йти на нас танками. Ми надіялися, що скоро прийде рішення 
в справі Липея зі Станиславова, але таке рішення не прийшло, а дорога була 
збудована.

На початку листопада 1943 р. зробили німці наступ на наш табір. Бій тривав три 
дні. Німці скористали з дороги, ввели в бій танкетки й тяжку зброю і знищили наш 
табір. Ми мусіли відступити в гори. Німці захопили табір і все знищили. Аж тоді 
прийшов час на Липея. Його арештувала СБ і відставила до Станиславова. В той час 
ми вже були в Жабі.

Через кілька днів ми роздвоїли наш відділ. Один під командою Благого подався 
до Чорного лісу, а другий під командою Козака зостався в тих околицях аж до 
переходу фронтів. Всіх бійців, що були з Тернопільщини відправлено, а на їхнє місце 
надходили свіжомобілізовані. Це були ті, що по ночах у нас переходили вишкіл, але 
на день відходили додому.

Рік 1944 був дуже тяжкий. Наблизився фронт і тяжко було укриватися. Фронт 
кілька разів переходив через наші околиці й часто ми устрявали в бої, щоб фронт 
скоріше пересувався. Дуже багато людей погинуло, бо вороги старалися, користаючи 
з воєнних акцій, винищувати цивільне населення.

Особливо Хлібичин Лісний був дуже знищений, бо в ньому бій тривав чотири дні. 
Там загинуло в той час 170 осіб старих, малих і дітей. В тій околиці всі села 
погоріли на 50%.

Наш відділ мав назву «Чорні чорти», а був ще інший відділ під командою Різуна, 
правдиве ім’я Миколи Андрусяка із села Вікна в Снятинщині.

Коли остаточно більшовики опанували наші околиці, вони не запускалися в ліси, 
бо казали, що там «Бандерівська республіка», а держалися тільки при головних 
шляхах. Та мене вже тоді не було. Одного разу я, перебраний у цивільне, пішов на 
зв’язок і потрапив у руки німців. Мене арештували і я сидів у Німеччині в тюрмі аж 
до закінчення війни.
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ДІЇ УН С  — ОУН — У П А  НА ТО ВМ А Ч Ч И Н І

РІК 1943

14.7.43 р. більшовицька партизанка під командою С.А. Ковпака продерлася з 
Курщини через Чернігівщину й Волинь в Галичину і зайшла аж у Карпати. Німецькі 
військові з'єднання за допомогою свого летунства, зводили бої з ковпаківцями коло 
сіл Букачівці, Блюдники, Глибоке, Дзвиняч, Солотвин, Манява, а в околиці Делятина 
вже були цілком розбиті. З Карпат ковпаківські недобитки малими групами почали 
втікати на схід. Одна група пішла на Богородчани поза м. Станиславів до Дністра, 
друга на Тисьменицю, третя на Товмач, четверта на Обертин, п’ята на Городенку, а 
шоста на Коломию. В їхньому відступі з Карпат на схід німецькі війська вже не 
перешкоджали, але тому, що ковпаківці грабували, а навіть убивали селян, в їхній 
обороні стала Українська Народна Самооборона (УНС). До першої збройної сутички 
УНС із ковпаківским малим загоном дійшло при кінці серпня ц.р. в с. Бортниках, 
Товмацького повіту.

РІК 1944

При кінці березня група ОУН, понад 20 членів, розброїла в Товмаччині відсту
паючий на захід мадярський курінь, від якого забрано зброю, амуніцію і мундири. 
Мадяри, перебрані в цивільне вбрання, подались у сторону Карпат, на свою Ма- 
дярщину.

13.4.44 р. в с. Олеша, Товмацького повіту, енкаведисти наскочили на хату, де 
перебувала боївка ОУН. Українські бойовики привітали червоних вогнем зброї, яка 
скосила 3-ох більшовиків, а решта втекла.

24.9.44 р. в с. Олеша, сотня УПА під командуванням Ш. і відділ УНС звели 
цілоденний бій з більшовицькими окупантами. Ворожі втрати: майор, капітан, ст. 
ляйтенант і понад 120 рядовиків.

24.9.44 р. в лісах Товмаччини відбувся надзвичайно завзятий бій відділів УПА під 
командуванням Шрама і самооборонного куща Слоша з переважаючими силами 
більшовиків. Більшовики наступали на позиції українських повстанців силою одного 
полка (приблизно 1000 чоловік) при підтримці 4-ох панцерних авт. Всі (7) ворожі 
атаки відбито протягом цілого дня, з кривавими для ворога втратами. Українські 
відділи ніччю переправилися на другий бік Дністра. В наслідок більшовицької за
сідки, під час переправи впало 7 повстанців і окружний провідник ОУН Заревич.

Ворожі втрати: 86 убитих та 162 ранених. Між убитими був один майор та З 
ляйтенанти, в цьому один із обласного НКВД. Власні втрати: 35 убитих, а 16 
ранених. Зловлених повстанців енкаведисти постріляли в потилицю. В другій поло
вині вересня 1944 р. сталінські погромники, вертаючись з облави на с. Гостів, Тов
мацького повіту, попали на повстанську засідку. Ворог втратив к. ЗО убитих і ране
них (між ними майора і ляйтенанта) та три авта.

В листопаді 1944 р. повстанці Крука і Чорноти, зробили наскок на більшовицьку 
залогу в м. Товмач.

20.12.44 р. сотня «Змії» під командою П. вдарила на районний центр Товмач. В 
той час звільнено з в’язниці 45 в’язнів. У вуличних боях вбито к. 60 більшовиків. 
Знищено будинок міліції і тюрму.

Микола Тимиук
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РІК 1945

3.1.45 p. о 9-ій год. рано понад 200 більшовицьких червоноармійців на шляху до 
Товмача, наскочили на засідку сотні УПА к-ра Чорноти. В двогодинному бою ворог 
втратив к. 70 убитими, але тому, що вони дістали допомогу з Товмача — наша сотня 
була змушена відступити. Наші втрати: 4 вбиті, а 3-ох ранено.

3.3.45 р. біля с. Ісаків Товмацького пов., під час великої облави на побережжі 
Дністра, попав до рук ворога ранений повстанець Вербовий. Як енкаведисти запитали 
його, за що він бореться, то повстанець відповів, що за Самостійну Україну, тоді 
один з енкаведистів пробив його багнетом.

22.7.45 р. біля с. Грушки (Грушка), чота УПА звела бій з більшовицькою спец- 
групою. Між 5-ма трупами енкаведистів були трупи 2-ох ляйтенантів НКВД.

16.8.45 р. 500 більшовицьких бандитів наскочили на відділ УПА к-ра Ч., який 
квартирував з двома сотнями в лісі Товмацького повіту. Повстанці, не дивлячись на 
переважаючі сили ворога, привітали їх цільним вогнем зі своєї зброї. Ворог втратив 
80 убитих і понад 100 ранено. Наші втрати: 3 вбиті і 1 легко ранений. Другого дня, 
більшовики говорили в с. Колинцях на мітингу, що їх у цьому бою «впало тільки 30, 
а бандерівців аж 200...»

РІК 1946

18.2.46 р. в с. Грушка, біля присілка Милівка, була криївка, в якій переховувалися 
члени ОУН. Якраз в цей лютневий ранній день боївка НКВД прибула на полювання 
зайців і зауважила дим, що стелився понад снігом, де була криївка. Вони це зауважили
і обступили криївку. На крик енкаведистів до членів ОУН, між якими була й подруга 
Оля, щоб здалися їм живими — розірвали себе Гранатами.

25.2.46 р. в с. Одаї, кілька повстанців з відділу УПА «Смертоносці» під командою 
К. убили 4-ох енкаведистів, а 2-ох узяли в полон. Між убитими був ст. ляйтенант.

27.2.46 р. в с. Остриня, більшовики наскочили на хату, куди якраз зайшли 2 
повстанці. Після короткого бою повстанці розірвалися Гранатами. Більшовики спа
лили хату та застрілили хатню дівчину.

5.3.46 р. в с. Кутиська квартирував відділ УПА «Дністер» к-ра Ю. Вечором у це 
село прийшли більшовики на облаву. Повстанці вдарили по них сильним вогнем. 
Більшовики, залишаючи 3-ох убитими і 1-го раненого, втекли.

25.3.46 р. відділ УПА «Дністер» к-ра Ю. квартирував у с. Кутиська. О 21-й год. в 
село прийшли більшовики, щоб робити облаву. Повстанці обстріляли їх сильним 
огнем. Більшовики, залишивши 3-ох убитими і 1-го раненого, втекли.

1.5.46 р. відділ «Гуцули» провів наскок на станицю стрибків у с. Кутиська. Стриб
ків роззброєно і розігнано. Здобуто 20 крісів, 1 кулемет і 8000 штук набоїв.

9.5.46 р. боївка з відділу «Смертоносці» засіла на районового начальника стрибків
— ляйтенанта НКВД, що приїхав у с. Петрів; убито його і ще 2-ох енкаведистів.

29.7.46 р. відділ «Залізні» зробив наскок на спиртзавод в м. Товмач і цілковито 
зруйнував його.

РІК 1948

17.8.48 р. в с. Грушка була сутичка між групою повстанців і відділом МВД.
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РІК 1949

21.1.49 р. біля с. Грушка емведисти наскочили на іншу криївку підпільників. Після 
кількагодинного завзятого бою підпільники пострілялися.

15.2.49 р. в с. Буківна була сутичка між повстанцями й емведистами.
28.2.49 р. в с. Тарасівці повстанці спалили клюб.

Уривок із книжки «УПА В ДОКУМЕНТАХ 1942-50 pp.», том 11, видання 
Закордонних частин Організації Українських Націоналістів

Подруга Сова

Г У Ц УЛ ЬЩ И Н А  В БОРОТЬБІ

Цілий 1942 рік проходить на Гуцульщині під знаком збройної боротьби УПА на 
Волині й Поліссі. Тут організовуються групи повстанців, щоб воювати проти німців і 
більшовицьких партизанів.

Зима з 1943 на 1944-ий рік була в наших горах дуже гостра. Московський фронт 
наближався в наші сторони. Десь після Різдва 1944 р. один курінь німецького війська 
хотів перейти з Косова, попри Говерлю, на Мадярщину. З ними був український 
лікар Коцюбинський із дружиною, який походив із Підгаєччини. Під час їхньої 
переправи через гори, впали великі сніги, які засипали все кругом. Всі дороги, стежки, 
яри, були невидимі. Німці втратили орієнтацію, збилися з дороги, блудили, коні 
падали в провалля. До того докучали сильні морози. Всі німці замерзли біля Говерлі. 
їхні тіла знайдено весною, коли сніги попливли в Чорне море.

Весною 1944 року фронт наблизився до Косова. Прибули мадярські війська. Наші 
повстанці були в горах, маючи завдання перейти фронтові лінії без найменших 
утрат. Але одного разу дійшло до сутички упістів із мадярами.

Розлючені мадяри взяли з міста Косова 146 закладників. Між ними 10 інтелі
гентів. Були це самі мужчини: д-р Василь Стефурак, учитель Фіґльос, нотар Ґіле- 
тович, адвокат Іван Библюк, інж. аґроном Роговський, ветеринарний лікар та пра
цівник Союзу Кооператив із Буковини та інші. 136 дальших осіб — це були місцеві 
купці, різьбарі, килимарі, столярі, міщани. Закладників забрали на Саліну. Це ку
рортне місце в Косові, де люди брали соляні купелі.

Увечорі зійшлося 5 жінок, які рішили шукати цих закладників. Ранком ідемо в бік 
цвинтаря, але нас обстріляли більшовики, бо це була фронтова полоса. Поміж гро
бами долізли ми до парафії. Священик сказав заховатися. Ми, однак, пішли далі й 
стали перед хатою, з якої вийшов московський вояк і затримав нас. Говоримо йому, 
куди йдемо, але він не пускає, та ще почав стріляти нам під ноги. Ми тоді завернули 
на парафію.

В той час закладники дали знати, щоб їх викупили. Тим разом пішло нас три пані 
в дорогу. Нас знову почали обстрілювати. Ми хотіли обійти горою. Один господар 
показав нам куди йти і ми опинилися по мадярському боці фронту. Знаходимо в 
одній хаті мадярських вояків і просимо завести нас до офіцера. Два вояки пішли з
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нами й завели нас до села Соколівка. Якраз сюди привели закладників до шкільного 
будинку. Перед мадярами ми дали зізнання, що закладники — це не партизани, а 
невинні люди.

Всі затримані вже кілька днів стояли на ногах. Деяким почали пухнути ноги. На 
наше прохання дозволено частині людей вийти на дах і там послатися. Я зосталася 
біля них. Прала білизну в потічку.

По двох днях прийшла до мене невідома жінка й сказала, що вона моя своячка й 
почала цілувати і пригортати до себе. Стійковий мадяр не знав, що робити. Цілуючи 
мене, вона встромила в мої уста естафету й відійшла. Я прибула до школи й 
прочитала лист. Писали упісти, чи відбити закладників, чи мадяри їх звільнять? 
Люди сказали не відбивати, бо можуть бути жертви. Таку вістку передала я до 
повстанців.

Якось то зайшов до школи німець. Я просила його, щоб допоміг звільнити 
невинних людей. Німець сказав піти до «гавптмана». Учителька перебрала мене на 
гуцулку і я втекла з хати. Полковник погодився звільнити затриманих. Хотів мати 
списки всіх людей.

За той час прибув до села Фортуняк, який особисто знав деяких німців. Разом з 
ним пішли ми знову до німецької команди. Тим разом звільнено всіх 146 закладників.

Люди розходилися, хто куди хотів. Усі раділи волею. Наша частина поїхала до 
села Яворів. Тут нас пов'язали з УПА. З Яворова на доручення нашої команди 
переїжджаємо в околиці Жаб'я. Примістили нас в одній просторій селянській хаті, 
положеній у безпечному місці. Друг Санітет зразу взявся до праці. Почав лікувати 
людей, та ходив на перегляд відділів УПА. Властиво, це була його офіційна функція 
як лікаря відділів УПА на тому терені. Про це довідався німець Гітсерот, шеф 
ляндвіртшафту, і хотів узяти Санітета до Німеччини. Від того часу ми прейшли на 
сталу працю до УПА. Місцеві організаційні чинники дали таке доручення, щоб не 
наражатися на німецькі переслідування.

До відділів УПА напливали все нові добровільці. "їх треба було перевіряти. 
Звичайно це були молоді, здорові леґені. Хворих чи зі слабим здоров’ям або з фі
зичними ушкодженнями не приймали. Таких забирала сітка до іншої праці. В тій 
гірській околиці друг Санітет був єдиним лікарем УПА, яка мала два курені війська, 
приблизно 700 вояків. В одному замасковану місці побудовано польовий шпиталь, на 
50 ліжок. Шпиталь мав три великі кімнати для хворих, кухню та їдальню. У шпиталі, 
за час мого перебування з Санітетом, ми не мали більше ніж 12 хворих. Це не були 
поранені, а тільки хворі чи покалічені під час вправ. Всі хворі були озброєні: пісто
лями, автоматами, крісами.

Медсестрою була одна жінка з Косова. Вона також виконувала функцію заві
дуючої шпиталем.

Я була аптекаркою та асистувала докторові в операціях, а часами заступала його 
під час неприсутности. Ліки та потрібні прилади до нашого шпиталя діставали ми зі 
Станиславова. Там мали зв’язки з аптекою. Замовлення робила я досить часто, 
дбаючи про запас на пізніші часи. Опіку над повстанцями та упівським шпиталем 
здійснювали ми в тому місці впродовж трьох місяців.

Командиром куреня був Хмара. Я бачила на вправах 200 до 300 упістів. Курінь 
приміщувався в лісах під горою Копілаш.

Упісти походили з сіл: Ясенів, Зелене, Брустури, Черганівка, Шешори, Кобаки, 
Соколівка, Бабин, Буркут та з міст Косова й Коломиї.

Як місцеве населення, а головно із Союзу Українок жіноцтво, ставилося до свого 
рідного війська, може послужити факт достави одностроїв стрільцям. Почалася праця
— шиття блюзок, штанів, шапок-мазепинок. Шевці шили чоботи. Це була велика
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праця, розподілена на кільканадцять сіл, яка вимагала багато посвяти. Не знаю, де 
люди діставали матерію, але це був вовняний матеріял, що нагадував тонкі коци. Всі 
однострої були зеленого кольору. Чоботи були пошиті з імпреґнованого матеріялу, а 
спід був шкіряний.

Дивлячись на лави леґенів, які маршували чи стояли в лавах, вдягнені в новеньких 
одностроях, не можна було обминути розчулення. Самі сльози ставали в очах від 
радости, краси нашої молоді, з почуванням любови до рідного війська. Ті довгі лави 
в зелених уніформах стоять мені завжди перед очима, нагадуючи дні боротьби за 
волю та посвяту нашої молоді.

Не знаю ближчих обставин, але в селі Буркут відбувся бій з мадярами. З нашого 
боку впало 3 стрільці. В селі Зелене були згодом похорони вояків УПА на місцевому 
цвинтарі. Похорони були величаві та зворушливі. Хоронили оборонців народу. Па
нахиду служили три священики.

Місцеві різьбарі вирізьбили труни для трьох стрільців.
До села сходилося багато народу з усіх сторін. Молоді і старші, всі у святкових 

гуцульських одягах. Це була, як говорили гуцули — «наша Україна». Людей було 
понад дві тисячі осіб. Прибув курінь УПА з лісів Копилаш та другий курінь з лісів 
Біла Кобила. Салют поляглим повстанцям віддало 5 сотень вояків. Промови виго
лошували всі три священики, які стояли на підвищенні біля домовин. Поляглих 
ставили за приклад посвяти в ім’я любови до свого ближнього та всього народу.

Сім місяців перебування в УПА записані в моєму серці як світлі сторінки, як 
сповнення обов’язку щодо батьківщини, яка у важких часах підняла зброю проти 
потуг світу, щоб творити своє власне життя та не бути в рабстві чужих наїзників. 
Пролита кров молодих леґенів не піде в забуття. Вона кличе нових воїнів на нові 
подвиги. Могили в лісах будуть місцем надхнення та пригадки про розпочате діло, 
що жде нових чинів. У боротьбі гартується нація, червона кров сталить уми й серця 
нових переємників святої правди.

Зближався фронт. Приходила нова, жорстока, московська дійсність. Шість тижнів 
ішли ми через гори. Опісля дісталися до Будапешту, а далі до Відня.

Розповідь подруги Сови записав 
Степан Ґоляш
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Д А Н И Л О  ЧА Й КО ВСЬК И Й

Микола Климишин

Найніжніший чоловік, якого я знав, а 
йому судилася найсуворіша доля. Він був 
від мене вище на дв±_кдяси в українській 
гімназії у Станиславові. Коли я був у 
першій клясі, то він уже у третій. Більше 
ми зблизилися, коли він був у сьомій кля
сі, а я в п’ятій. Він з українського пред
мету писав дуже добрі й дуже довгі кляс- 
ні завдання. На початку року, коли купу
валося зшитки на шкільні задачі, то для 
нього купували бодай два рази грубший, 
як для всіх інших учнів його кляси. Про 
нього вже тоді говорили його друзі й 
деякі професори, що він буде письменни
ком. Я знав його з «Пласту» і втратив 
його з мого поля зору, коли він здав 
матуру.

За той час він від самого початку з 
1929 р. був членом ОУН і працював у 
підпільних виданнях, а також у тижне
вику «Нове село» у Львові та був ув’яз
нений польською поліцією. По занепаді 
Польщі був він на еміграції у пропаґан- 
дивному відділі Степана Ленкавського, як 
його заступник. У перших днях німецько- 
більшовицької війни він дійшов до Льво
ва в рядах Середньої Похідної Групи 
ОУН Миколи Лемика і брав участь у
підготуванні проголошення акту відновлення самостійности України, за що потрапив 
до в’язниці.

Ми зійшлися в краківській тюрмі Монтелюпіх 1942 року, в келії, з якої був один 
тільки вихід: до Авшвіцу. Здавалося, що смерть чорним птахом злинула між нас, і, 
поклавши нам на рам’я свою холодну руку, сказала: «Відтепер, мої хлопці, я буду 
вашою опікункою і не відступлю від вас ні на мент, ні вдень ні вночі».

Та ми поводились так, мов би сподівалися з тієї келії виходити на волю. Одним із 
тих, що причинювалися до піднесення настрою, був Данило Чайковський, бо завжди 
вмів сказати щось дотепне.

Ми багато чули про Авшвіц, ніби там з людського товщу роблять мило. Він 
одному з наших друзів, котрий дуже марний був, сказав, що з нього й мила поряд
ного не може бути, хіба якесь найгіршого сорту.

Ми переспівали всі пісні, які тільки собі пригадали. Володимир Пасічник мав 
свою саморобну мандоліну й до неї він умів співати жартівливі пісні. Йому допомагав 
Зенон Винницький, що був наймолодший між нами, але мав гарний голос.

На могилі Степана Бандери в Мюнхені 
ред. Данило Чайковський (зліва) 

і д-р М. Климишин. 1964 р.
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Нарешті нас таки завезли до Авшвіцу. Тут перший битий був Данило Чайковсь- 
кий, а дістав за те, що передав Борисові Вітошинському пару шкарпеток.

Напочатку ми знайшли таке робоче командо, що можна було якось то видержати, 
але коли скінчилась та робота, нас дали до товчення каміння, яке, потовкши, ми 
мали вивезти три кілометри за табір, там висипати й набрати іншого, яке треба було 
привезти до табору й потовкти. Була то дуже виснажлива робота й ми по трьох днях 
були вже дуже охляли. Данило був на краю сил і сказав мені, що він хіба скінчиться 
при такій роботі. Наступного дня ми вже вкрутилися в іншу робочу групу й так нам 
удалося уникнути смерти. За якийсь час Данило тяжко захорував і була дуже критична 
ситуація. Він мусів іти до шпиталю. Та це був не шпиталь, а «кранкен бау», де 
викінчували в’язнів, замість лікування. Ми мали щастя, що там був наш друг Льоньо 
Мостович, студент медицини, якому вдалося від перших днів дістатися до шпитальної 
обслуги. Він узяв Данила під свою опіку й там його нелегально вилікував.

Перебувши перші тяжкі місяці, нам удалося поприміщуватися на легкі роботи й 
до кінця Авшвіцу вже нам було легше. Я мав щастя, що мене випустили на волю при 
кінці 1944 року, але мої друзі, а між ними й Данило, лишилися й їх вивезли до 
Мавтгавзен, потім до Ебензее, де багато з них померло. Данило вже був між уми
раючими, коли в травні захопили табір американці й урятували тих, що ще не були 
викінчені. Але багато там померло наших людей.

Данила я побачив у 1945 році десь при кінці червня в Мюнхені на Дахауер вулиці, 
в бюрі Ліґи українських політичних в’язнів.

Тоді інша була для нас небезпека. Репатріяційні комісії ганялися по теренах 
Німеччини й вилапували всіх українців, щоб їх вивезти «на родіну». Люди чулися, як 
звірина серед лісу в час ловецького сезону.

Данило відшукав свою родину й поселився в Мюнхені. І як не дивно, саме в той 
час виникла дуже пригожа атмосфера для письменницької творчости. В Мюнхені 
опинилось тоді багато людей, що пишуть: Петро Мірчук, Петро Балей, Омелян 
Коваль, Василь Пасічняк. Всі вони повиходили з Авшвіцу, і разом із Чайковським 
знайшли Зенона Тарнавського, Богдана Нижанківського, Зенона Пеленського та Івана 
Вовчука, який знав кількох східньоукраїнських письменників, між котрими був Юрій 
Косач і Юрій Шевельов. Як на щастя знайшлася в Мюнхені забута друкарня, що 
мала повний склад українських друкарських черенок. З того постає тижневик «Укра
їнська трибуна», а також «Арка» — журнал літератури, мистецтва і критики. «Три
буна» спочатку була редагована різними редакторами, які скоро змінялися, аж прий
шов Д. Чайковський, та був до кінця її існування. В парі з появою тих періодиків 
постає Мистецький Український Рух (МУР), що розгорнув дуже широку творчу й 
видавничу діяльність. До МУР-у могли належати письменники, що мали свої публі
ковані твори і це стимулювало видавничу працю. В той час появляється Д. Чайковсь- 
кого «Хочу жити» — твір, оснований на тлі переживань автора в німецьких концен
траційних таборах, в якому виявився його непересічний письменницький хист. Потім 
того появляється його збірка новель «Наші дні» і ще виразніше виявилось, що він не 
абиякий письменник, що в нього великі письменницькі можливості, непересічні здіб
ності проникати глибоко в душу людини й давати нележну оцінку подіям і людям, і, 
що в нього велике багатство письменницьких засобів.

Він міг би стати великим письменником, але він про це не подбав, бувши одним
із тих, що глибоко взяли собі до серця слова Івана Франка: «А яке ж ти маєш право, 
черепино недобита, про своє спасення дбати там, де гине мілійон?» Тому він при
святив свій талант і своє життя боротьбі за волю України, як воїн на ідеологічному 
фронті. Та боротьба нічим не була безпечніша від збройної боротьби, про що свідчать 
кілька знешкоджених замахів на його життя й один вибух підісланої бомби, яка
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вибухла, коли він розпаковував пакунок, але чудом не був забитий. Та помимо того 
він видержав чверть століття на посту редактора різних націоналістичних періодиків 
як «Українська трибуна», «Час-Українець» і найдовше «Шлях перемоги».

В той час написав під прибраним ім’ям Семен Збаразький брошуру «Крути» (сто 
сторінок) для молоді про визвольну боротьбу України в роках 1917 до 1920 і «Мос
ковські вбивці Бандери перед судом», під своїм ім’ям. Протягом 20-ти літ був вихов- 
ником молоді СУМ, бувши довгий час головою Виховної Ради СУМ-у.

В роках 1955 до 1968 був головою Головної Ради ОУН. У 1967 році переселився 
до Америки і в Філядельфії виконував обов’язки редактора щоденника «Америка» до 
З липня 1972 року, коли помер у шпиталі в Ірвінґтоні, США, і був похований на 
цвинтарі в Бавнд Бруку.

Василь Яшан

«ВІСНИК»  
С ТАН ИСЛАВІВСЬКО Ї ОБЛ АСНО Ї У П РА В И  

З 29 Л И П Н Я  1941 РОКУ

Вступні зауваження

Дня 29 липня 1941 р. черенками української друкарні Обласної Управи в Стани
славові (Івано-Франківськ) появилося перше число — «Вісника» Станиславівської 
Обласної Управи. А тому, що те видання було якийсь час джерелом обов’язуючого 
на терені области права, варто запізнатись як з історією його творення й постання, 
так і з його змістом.

Після вибуху війни між Німеччиною і СССР 22 червня 1941 р. українські терени 
Підкарпаття від державних кордонів Мадярщини (Угорщини) аж по ріку Дністер 
поступово зайняли мадярські війська, які також адміністрували ті терени приблизно 
до половини серпня 1941 р.

Зараз по приході мадярських частин українці на місцях організували свою владу. 
Це природний закон, що люди хотять жити в упорядкованих відносинах. Діялося це 
серед надзвичайно складних обставин, витворених корінними змінами, які сталися за 
час панування польської, а опісля совєтської влади в Східній Галичині. Місцеве 
населення було позбавлене дотогочасних його провідних людей, яких виселено, ув’яз
нено, винищено, а дехто з них переселився на захід, у німецьку зону. Тепер основною 
проблемою утримання порядку була обсада влади провідними людьми, яких дуже і 
дуже бракувало. Брак фахових, таких потрібних, сил був причиною того, що до 
Городенки, де працював автор цих рядків, приїхав автом проф. д-р Володимир 
Гамерський1 із письмовим закликом Обласної Управи з’явитись туди негайно до 
праці. Треба було спішно поладнати особисті й сімейні справи та передати справи 
повіту. Два дні опісля, 20 липня 1941 р. приїхав з другим таким закликом д-р Богдан 
Рибчук, городенський уродженець, батьків якого вивезено до Сибіру в час, коли він 
перебував у Чехо-Словаччині. Д-р Рибчук був членом ОУН під проводом Степана 
Бандери. Залізниці тоді ще не їздили, тож д-р Рибчук приїхав автом, на якому маяв
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жовто-синій прапорець. З ним я поїхав до Станиславова. Подорож тривала два дні.
Вже другого дня рано почав я працювати як заступник голови Обласної Управи, 

інж. Іллі Сем'янчука,2 перебравши відділ загальної адміністрації. Той відділ не був 
ще зорганізований і не починав праці, хоча інші відділи Обласної Управи були вже 
відносно добре поставлені.

Для допомоги додали мені двох молодих правників і машиністку. Ми взялися 
негайно до праці над тимчасовими постановами і розпорядженнями, завданням яких 
було провадити принайменше порядок в адміністраційній ділянці.

Підготовка матеріялів для «Вісника»

Завести лад в адміністрації в даних обставинах була не легка, а рівночасно й дуже 
пильна справа. Існували не лише теоретичні різниці думок і поглядів, але і фактично 
на місцях не було одностайности. Люди доброї волі організували владу так, як 
уміли, і так як уміли також ту владу виконували.

З найменшими адміністраційними клітинами, цебто окремими громадами, не було 
багато труднощів. Ті громади, за малими вийнятками, вели своє діло добре: їхні 
межі були здавна усталені. Треба було лиш устійнити спосіб обсади керівних органів. 
Уведені за Польщі збірні громади-волості — не відновились на терені области. І то 
було зовсім вірно й доцільно. Окрема громада краще дасть собі раду з накладеними 
на неї обов’язками і буде краща запорука справедливого поділу тягарів. Голова села 
та його співпрацівники знають добре своїх громадян, і їм легше справедливо ділити 
тягарі на населення, як також заспокоювати потреби того ж населення.

Дещо трудніша була справа встановити спосіб обсади громадських функцій. Про
вадити вибори нормальним шляхом за тодішніх обставин було неможливо, але 
модний тоді спосіб номінації також не підходив і в практиці виявлявся часто помил
ковим. Тому вибрано правно може не надто ясний, але в практиці єдино можливий і 
доцільний, посередній шлях, до певної міри вже випробуваний. Видатніші одиниці 
даної громади сходяться в будинку громади, читальні чи кооперативи і намічують 
правління села, тобто голову чи начальника та вужчу раду з кількох осіб. Такі 
сходини скликає і назначує їх місце і час найбільш статечна і поважана особа в 
громаді — священик, голова читальні, кооперативи. Намічений склад сільської упра
ви подають до районової (повітової) управи, яка його перевіряє, затверджує і видає 
потрібні посвідки. Голова сільської управи в порозумінні з радою добирає громад
ського писаря та інших потрібних працівників.

Громади мали законами унормований двоякий круг діяння: власний і поручений. 
До власного круга діяння належало передусім завідування громадським майном. Тут 
вирішальний голос мала громадська рада, а начальник громади виконував її ухвали. 
До порученого круга діяння належали справи, що їх громада була зобов’язана вико
нувати на доручення державної влади, якою для громад було повітове староство. До 
тих справ належали: збирання податків, участь у військових поборах, евіденція насе
лення й інші. Ці справи виконував і за них був відповідальним тільки начальник 
громади, а рада до них не могла втручатись і не мала впливу на їхнє виконання.

Більше труднощів було з надрядною над громадами адміністраційною одиницею
— повітами або районами. В тому пляні аж до упадку Польщі існували в нас повіти 
з повітовими старостами на чолі. Сов. влада зліквідувала ті повіти і потворила 
райони. Територія останніх була значно менша, як попередніх повітів, а керували 
районами районові виконні комітети (скорочено «райвиконкоми»). Звичайно один 
повіт ділили на два або і три райони. І тут, власне, постала плутанина: в терені діяли 
декуди районні управи, а подекуди — повітові. Принайменше на самих початках
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районних управ було досить багато. Загалом льокальні амбіції були надто сильні й 
люди хотіли творити владу в районах, але вже після кількох днів переконувались, що 
завдання їм не під силу і що справа не піде. Тому вже в перших днях люди з 
районних осередків приходили до міст, в яких давніше були повітові староства, і 
просили, щоб українська влада, яка там творилася, приймала до управління і їхні 
терени. Те явище було зумовнене тодішніми нашими обставинами: не вистачало 
потрібних фахових сил для обсади повітових осередків, а що вже й говорити про 
райони.

З тих причин конечність вимагала увести в життя адміністраційні одиниці другого 
ступеня в межах давніших повітів.

Того дня, 22 липня 1941 p., після закінчення нормального щоденного урядування 
відбулась нарада керівників відділів Обласної Управи під проводом голови. Та ко
лекція начальників відділів вирішила видавати «Вісник» Обласної Управи і призна
чила д-ра Василя Яшана його відповідальним редактором.

Вже дня 23 липня вечором тимчасові приписи про організацію загальної адміні
страції були готові. Інші відділи подали теж їхні матеріяли до «Вісника». Все те 
треба ще було переглянути, упорядкувати, узгіднити, доповнити. Все було поспіхом 
виконано й увесь готовий матеріял для друку першого числа «Вісника» передано 
голові Обласної Управи для схвалення і дальшого урядування.

Замітки ОУНр.

Дня 24 липня 1941 р. появилася несподівана перешкода і друк «Вісника» було 
стримано. Його взяла на перевірку клітина Організації Українських Націоналістів під 
проводом Ст. Бандери, що розбудувала в Станиславові обласний осередок. Голова 
Обласної Управи пояснив, що Організація має свої приписи щодо формування влади 
на місцях. Тези чи приписи «Вісника» вони хотіли б переглянути, щоб узгіднити з 
тими, які є вже вироблені для цілого терену. Щоб це поладнати, до відділу загальної 
адміністрації прийдуть представники Організації і з ними буде можна ту справу 
обговорити й згіднити.

Ще того дня до відділу прийшов Василь Бандера, брат провідника Степана, в 
товаристві ще одного члена Організації. Вони, запізнавшися з текстом приготованого 
«Вісника», уважали, що деякі справи треба узгіднити з загальними крайовими розпо
рядками й тому добре було б перед виданням «Вісника» сконтактуватися з централею 
у Львові, щоб не вводити хаосу в тих обставинах початкового будівництва адміні
стративного апарату.

Нам залежало на поспіху, тож ми не годилися на те, щоб справу видання «Віс
ника» проволікати.

По довшій дискусії, яка була потрібна для виміни поглядів, ми остаточно дійшли 
до порозуміння, що справу треба віддати до вирішення Крайовій Управі у Львові. Та 
я, невдоволений з того, заявив голові інж. Сем’янчукові, що в таких умовах не можу 
брати відповідальности за працю дорученого мені відділу загальної адміністрації. 
Інж. Сем’янчук, людина висококультурна, розумна, тактовна і зрівноважена, порадив 
таки поїхати з відпоручниками Організації до Львова. З пошани до голови я 
погодився.

Поїздка до Львова

Дня 25 липня поїхали ми автом до Львова. їхало нас 4: Бандера, д-р Богдан 
Рибчук, шофер і я.
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В И Х О Д И Т Ь  ТРИЧІ В Т И Ж Д Е Н Ь

Рік Д. Стапиславів, неділя 22  березня 1942. Ч. 34 (75).

МОЛОДЬ І РІДНА ІСТО РІЯ  <
,Укр*'нськ(. державницькі я хуле-: і на Історії Русі з кінчаючи, прони- 

-Турні. памаїки свідчать, ШО МИ були \ гані і національно-державною луж- . 
держевнимі культурним народом, і  кою, • Заґубилн ії.-т- пише Ісїорик ' 
а «елі-,кою історичною минулісгю, .1а. Кревецький —. шойно українг 
Та все ж такй історичної свідомо- ська історіографія XIX ст. На місце,., 
сти і традиції-у нас не 6егіто. Вр- - наиІональто-Жржавної 'думки ста-" 
ЛИке лихоліття Я руїни, які чв;тй . рої української ігторіогсафії Йисту-,* 
навівали Україну на лротяві • іСто- .пас я новій українській’Історіогра-; 
рії, лірвали багато ниток, що В-іва- .фії думка народііицька,:бвйду-'-: 
ли нас. а минулісгю, . »а до української 'Діржавности, а

На почепу * 1*  століття,«коли то й ріакр антидержавні, що и -  
ТО разом а національною Ідсвю ’ христаліауввлвсь в тих специфічний

ВЕЛИКІ  ПОХОРОНИ НОВОЕІДНОПДНИХ ЖЕРТВ ШВД 
В СТАНИСЛАВОВІ ВІДБУДУТЬСЯ В НЕДІЛЮ 22-го БЕРЕЗНЯ 
Ц. Я.,чО ГОД. 3-ІЙ ПОПОЛУДНІ, З КАПЛИЦІ НА МІСЬКОМУ 
ЦВИНТАРІ ПРИ ВУЛ. А.ГІТЛЕРД. ЗБІРНА ПЕРЕД ЦВИНТАРЕМ.

У. о. к.

АВСТРАЛІЯ П Е РЕ Д  Б ^ Р Ш І
.Про'т

особливо в «ас D Гали> 
обновлятись . історична свідомість, 
державницька традиція І національні 
гопдощі. Але.адобутки перших де- 
ерток -літ .нашого національного 
Яідррджснич; спараліжупала драґо-

а ліХ сг. паоодницький^курс укра- .чпроходятС нема ще докладних ааі- 
ЇІІСЬКОІ Історіографії йвпануаав set- >доМлень. ‘АІоЖиа тільки сказати в 
владно в 2-ій половині ХІХ-го сто- загальному, що японські наступи на 
ліття, Всі наййианачіїїші представ- ‘(лІпнІЧне передпілля Австралії про- 
ники нової українськоїісторіографії Сходять дня неї некорисно.- „Тайме* 

г '"  "  ’ ' • , І ' . г  н, п u і  Областях
мвцвідино, аічізроднииька. (СТСрІОг Ко.томірїв ] 'Лвавреі>ськийі Ані^к.^персгоііИ-дліж амірин внески, 
графія спровадила нашу іеторіїп «а г"к>*отіЧ ІТ»уіа*м».м.» — уа twitf ,  а»р в н.іи«»ц ;тз японським про- 
аиміаЮ. І<« мкга.Ш мас г.арша ».« . •  фс*»1« Те П|М {піімі «а- Чуг*п,іпл **грм*. Насправді ці амс-

. і*гма , .  го»1* • • “ « * <  С«»иі « .  »а«ш - ріиаікі-«і iiijapaanmvs- і
V .  «По кМ^Л.паІцсмі стопа*. Міюи»*ин<../ш: **»■•■•••*•' »■« 1) А»«тр*гі, —  -

■ .>.Г,.И»-**'-Л«»гк.'і ' - І' НглМсі.кі

fenep ведуться floflo- йують велике ааінтересуванні: і на 
далі ле;е5ігом японських с пера цій 
о охо; ИьІ Австралії, але на тому 
все І кінчиться.

Японці подали до підомв заняття 
Ізжного міста Еал ге и західній 
Сушптрі. Морські on.рації я полуд- 
нева-схілкім . напрямі проходять 
успішно. Як ми рже нола.івли, япон
ські пдяздмі човни почали сильно 
дічти на Індійськім а с і-  м«гиі. 

подекуди, люючн и иоранс.іи чзеі 81
тон корабельної ііолгм'стотн. Аи-
Niilltil гтаїпотіс? і • • IV  -і.»

Зразок тодішньої української преси.

Василь Бандера був загальнознаний як Василько і так його всі кликали. Була та 
людина симпатична, відверта і надзвичайно добра. Тому їзда в його товаристві була 
приємною. Десь о 10 годині вечора ми таки добилися до Львова.

На другий день зайшов я до головної квартири ОУН у Львові, яка містилася в 
будинку «Дністра», і там в умовлений час стрінув я Бандеру Василя. Вже було коло 
полудня, коли ми могли говорити з відповідним референтом. Був ним Дмитро 
Маївський (його псевда Косар, Тарас), людина розумна і бистра. Він з цікавістю 
прочитав приписи «Вісника», усі розпорядження, які були спірні, вислухав моїх аргу
ментів і по короткій, але речевій виміні думок — без зайвої проволоки, не змінивши 
ані одного речення, ані навіть одного слова, підписав мою чернетку, з зазначенням 
його згоди на зміст.

У той час у Львові працювала вже досить справно Управа міста. Обласна Управа 
мала добру волю зорганізуватись і почати працю, але не могла, бо німці ставили 
перешкоди в її організації.

У вечорі ми виїхали зо Львова. Кожний з нас був занятий своїми думками і 
передумав все, що ми бачили й чули у Львові. Невеселі були наші думки. Німці не 
признали самостійности Української Держави й арештували більшість членів уряду 
Стецька і його самого теж.

Десь коло півночі добилися ми до перевозу на Дністрі коло Галича. Порому не 
було. Ми кликали перевізника, та він не чув і ми були змушені в авті переночувати. 
На світанку наступного дня з’явилися перевізники й перевезли нас, і ми заїхали до 
Станиславова.

Я здав звіт голові Обласної Управи. «Вісник» ще того самого дня був затвер
джений мадярською командою міста і 29 липня 1941 року видрукуваний. Того ж дня 
пішло в терен досить велике число примірників.

Зміст «Вісника»

Вісник мав шість сторін друку середнього, урядового формату. Під словом «Віс
ник» був уміщений український державний герб — тризуб.
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Зміст складався з 12 різних постанов, розпоряджень і правильників. Як першу, 
вміщено постанову з 22 липня 1941 р. про організацію влади загальної адміністрації. 
Потім ішло розпорядження ч:1. з тієї самої дати. Постанова і розпорядження ч: 1. 
вийшли від відділу загальної адміністрації. Розпорядження ч:2. з 22 липня 1941 р. 
вийшло від Президії. Цим розпорядженням настановлено д-ра Княжинського Анто
на,3 тоді голову Коломийської районної управи, уповажненим для зв’язку з військо
вою командою в Коломиї. Розпорядженням ч:3. Обласна Управа створила Обласну 
та Районні і Громадські Сільсько-Господарські Комісії.

Розпорядженням ч:4, з 23 липня 1941 р. Відділу Народної Освіти скасовано Місь
кий Відділ Народної Освіти в Коломиї і об’єднано його з районним. Далі йшли три 
правильники про працю Обласної, Районних та Громадських Сільсько-Господарських 
комісій.

Земельний Відділ видав розпорядження з 23 липня про проведення жнив 1941 р. 
Опісля йшло розпорядження ч:5. про збереження насіннєвих (сортових) культур, а 
вкінці інструкція про правильне закінчення годівлі шовкопрядки.

Постанова про організацію влади загальної адміністрації складалася з короткого 
вступу та приписів про організацію влади 1-го, 2-го і 3-го ступенів.

Вступ починався ось так: «ВЛАДУ НА МІСЦЯХ ВИКОНУЮТЬ ТІЛЬКИ І 
ЄДИНО ПОКЛИКАНІ ДО ТОГО ОРГАНИ». Мета припису увести ясність у тодішні 
відносини. Другий уступ: «В ТЕПЕРІШНІХ ОБСТАВИНАХ НЕМОЖЛИВО ПРИ- 
МІНИТИ ВИБОРЧУ СИСТЕМУ. ТОМУ ВСЯКА ВЛАДА ТВОРИТЬСЯ ПІСЛЯ 
ПОТРЕБИ ТА ЗА ЗГОДОЮ ВИЩИХ ї ї  ОРГАНІВ». Третій уступ: «ДО ВИДАННЯ 
ЗАКОННИХ НОРМ У РОБОТІ ТРЕБА КЕРУВАТИСЯ ЗДОРОВИМ РОЗСУДКОМ 
І ДОБРОМ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ВЛАДА НИЖ
ЧИХ СТУПЕНІВ ВИКОНУЄ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОРГАНІВ НАДРЯДНИХ».

Останній уступ постанови: «ВЛАДА МУСИТЬ БУТИ СИЛЬНА. ВОНА ПОВИН
НА РІШУЧЕ ПРОВОДИТИ В ЖИТТЯ РІШЕННЯ ТАК СВОЇ, ЯК І ВИЩИХ 
ОРГАНІВ.

В СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЛЯНЦІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ СЛІД УПРАВУ 
ЗЕМЛІ ТА ЗБІР ПЛОДІВ, БО ВІД ЦЬОГО ЗАЛЕЖИТЬ ВИЖИВЛЕННЯ НАСЕ
ЛЕННЯ І ВІЙСЬКА.

ОБЛАСТЬ ДІЛИТЬСЯ НА ТАКІ РАЙОНИ (ПОВІТИ): КОСІВСЬКИЙ, СНЯ- 
ТИНСЬКИЙ, КОЛОМИЙСЬКИЙ, ГОРОДЕНСЬКИЙ, НАДВІРНЯНСЬКИЙ, СТА- 
НИСЛАВІВСЬКИЙ З ВИЛУЧЕННЯМ МІСТА СТАНИСЛАВОВА, РОГАТИНСЬ- 
КИЙ, КАЛУСЬКИЙ, ДОЛИНСЬКИЙ, МІСТО СТАНИСЛАВІВ ТВОРИТЬ ОСІБ
НИЙ РАЙОН.

ВЛАДУ В РАЙОНІ ВИКОНУЄ РАЙОННА УПРАВА В СКЛАДІ ГОЛОВИ ТА 
НАЙМЕНШЕ 6 ЧЛЕНІВ, ІЗ ЯКИХ ОДИН ЯВЛЯЄТЬСЯ ЗАСТУПНИКОМ ГО
ЛОВИ РАЙОНУ.

РАЙОННА УПРАВА ТВОРИТЬ У МІРУ ПОТРЕБИ ВІДДІЛИ: СЕКРЕТАРІЯТ, 
ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ, ЗЕМЕЛЬНИЙ, ФІНАНСОВИЙ, ШКІЛЬНИЙ, 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я І ІНШІ. НАЧАЛЬНИКІВ ВІДДІЛІВ НАЗНАЧУЄ РАЙОН
НА УПРАВА».

Далі йшли приписи про районну міліцію, що її організує Районна Управа, про 
права і обов’язки тієї міліції та про її організаційну підлеглість Команді Обласної 
Міліції.

Про владу ІІІ-го ступеня були такі приписи: «СТАНИСЛАВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
У СВОЇХ ДОТЕПЕРІШНІХ ГРАНИЦЯХ СТАНОВИТЬ АДМІНІСТРАЦІЙНУ ОДИ
НИЦЮ ІІІ-го СТУПЕНЯ.
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ВЛАДУ ВИКОНУЄ ОБЛАСНА УПРАВА В СКЛАДІ ГОЛОВИ, 2 ЗАСТУПНИ
КІВ ТА КОЛЕГІЇ НАЧАЛЬНИКІВ ВІДДІЛІВ.

ЗОРГАНІЗОВАНО ТАКІ ВІДДІЛИ: 1. ЗАГАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2. ПЕР
СОНАЛЬНИЙ, 3. НАРОДНОЇ ОСВІТИ, 4. ЗЕМЕЛЬНИЙ, 5. ЛІСОВИЙ, 6. ФІ
НАНСОВИЙ, 7. ТОРГІВЛІ ТА ПРОМИСЛУ, 8. ЗДОРОВ’Я, 9. ТЕХНІЧНИЙ, 
10. СУСПІЛЬНОЇ ОПІКИ, 11. ОБЛАСНОЇ МІЛІЦІЇ, 12. КУЛЬТУРИ ТА МИС
ТЕЦТВА.

ОБЛАСНА УПРАВА ВИКОНУЄ ВЛАДУ І ВИДАЄ ОБОВ’ЯЗУЮЧІ ДЛЯ 
ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНИМ КЕРІВНИКОМ ОБЛАСНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ Є ГОЛОВА».

Приписом про зв’язок з Військовою Командою в Коломиї закінчується постанова.
Розпорядженням ч. 1 — ще доручено районним управам зібрати відомості про 

особовий склад сільських і міських Управ та подати їх Обласній Управі, разом із 
складом Районної Управи. Точка 3. того розпорядження звучала: «САМОСУДИ, 
САМОПРАВСТВА, ГРАБЕЖІ, КРАДЕЖІ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ЗАБОРОНЕНІ Й 
КАРАЮТЬСЯ ВІЙСЬКОВИМИ СУДАМИ, ЗГІДНО З ОГОЛОШЕНИМИ ПРИПИ
САМИ ПРО ВОЄННИЙ СТАН. НЕДОЗВОЛЕНІ САМОВІЛЬНІ ВИСЕЛЮВАННЯ».

Точка 5: «ОРГАНИ ВЛАДИ МАЮТЬ ПРАВО В АДМІНІСТРАЦІЙНОМУ ПО
РЯДКУ ВЖИВАТИ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ І ПРИДЕРЖУВАТИ ОПІРНИХ».

В точці 6. наказано зберігати знаціоналізоване добро, а також залишене. В точці 
7. дозволено творити сільські і міські мирові суди для полагоджування дрібних 
суперечок-непорозумінь між мешканцями, як винагорода за працю, поділ плодів з 
ріллі, користування землею, винагорода за зроблену шкоду.

Створення адміністраційного апарату було першим завданням того часу. На дру
гому місці стояла справа земельна. В тій ділянці сов. влада увела основні, різкі 
зміни. Тому тій справі присвячено може найбільше місця у «Віснику». Уведено Сіль- 
сько-Господарські Комісії, що їх завданням була підготовка перебудови сільського 
господарства, його ідентифікація, а також завідування і використання державних 
земель. Незалежно від того, треба було вирішити якнайскорше усі спірні питання, які 
насувалися при жнивах, що вже почалися. Тут розпорядження про проведення жнив 
подало такі приписи:

I) «ВСІ СЕЛЯНИ-ОДНООСІБНИКИ НА ЗЕМЛЯХ, ЩО ЗАСІЯЛИ ЇХ САМІ 
ОСІННЮ 1941 p., ПЕРЕВОДЯТЬ ЖНИВА ВЛАСНИМИ ЗАХОДАМИ.

II) ВСІ БУВШІ КОЛГОСПНИКИ, ЯКІ ЗАСІВАЛИ СВОЇ ЗЕМЛІ ВЛАСНИМ 
НАСІННЯМ, ЩЕ ЯК ОДНООСІБНИКИ ОСІННЮ 1940 р„ АБО ВЕСНОЮ 1941 p., 
ПЕРЕВОДЯТЬ ЖНИВА ВЛАСНИМИ ЗАХОДАМИ.

III) НА ЗЕМЛЯХ БУВШИХ КОЛГОСПІВ, СКОМАСОВАНИХ І ЗАСІЯНИХ 
КОЛГОСПОМ, ЖНИВА ОРГАНІЗУЄ СІЛЬСЬКА УПРАВА, ЧИ ТО ДОПОМІЖ
НА СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКА КОМІСІЯ, СИЛАМИ БУВШИХ КОЛГОСПНИ
КІВ І НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ОДНООСІБНИКІВ.

IV) НА ЗЕМЛЯХ СПІРНИХ ЧИ ТО МІЖ ГРОМАДАМИ, ЧИ ТО МІЖ ПО
ОДИНОКИМИ СЕЛЯНАМИ, ДЕ ОДНА СТОРОНА Є ВЛАСНИКОМ ЗЕМЛІ, А 
ДРУГА НАСІННЯ, ВНЕСЕНИХ ПОГНОЇВ, ПРАЦІ 1 Т.П. — УРОЖАЙ РОЗДІ
ЛЯЄ СІЛЬСЬКА УПРАВА ПІСЛЯ УЗГ1ДНЕННЯ З РАЙОННОЮ УПРАВОЮ. 
НА КОЖНИЙ ВИПАДОК ТРЕБА ЗВАЖАТИ, ЩОБ НІХТО НЕ МАВ НЕЗАСЛУ- 
ЖЕНОЇ КОРИСТИ З ЧУЖОЇ ПРАЦІ.

V) НА ІНШИХ ЗЕМЛЯХ, ЯКІ НЕ Є В КОРИСТУВАННІ КОЛГОСПІВ АНІ 
ОДНООСІБНИХ ГОСПОДАРСТВ СЕЛЯН, ЖНИВА ОРГАНІЗУЄ МІСЦЕВА СІЛЬ
СЬКА УПРАВА З МІСЦЕВИХ ЛЮДЕЙ, ОХОЧИХ ДО ПРАЦІ, А КОЛИ ТАКИХ 
НА МІСЦІ НЕМАЄ — НАЙМАЄ ЗАМ1СЦЕВИХ І ПЛАТИТЬ ЇМ ЧАСТКОЮ
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ВРОЖАЮ, ВІДПОВІДНО ДО МІСЦЕВОГО ЗВИЧАЮ Й УМОВ. ПІСЛЯ жнив 
УМОВЛЕНУ ЧАСТКУ ЗБОРУ ВИДІЛЯЄТЬСЯ РОБІТНИКАМ, А ЗАЛИШЕНУ 
ЧАСТИНУ ПІД ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІСЦЕВОЇ СІЛЬСЬКОЇ УПРАВИ ЗБЕРІ
ГАЄТЬСЯ В ЯКНАЙКРАЩИХ УМОВАХ АЖ ДО ДАЛЬШИХ ЗАРЯДЖЕНЬ 
ВЛАДИ.

VI) У ВСІХ ІНШИХ ВИПАДКАХ, ЦИМ ЗАРЯДЖЕННЯМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕ
НИХ, МІСЦЕВИЙ КОМІТЕТ РІШАЄ В ПОРОЗУМІННІ З РАЙОННОЮ УПРА
ВОЮ, МАЮЧИ НА УВАЗІ ГОСПОДАРСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇН
СЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ДОБРО НЕЗАБЕЗПЕЧЕНИХ НА ЗИМУ СЕЛЯН».

Розпорядження ч:5. подало точні доручення, як належить допильновувати збору 
насіннєвих (сортових) посівів зернових культур, зерно-бобових, корінеплодів і трав. 
Земельний відділ не забув також про шовкопрядку і подав, як її годівлю правильно 
закінчити.

На кінці «Вісника» було оголошення Секретаріяту про те, де приміщена Обласна 
Управа, де її відділи і їх числа телефонів, які є години урядування і години прийнять 
та дижури.

«Вісник» розділювано за районами із супровідним листом. Долучено списки міс
цевостей, міст і сіл за районами, з метою перевірки правильности назв та евенту
альних пропозицій змін. Також додано ще окремі вказівки для органів місцевої 
влади.

Зміни, зв'язані з перебранням цивільноїадміністраційноївлади 
німцями від мадярів

Треба було не тільки розділити «Вісник» та різні обіжники, але також знайоми
тися з відносинами на місцях. Тому вже ЗО липня 1941 р. почав я службову поїздку 
по області автом. Того дня я відвідав Отинію, Коломию і Снятин, спиняючись і в 
Заболотові.

У Снятині були якийсь час румуни. Люди оповідали, що румунські війська ще 
більше грабували, як мадяри. Всюди на місцях було аж забагато справ, і тому 
доводилося обмежуватися більш важливими. Дня 31 липня був у Городенці, де 
застав дуже прикрий стан. Люди перестрашені, майже ніхто не урядував. Поперед
нього дня мадяри воєнним порядком оточили приміщення української (повітової) 
міліції, що було в будинку суду, міліцію майже цілком розгромили. День зійшов на 
інтервенціях у мадярських командах. Рано 1-го серпня вже був у дорозі до Незвиськ, 
куди теж вступав. Довше був у Товмачі: там старостою був учитель, людина дуже 
порядна, але без адміністраційної практики, референтів він мав таких самих. У 
Тисьмениці владу організовано згідно з інструкцією організації (район у межах з 
останніх часів, — то був тоді єдиний випадок на всю область).

На чолі району стояв комендант міліції, мій знайомий-правник, якого я не застав. 
З його заступником обговорив біжучі справи, а район доручив повільно ліквідувати і 
передати справи до Товмача. Голова району повинен був якнайскоріше перейти на 
працю до Районної Управи в Товмачі, де його, як правника, нетерпляче чекали (але 
він туди не пішов).

Місто Галич передше не було повітовим осередком, але з огляду на його істо
ричне значення треба було його піднести і створити Галицький повіт, а то тим 
більше, що там були залишки районної організації і існував невеличкий персональний 
апарат для полагоджування справ. Також Надвірнянський повіт був надто великий і 
важкий для адміністрування у воєнних часах: його довелось поділити, і так постав 
новий, Делятинський район (повіт) з осідком у Делятині, що охоплював громади в
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долині Пруту. Ці справи полагоджено після появи «Вісника», окремими рішеннями. 
Таким способом полагоджено і кілька справ про зміну меж громад.

Рівночасно нагромаджувався дуже скоро матеріял до другого числа «Вісника». 
Але готове до друку друге число «Вісника» не побачило денного світла. Заважила та 
обставина, що адміністрацію від мадярів почали перебирати німці.

Уже в перших днях серпня поширилися чутки, що адміністрацію від мадярів 
переберуть німці. Було певним, що Галичину прилучено як осібний дистрикт до 
Генеральної Губернії, — таку назву мали рештки сильно обкраяної Польщі.

Але вже 7 серпня 1941 р. з’явився в Станиславові німецький окружний староста 
(Kreishauptmann) д-р Альбрехт, а вечором на площі біля пошти мадяри передали 
йому публічно урядування. Передача мала чистосимволічне значення, бо фактично 
владу треба було ще перейняти від українців, які її в дійсності виконували. Минули 
тижні, а то й місяці, поки німці обсадили всі ділянки адміністрації в тому сенсі, що 
дали принайменше своїх начальників.

З часом появи німців — українська влада ступнево втрачала ґрунт. До того часу 
українська влада виступала як самостійна, від імени Української Держави, і мадяри з 
тим годились, а принайменше не протестували. Ту самостійність ми втрачали в міру 
того, як влада переходила до рук німців. Рівночасно було жаль і важко на душі, бо 
ми були свідомі, що перестаємо бути службовцями української влади. І хоч багато 
кривд зробили нам тоді мадяри, все ж треба вказати і на їх заслугу: вони не 
забороняли нам на наших землях будувати нашу Українську Державу. Тим створили 
як не дійсність, то принаймні дозволили нам бути переконаними, що ми у своїй 
власній державі, що ми — частина Самостійної України.

З хвилини як німецький окружний староста перебрав владу, наш голова области 
уступив, бо цього вимагав наш престиж. Також начальники відділів і службовці 
покидали державну службу. Але українська публічна опінія була проти такої втечі з 
урядових позицій, бо це могло принести нам необчислених шкід і втрат. Пізніші 
події виказали, що той погляд був правдивий, бо де не було українців, там німці 
набирали до праці поляків.

Д-р Альбрехт, який справив досить симпатичне враження, на мою заяву про 
відхід, прохав залишитись. На початку він, не зорієнтований у становищі, не міг би 
дати ради і потребує помочі. Український службовий апарат Обласної Управи пере
ходив повільно на працівників окружного староства, в якому, крім німців — керів
ників відділів, працювали майже самі українці.

Дальша доля приписів «Вісника»

Одначе, приписи виданого «Вісника» зобов’язували не тільки в часах мадярської 
окупації. Вони, щоправда, були уведені в життя на коротенький час і прихапцем, але 
на їх основі таки створено адміністраційний апарат, який діяв ще досить довго. 
Тільки повільно зміняли їх розпорядження Генеральної Губернії, до якої нас при
лучено, не питаючи згоди.

Щойно дня 9 вересня 1941 р. я дістав ч. 1-6 і 8 денника розпоряджень Генеральної 
Губернії (Verordnungsblatt G.G.) в українській мові. На основі тих розпоряджень нас 
влучено до дистрикту Галичина з осідком у Львові, уведено нову валюту — поль
ський золотий та заведено інші порядки, подібні, як були за Польщі. Це нам напсу
вало не мало крови і нервів.

Громади все ще діяли, як самостійно адміністраційні одиниці, аж до березня 1942 
року. Тоді почали працювати збірні громади-волості, що їх обсаджувано українсь
кими силами, вишколеними на курсах волосних старшин і секретарів.
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Зорганізовані українською владою повітові староства (районні управи) пережили 
щасливо всі потрясення і бурі, і з деякими змінами щодо їх компетенції проіснували 
на терені Станиславівського окружного староства аж до кінця німецької окупації, 
тобто до червня-липня 1944 р. Зокрема дожило до того часу також староство у 
нашому княжому городі Галичі. В березні 1942 р. Галичеві прийшла була загроза, 
що не лише перестане бути повітовим осередком, але навіть містом, та спаде до 
числа сільських громад. У той час дистрикт видав припис, що характер даного 
селища залежить від кількости його населення. Межа була п’ять тисяч населення, 
щоб осада була визнана містом, все нижче того — було селом. А що кількість 
населення передусім по містечках тоді дуже обнизилось, то дистрикт перегрупував 
деякі дотеперішні міста як Богородчани, Галич, і переніс їх до сільських громад. Дня 
26 березня 1942 р. я був у дистрикті у Львові у референта тих справ, німця д-ра 
Куята, енергійного і розумного, але впертого. З трудом переконав його, щоб Галич 
залишив містом, а щоб і припис не був порушений, то я запропонував прилучити до 
Галича громаду Залукву, що в сумі й дало потрібну кількість жителів.

Треба зазначити, що німці поділили Станиславівську область на такі свої округи, 
з окружними старостами на чолі: Станиславівська, Городенська, Коломийська, Ка- 
луська. Станиславівська округа складалась на початку з колишніх повітів: Стани
славів, Надвірна, Рогатин. На весні 1942 р. вилучено з округи Рогатинський повіт, а 
прилучено Товмацький, бо Городенську округу зліквідували. Пізніше, в 1943 р. злік
відовано також округу Калуш і Калуський повіт прилучено до Станиславівської 
округи. У 1944 р. Станиславівське окружне староство перебрало адміністрацію реш
ток Коломийської округи, що їх тоді ще не захопила Червона армія. В місяцях липні 
і серпні 1944 р. німецькі війська залишили округу, і тоді перестала працювати в ній і 
цивільна адміністрація.

Про «Вісник» Станиславівської Обласної Управи розповідаємо докладніше тому, 
що мабуть у Другій світовій війні не було такого випадку, щоб видані українською 
національною владою приписи в легальний спосіб набули правної сили і фактично 
зобов’язували, значить у практиці життя були стосовані як обов’язуюче право.

Оцінка і правна характеристика «Вісника» досить складна і важка. Задуманий він 
був як денник на зразок таких, які видавали колись воєвідства. По своїй суті він 
повинен би містити тільки пояснення до законів і розпоряджень центральної влади, 
тобто міністерств. Але тоді вже не було української державної влади, яка видавала б 
свої розпорядження, а тим більше не було української законодатної влади.

У редагування «Вісника» вклали багато праці друзі, які керували різними від
ділами Обласної Управи, а також ближчі мої співробітники з відділу загальної 
адміністрації. До певної міри потрудилася біля нього й Організація Українських 
Націоналістів під проводом Степана Бандери.

Примітки

1 Д-р Володимир Гамерський, гімн, професор-математнк, помер у червні 1951 р. в США.
2 Інж. Ілля Сем'янчук, кооперативний і громадський працівник, нар. 26 березня 1895 р. в 

Опришівцях біля Станиславова, помер 28 квітня 1955 р. в Чікаґо, США.
3 Д-р Княжинський пізніше перейшов на працю до Українського Окружного Комітету в 

Станиславові, звідки пішов на еміграцію, жив у Австрії. З розвалом Німеччини потрапив під 
примусову репатріяцію. Відбув ув'язнення в Сибіру. Помер у США.

328



ЗЛ О Ч И Н И  ОКУП А Н ТІВ У СТАНИСЛАВІВЩ ИНІ

Михайло М.

ПОЛЬСЬКІ ЗЛ О ЧИ Н И  В СТАНИСЛАВІВЩ ИНІ

Від найдавніших часів, відколи Польща окупувала західні українські землі, поляки 
поводилися мов у своїй колонії, витягаючи з них якнайбільші зиски, а про населення 
зовсім не дбали, тільки визискували його як могли. Запровадили остаточно панщину, 
обернувши селян у своїх рабів, які не мали ніяких прав, і польський пан міг собі з 
ними робити, що йому заманеться. За найбільші злочини польські пани не були 
карані і навіть перед судом за надужиття ставали дуже рідко та майже завжди були 
виправдані.

Коли в 1772 p., по розборі Польщі, західні землі окупувала Австрія, у звітах 
записано, що населення тієї частини України знаходилося у великій нужді. Зміни 
приходили дуже повільно і польські пани ще далі мали необмежені права й визиску
вали селян.

Уже й після скасування панщини поляки чинили великі надужиття й безправства, 
головно в часи виборів, що описано в обох томах цього збірника. Багато людей 
було тяжко побитих, поранених, а то й забитих, коли покривджені селяни ставили 
опір. Поліція звичайно ставала в обороні поляків, покриваючи їхні безправства.

Не менше терпіло населення Галичини й за часів нової Польщі, що постала після 
Першої світової війни, головно в часи так званої пацифікації.

Один з маркантних прикладів хочемо тут навести з брошури «На вічну ганьбу 
Польщі» (1956, стор. 37).

ІВАН ТЕРПЕЛЯК — ЖЕРТВА ПАЦИФІКАЦІЇ

Іван Терпеляк, народжений 1893 року в Петрилові, закінчив середню освіту в 
Станиславові, а рільничу академію у Відні. Він брав участь у визвольній боротьбі в 
рядах УГА, а, повернувши після закінчення боїв, провадив із братом Андрієм са
дівничо-городницький заклад у Залукві коло Галича. Під час дозвілля працював у 
гуртках «Сільського господаря» та місцевій кооперативі.

О годині 4 дня 17 вересня 1930 p., вибираючись їхати до Вишнівчика на пошту, 
вийшов з хати і «в цей момент, — оповідає сам Терпеляк, — над'їхала фіра з шістьма 
мені зовсім незнайомими поліцаями. Як тільки вони зіскочили з фіри, запитали мене, 
чи я не Терпеляк. Я підтвердив і запросив їх до хати. Це були: поліційний комісар, 
комендант і чотирьох звичайних поліцаїв. Увійшовши до хати, побачили мою руш
ницю й запитали, чи я маю на неї дозвіл. Я показав їм потрібний документ. Тоді 
приступив до мене комісар ч. 813 і, зі словами: „Ти, собачий сину, хочеш Україну!”
— почав мене бити в лице. Другі поліцаї оточили мене й собі почали бити палицями 
куди попало. Та було їм цього, мабуть, замало, бо поклали мене на підлогу й били 
далі. Не тямлю, що діялося зі мною, та коли перестали мене бити. Коли я очутився, 
то був я цілком мокрий, бо вони мене зливали водою. Той самий комісар ч. 813
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наказав мені встати, вмитися та кинув 
мені стару обгортку, щоб я обтерся. При 
цьому не бракувало грубої лайки, якою 
вони частували мене весь час. Коли я, 
нарешті, знесилений ліг до постелі, по
чали вони нищити все, що попало. По
били шиби, розвалили в хаті печі в кім
натах і кухні. Поламали меблі, подерли 
книжки (не виключаючи й польських), по
розкидали білизну, одяги й постіль — 
усе, що попало під руку. Дерли все це 
багнетами, нищили й топтали ногами.
Навіть постіль пороли, а пір’я порозси
пали. Одне слово — нищили все цілко
вито...

Коли мене били, я голосно кричав.
Почули це люди, що працювали на полі 
(рим.-кат. поляки) і повідомили поліцію 
в Доброполі, яка зараз же вислала верш
ників. Але вони не доїхали, бо на пере
хресті доріг стрінулися з бандою, що 
від’їхала від мене. Порозумівалися кіль
канадцять хвилин, потім ті возом поїхали 
далі, а вершники повернули назад. /ван Терпеляк — жертва пацифікації.

І це все відбувалося в білий день, о 4 
год. по полудні в присутності 20-ти свід
ків, які або працювали при машині або ламали кукурудзу на городі. Всі вони цю 
подію докладно бачили і чули...»

Після того всього поїхав Терпеляк до суду, де був списаний протокол з оглядин 
його тіла комісією.

В наслідок того побиття Терпеляк довго хорував і вкінці помер 1937 року на 
зараження крови.
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С ТАН ИСЛАВІВСЬКА Д Р А М А

Амалія Рубель

14 листопада 1943 року в станиславівському театрі ставлено прем’єру оперетки 
«Шаріка». Коло год. S.30 по пол. до залі ввійшли Гестапівці, «шуц-поліціянти», доль- 
мечери й агенти та обставили всі входи й виходи. Чотири поліцаї увійшли на сцену 
під час третьої дії оперетки. Один із них наказав припинити виставу.

Уніформовані поліцаї спрямували на глядачів машинові пістолі і кріси, а доль- 
мечер наказав сидіти й не рухатись. Після того виступив шеф гестапо (у Стани
славові) Брандт і гостро заборонив публіці під загрозою негайного розстрілу роз
мовляти між собою. На його наказ жінки й діти покинули залю, артисти й технічний 
персонал зійшли на залю. Завісу опущено, а глядачі непорушно сиділи ще півгодини 
під загрозою машинових пістолів і крісів. Під час цієї перерви хтось незапримічений 
вирізав у завісі щілину.

Опісля всіх чоловіків переведено на праву сторону у залі, цілковито опорожнюючи 
половину місць. Агенти стали докладно перешукувати опущені місця. Під передніми 
сидженнями «знайдено» два пістоля, ручні Гранати, трохи нелегальної літератури. 
«Знайдену» зброю показав Брандт публіці, додаючи іронічно до приявного голови 
Українського Допомогового Комітету: «Чи з тим ідеться до театру?... Прошу, 
дивіться, пане голово Українського Комітету, це українці роблять, а не поляки».

Голова Комітету не відповів нічого. Наступила десятихвилинна перерва. Частина 
агентів перешукала залю, а один з них вдивлявся в публіку і викликав поодинці 
двох людей з залі. Вони скоро повернулись назад на своє місце. По цій перерві 
залишено на їхніх місцях тих людей, що сиділи недалеко «найденої» зброї, інших 
виводили по черзі на сцену. Кожного ставили обличчям до завіси і старанно обшу
кували. Деяких, правдоподібно на якийсь знак, відпроваджували під охороною до 
канцелярії театру і там затримували. Кількох людей закували ланцюгами (руки й 
ноги) та виволікли з залі. Публіці заборонили під загрозою розстрілу оглядатися під 
час того.

Після закінчення перевірки на партері, почався контроль бальконів. Нагло в ко
ридорі залунали постріли, розлігся брязкіт шиб, зчинилася метушня.

Німці втекли зі сцени поза завісу, дехто з глядачів кинувся на долівку. Коли все 
втихомирилося, на сцену вибіг з криком Брандт, погрожуючи українцям. Наказав 
усім покласти руки на голову. Зі сцени на залю знову повернулися цівки автоматів. 
Тоді Брандт сказав: «Я вам дам тепер театр. Досі я був надто лагідний до українців, 
щойно тепер я покажу своє справжнє обличчя — застосую тотальну відповідальність. 
Ви відповісте мені за цього чоловіка (йшлося про раненого СС-івця)».

Перевірка тривала ще годину. Німецькі уніформовані бандити поводилися грубо 
й дико. Відділених людей, що сиділи біля найденої зброї, німці всіх забрали з собою. 
Решту залишили. О год. 9.50 вийшов на сцену Брандт і сказав, що з огляду на 
поліційну годину ніхто тепер не може йти додому і всі мусять сидіти до 5 год. ранку. 
Теж і ті, що мають нічні перепустки. «Це тільки невелика кара для українців за їх 
ставлення до німецького народу», — додав він. Брандт вийшов, складаючи на ди
ректора театру й голову УДКомітету відповідальність за порушення спокою.

О 12 год. ночі ввійшли урядовці Арбайтсамту (уряд праці) на чергову перевірку. 
Всіх, хто не мав посвідки праці, відділено. Коло 7-ої год. ранку, після ще одної 
перевірки, всіх з документами звільнили.
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В загальному, Гестапо вивело коло 100 осіб. Чотирьох вивезли санітарним автом, 
24 забрав Арбайтсамт, з яких частину випущено наступного дня, а інших вивезено на 
роботи до Німеччини.

В ранній годині до будинку театру під'їхало кілька поліційних авт. З них випро
ваджено під сильним конвоєм 47 підсудних. При залучених гучномовцях Гестапо 
розпочало в театрі наглий суд. Підсудним відчитано акт обвинувачення: всім заки- 
дувано переховування зброї та приналежність до ОУН.

Деякі притакували, інші заперечували. Після публічно переведених допитів від
читано присуд: 25 обвинувачених засуджено на кару смерти — розстріл. Підсудні 
прийняли вирок спокійно.

Година 1.35 по полудні. Двадцять п’ять підсудних без блюзок, пов’язаних у три 
лави й оточених двома кордонами Гестапівців і шуцполіцаїв, виведено під стіну 
жидівської синагоги, недалеко від театру. Там прив'язано всіх засуджених мотузками 
за руки і через груди до спеціяльно закопаних стовпів і зладжено риштовання. Все це 
на очах кількатисячного натовпу. Місце екзекуції обложено всіма родами поліції. 
Перед розстрілом засуджені почали гуртом кидати оклики до зібраних людей: «Укра
їнці! Ми ждали від вас помочі, а ви прийшли подивитися»... «Помстіть нашу смерть
— не одинцем, але сотнями!» — «Хай живе ОУН і її провідник Степан Бандера!» — 
«Слава Україні!» Потім з грудей засуджених понеслись протяжно звуки національ
ного гімну «Ще не вмерла Україна»... Останні рядки заглушено крісовими пострі
лами. Під градом куль полягли всі жертви понурої станиславівської драми.

Напівживих добивали Гестапівські собаки пострілами з револьверів... Незабаром 
вантажними автомашинами під’їхали робітники «бавдінсту», відв'язували трупи, ви
возили за місто. На місці екзекуції викопано палі, затерто бризки крови, щоб і сліду 
не стало по невинних жертвах гітлерівського терору.

Не можна поминути факту, що вантажні авта з тілами розстріляних від’їхали з 
місця екзекуції під регіт польської вулиці, що п'яніла з радощів, та під сльози 
українських селян, яких зігнали гітлерівські пси для залякання й розстрілу думки про 
ідею вільної України.

Виросла ще одна братня могила жертв жахливого лихоліття українського народу.
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о. М. Кумицький

РОЗСТРІЛ 10 У К РА ЇН Ц ІВ У ВОРОХТІ

Дня 26 листопада 1943 р. в п’ятницю, блискавкою рознеслась по Ворохті вістка, 
що 11 кілометрів за селом у напрямі Говерлі убив хтось німця, вояка прикордонної 
сторожі зі станиці «Озірне».

Ця подія викликала в мене сильні побоювання за наслідки. Маючи гіркий досвід з 
інших околиць, був я глибоко переконаний, що Гестапо не пустить цього вчинку 
плазом.

Мої побоювання швидко здійснилися. За два дні, бо вже 28/11 в неділю, настало 
пекло для моєї парафії. Вернувшись зі Служби Божої з прилученого Татарова, від
правляв я Службу Божу у Ворохті.

Людей у церкві було обмаль, бо боялись навіть зійти з верхів у село, наче 
передбачаючи якесь лихо. По Службі Божій розійшлися ті, що були присутні, чим- 
скоріше до своїх хат, бічними стежками та полями, виминаючи осередок села.

В руках катів

По молитві рушив я додому. Коло церковної брами вже чекали на мене два 
Гестапівці з машиновими пістолями. У цій самій хвилині я побачив, як вантажне 
авто, наладоване Гестапівцями й лопатами, майнуло перед моїми очима.

Я зрозумів, що когось будуть стріляти і засипати землею. Авто їхало в напрямі 
тартаку — як пізніше виявилось, їхало по дерев’яні стовпи, що до них мали прив’язу
вати нещасні жертви перед розстрілом.

Мій погляд спинився тепер на Гестапівцях, що намірили дула своїх пістолів у 
напрямі моїх грудей і кричали до мене утертим Гестапівським прокльоном (по ні- 
мецьки): «Ти, проклятий попе, ходи з нами». Коли я хотів їм доказувати, що я є 
душпастир цього села і документи в мене впорядку, один з них копнув мене, кажучи: 
«Тим краще, що ти піп, ти повинен покутувати, бо твої українські бандити замор
дували німецького вояка».

По цих словах ухопив мене за плечі і з усієї сили штовхнув наперед. Обидва кати 
йшли за мною. У мене була певність, що мене ведуть на місце страти. По дорозі я 
шептав молитву і приготовляв свою совість на смерть.

На місці страти

В міжчасі минуло нас авто Гестапівців, що верталося з тартаку, навантажене 
стовпами. Не доходячи до середини села, я побачив, як на гостинці кроків 50 від 
залізничної дороги, побіч вілли «Маскотте» закопували привезені стовпи в мочарувату 
землю хлопці-поляки з Бавдінсту. Робили це з насолодою, що відзеркалювалась на 
їхніх обличчях і в їхніх руках. Знали, кого будуть тратити, бо перекидалися з Геста
півцями своїми рідними словами. Частина Гестапівців доглядала роботу, чотири 
стерегли мене, а головна частина розбіглася по селі, ловила людей і приводила на 
місце страти. Між зловленими були чоловіки, жінки, а навіть діти. Всі вони, почорнілі 
від страху, обкидали наляканим зором то мене, то закопані стовпи. Діти голосно 
плакали і їхній плач мішався з голосом матерів, що їх заспокоювали, хоч і по їхніх 
лицях спливали рясні сльози. Гурт моїх стережених парафіян доповнювався свіжо-
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припроваджуваними під конвоєм ґестапо. Усі ми чекали на смерть і дрижачими 
устами шептали молитву до Всевишнього.

Головний кат промовляє

Нараз почули ми з середини села коротку, хрипливу німецьку команду і слідом за 
нею грюкіт важких вояцьких чобіт. Це в нашу сторону марширувала півсотня ні
мецьких поліцистів з крісами на плечах і в шоломах. Половина з них спинилась коло 
нас, а друга уставилась у двох рядах на 20 кроків перед закопаними стовпами. За 
кілька хвилин з’явився коло нас головний кат станиславівського ґестапо Брандт. Він 
наказав зігнати нас під віллу «Маскотте», що ділила нас від місця страти лише на 10 
кроків. Сам Брандт стояв на гостинці, високо над нашими головами, в оточенні 
свого штабу і почав кричати: «Українські бандити, що криються по лісах, замор
дували позавчора німецького вояка в недалекому лісі. У відповідь на той морд зараз 
будуть розстріляні 10 українських закладників, що перебували в станиславівській 
тюрмі. Вони мали бути помилувані, хоч були обвинувачені за сприяння бандитам. 
Якщо трапиться у вашому районі ще один випадок убивства німецького вояка, ми 
розстріляємо за нього 50 українців».

Почувши ці слова, ми, здавалося, на хвильку відідхнули, але свідомість того, що 
зараз будуть розстріляні наші брати й що ми будемо примусовими свідками їхньої 
смерти, гнітила нас не менше як перед тим. Лише на обличчях наших «добрих 
сусідів» малювалося вдоволення, а їхні жінки голосно виявляли свою радість.

Засуджені

В одній хвилині почули ми гуркіт мотору і на гостинці біля страти спинилося 
вантажне авто, закрите щільно полотном. З авта повискакували Гестапівці і почали 
стягати з нього засуджених. Нещасні жертви не мали верхньої одежі, а подерта 
спідня білизна не могла закрити їхнього збитого тіла. Лише в сорочках і підштаниках 
везли їх зі Станиславова до Ворохти (95 кілометрів) при 12-ступневім морозі. За
суджені не могли зробити кроку від авта. Коли ми дивилися на цих людей, здавалося 
нам, що ґестапо веде попід руки вже мертвих трупів, щоб їх на цьому місці ще раз 
замордувати.

Перших п’ять приволікли і прив’язали до стовпів. Були це молоді хлопці з ясним 
волоссям, але на обличчі страшно схудлі. Чекали наказ до розстрілу спокійно, зрівно
важено. Я за той час уділив їм з гурту непомітно розгрішення. Наш гурт, замкнувши 
очі, не хотів бачити тієї страшної трагедії. «Сусіди»-поляки усміхалися один до одного 
і курили спокійно цигарки.

Геть з німцями!

Засуджені перекинулись між собою поглядом і крикнули враз: «Хай живе само
стійна Україна! Геть з німцями!» Та не докінчили. Впала команда «фаєр», грюкнула 
сальва і груди кожного зокрема прошило п’ять куль. Бухнула з грудей молодеча 
кров і мертві голови опустились додолу.

Нам хотілось плакати, проклинати, але чуйне око і вухо ґестапо було над нами. 
У кого з розстріляних бив ще живчик, того добивав Гестапівець револьвером. Небіж
чиків повідв’язували від стовпів і відволікли за ноги набік. Прийшла черга на другу 
п’ятірку. її, як і попередню, виволікли ґестапівці з авта, приволікли попід рамена під 
стовпи і прив’язували. У другій п’ятірці пізнав я інженера-надлісничого Івана Левиць-
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кого і лісничого Івана Наливайка, обох з Надвірної та Івана Німчука, лісничого з 
Ямного коло Делятина і Миколу Костика, купця з Надвірної. Вони, побачивши мене 
гукнули: «Прошу переказати нашим дома, що ми загинули у Ворохті». Грюкнула 
друга сальва і друга п’ятірка відійшла туди, де вже немає терпіння і насильства. 
Трупи порозбирали з білизни, поскидали до авта і вивезли. Закопали їх у спільній 
могилі під Татаровою при виїзді з Ворохти. З місця страти відходив я зі своїми 
парафіянами прибитий і зломаний. Боже Провидіння змилосердилося над невинною 
кров’ю, бо за годину по страті випав сніг і грубою верствою закрив місце німецького 
злочину.

НІМ ЕЦЬКІ ЗЛ О ЧИ Н И  В СТАНИСЛАВІВЩ ИНІ

Із звітів УПА, які переховуються в архіві ОУН

На п’ятьох довшого формату аркушах густого машинопису подано за датами 
масові розстріли українського мирного населення, українських політичних в’язнів і 
членів української поліції на східніх землях України, на Поліссі, Волині та в Галичині, 
з чого вибираємо дані про розстріли в Станиславівщині, подаючи наступні приклади 
з інших земель.

1 березня 1943 в Дніпропетрівському німці повісили на вулицях міста 40 українсь
ких поліцистів, які не хотіли битися з українськими повстанцями.

13 березня 1943 німці вимордували понад 600 душ українського населення села 
Ремель біля Олександрії на Волині.

10 жовтня 1943 проголошено в Галичині офіціяльно вийнятковий стан, на підставі 
якого введено в дію інституцію «наглих судів поліції безпеки». З того дня розпочалася 
кривава серія прилюдних розстрілів і масакр українського населення, що тривало до 
останнього відступу німців з Галичини в літі 1944 р.
14 жовтня 1943 в селі Жураки на Станиславівщині розстріляно 2 укр.
23 жовтня 1943 в Станиславові розстріляно 22 укр.
ЗО жовтня 1943 в Станиславові розстріляно 13 укр.

3 листопада 1943 в Калуші розстріляно 18 укр.
17 листопада 1943 в Станиславові розстріляно 25 укр.
30 листопада 1943 У Ворохті розстріляно 10 укр.
зо листопада 1943 в Ямниці розстріляно 10 укр.
зо листопада 1943 в Новиці, повіт Калуш розстріляно 10 укр.
3 грудня 1943 в Ягольниці коло Чорткова розстріляно 10 укр. зі 

Станиславівщини
5 лютого 1944 в Перегінську, повіт Калуш розстріляно 8 укр.

14-10 квітня 1944 в Станиславові розстріляно 30 укр.
14 квітня 1944 в Станиславові розстріляно 14 укр.
22 квітня 1944 в селі Бабин Зарічний, п. Калуш розстріляно біля 40 укр.

5 травня 1944 в селі Завадка, п. Калуш розстріляно 14 укр.
6 травня 1944 в Калуші розстріляно 42 укр.

За підрахунком того звіту в Галичині було 1571 розстріляних українців.
Варто тут подати, що 20 листопада 1944 р. німці розстріляли у Львові всіх людей,
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евакуйованих із східніх і осередніх земель України, що жили в бараках при вулиці 
Мартина.

За відомостями з Холма, німці в Холмі масово розстріляли й витруїли газами 
всіх людей, евакуйованих із східніх земель України.

Всі ці дані з того звіту УПА.

Степан Волинський

СП О М И Н  В’ЯЗНЯ «ҐЕСТАПО» В СТАНИСЛАВОВІ

Осінний ранок 1943 р. вкрадався почерез ґрати й сітку до одної з келій малим 
куточком незамурованого повністю вікна пивниці. Його прихід стверджували в пер
шій мірі блощиці, ховаючись у щілинах та залишаючи в спокої свої жертви... В’язні 
лежали покотом на твердій долівці, вдивляючись апатично у сніпок світляного про
міння в куті льоху. Далися чути кроки в коридорі. Заскрипів ключ у замку і двері 
відчинилися. «Службовий» відібрав рапорт, при чому кожний з нас одержав скибку 
хліба та вареху кави-люри. Хворих оглядав лікар, також в’язень, якого «службовий» 
замикав з нами в келії на час перевірки. Небагато можна було довідатися від нього, 
бо й він сам нічого не знав, що діється поза тюрмою. Між в’язнями були також 
поляки. Був там ще молодий хлопець з Надвірної, Срібний, а з Станиславова Василь 
Король.

Пізніше того дня знову відчинили двері і вкинули до нашої келії нового в’язня, 
старшого віком гуцула з села Поляниця (недалеко Татарова) — Ґав’юка. Німецькі 
жандарми схопили його на місці вдома в киптарику, червоних штанах та в постолах. 
Він розповідав нам багато та все так цікаво,що хотілося його слухати... Його 
«ґражда» була на горі за селом. Він розказував, як то він дістався сюди. Стояла хата, 
стайні та три обороги, а на подвір’ї лежали дошка та прилади теслярські. Сам він 
був тесля і богатир. Всі його знали, шанували та не раз зверталися до нього за 
порадами. Він виглядав на мудру й добру людину.

Перед кількома днями в полудень прийшли з гір до хати Ґав’юка партизани 
ковпаківського загону та звеліли йому зробити двері до колиби десь у горах. Під 
загрозою наганів став Ґав’юк робити ті двері і під вечір скінчив одну половину. 
Партизани забрали її та мали вернутися наступного дня по другу частину дверей. 
«Дивись, щоб був готов з роботою, а то уб’ємо!» - казали партизани та веліли, щоб 
нікому про це не розказував. На нещастя, партизани не прийшли по другу частину 
дверей і вона лежала готова на подвір'ї.

Але прийшли німецькі жандарми та знайшли цю половину дверей. Вони знайшли 
також ту колибу з новими дверми, де були партизани, і забрали старого Ґав’юка, 
його жінку та дочку до тюрми в Станиславові. Син утік через вікно, заки жандарми 
зійшли в село.

На очах Ґав’юків спалили німці їхню «ґражду». Ґав’юк оповідав про цю подію з 
чуттям та великим жалем, бо це ж була його «вітцівщина»... Немов кліщами схопило 
його за горло, коли загорілася хата. «Коли б очі не бачили, то може б легше було на 
серці... Немов живцем видирали мені серце з грудей... Горіла ціла ґражда, не поща
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дили й оборогів із сіном... Там під третім оборогом, — оповідав Ґав’юк, — заховав 
я бочівку венґерського вина на доньчине весілля... Усе згоріло та лиш глибокий біль- 
жаль у грудях позістав».

Опісля забрали Ґав’юків і одвезли до Станиславова, казали: «то за те, що парти
занам помагав». Свою трагедію малював Ґав’юк оповіданням, повним почувань та 
вродженого хисту.

По кількох днях викликали Ґав'юка. Врадувався він, бо надіявся вертатися з 
жінкою й донькою до рідної Поляниці.

На подвір’ї часто когось із в’язнів вели на переслухання, а часом садовили на 
вантажні авта і кудись відвозили Гестапівські кати. Малий куток під стелею в розі 
келії був нашим єдиним оком на Божий світ. Двоє з нас підтримували обсерватора, 
який шепотом передавав нам усі спостереження з того, що діялося на клаптику 
обведеного муром подвір’я. Ми по змозі слідкували за всілякими рухами на тому 
подвір’ї.

Пам’ятного дня, коли Ґав’юк пішов на переслухання, на подвір’ї тюрми був 
помітний рух. Заїхало вантажне авто, крите цельтою-брезентом, — до якого ладували 
в язнів. Загнали туди біля двадцяти осіб. Між ними були міщани, але в селянській 
ноші. Пішов туди також наш Ґав’юк у червоних штанах. Ми бачили його, добре 
знайомого, бо ще того дня з нами снідав... Ґестапівці закрили вхід і від’їхали.

Того дня час минав поволі. Під вечір знову зчинився рух на в’язничнім подвір’ї. 
Заїхало вантажне авто, мабуть те саме, на котре ранком ладовано в’язнів, а з нього 
гестапівці скидували трупи. Наш «обсерватор» доносив нам та подавав лише стрій 
поодиноких трупів. Одно тільки слово прошепотів: «дідусь!» — а наші серця стиснув 
невимовний біль... Ще рано з нами говорив та жив надією повороту в рідне село... І 
нас таке, мабуть, чекає! А може, ні? Одна молитва усмиряла біль. Надія, хоч мізерна, 
та вона держала-захищала нас від божевілля.

Про те, що сталося з дружиною та дочкою праведного мученика, — ми не знали. 
Ця згадка про вірного, чесного сина України, старого карпатського гуцула-орла 
Ґав'юка нехай буде сумною пам’яткою нашого лихоліття за німецької окупації.
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Микола Климишин

«СТАНИСЛАВІВСЬКИЙ ПРОЦЕС»
(На основі матеріялів, поданих Іваном Р. Костюком)

В Ізраїлі появилася в 1959 р. книжка «На твоїх руїнах, Станиславове», що стала 
притокою до т. зв. «Станиславівського процесу». У цій книжці була подана доку
ментація та зізнання свідків про тотальне знищення жидівського населення Стани
славова і Станиславівщини німецькими нацистами в роках 1941-1944. В цій справі 
державна прокуратура в Дортмунді розпочала слідство. В 1962 р. арештовано в 
Карлсфельді вісьмох німців з Гансом Кріґером на чолі й по довгому слідстві виго
товлено акт оскарження на 311 сторінках проти 14 обвинувачених колишніх членів 
німецьких поліційних органів влади в Станиславові. Головним підсудним був Ганс 
Кріґер, колишній шеф німецької поліції в Станиславові. Акт оскарження був на 
основі обвинувачень жидівських і польських.

Акт обвинувачення закидав 14-тьом підсудним (спочатку їх було 18, але два з них 
в міжчасі померло, а двох з приводу недуги мали судити осібно) замордування в 
роках 1941-1944 в місті Станиславові й околиці 80 тисяч жидів і поляків. Українці не 
подбали, щоб виставити своє обвинувачення. Багато старань доложив Іван Р. Костюк 
із своєю дружиною Галиною Полотнюк-Костюк, рідною сестрою інж. Євгена По
лотнюка, розстріляного у вересні 1943 року, щоб суд долучив їхнє обвинувачення або 
бодай свідчення, та суд не дав згоди, з огляду на його політичні мотиви. Окремо 
кожному з підсудних приписано поодинокі вбивства жидів і поляків, прізвища яких 
були подані. В загальному всіх підсудних оскаржувано за жахливі, нелюдські зну
щання й тортури над безборонними жертвами їхніх звірячих, нічим неоправданих 
інстинктів для матеріяльної наживи та для здобуття сумнівної вартости «слави» 
подвижників ідеології націонал-соціялізму.

Крігер і сім підсудних були ув’язнені, а решта відповідали з вільної стопи. Всі 
вони рекрутувалися з найнижчих верств німецького населення, за вийнятком Кріґера, 
батько якого був приватним купцем і вчителем. Інші, це сільсько-господарська бід
нота, робітники або ремісники, що поза своїми партійними й поліційними «рангами» 
не мали ніякої спеціяльної освіти, ані релігійного виховання.

Процес розпочався в понеділок 18 квітня 1966 р. перед судом присяглих, що 
складався з трьох професійних суддів: предсідника д-ра Антона Функе і ще двох, а 
присяглих суддів було шість. Трьох підсудних боронили приватні адвокати, а решту 
підсудних боронили адвокати покликані з уряду.

На розправу покликано 120 свідків, головно жидів і поляків як також експертів 
з-поміж німецьких юристів і колишніх урядовців т. зв. Генеральної Губернії дистрик- 
ту Галичина.

Судова заля була постійно переповнена здебільша жидами, поляками й ласою на 
сенсації німецькою публікою.

Головний підсудний, це Ганс Кріґер — колишній «СА-Штурмбанфюрер» і кримі
нальний радник, а після війни торговельний підприємець в Людвіксгафені. Народже
ний 1910 року як одинокий син учителя в Познані, де закінчив тільки п’ять народних 
кляс, а згодом дворічний курс сільського господарства й був завідуючим двома 
господарствами в Бранденбурґії. У 1929 році стає членом організованих у тому часі 
А. Гітлером «Шуцабтайлюнґен» (СА), а рік пізніше стає членом націонал-соціяліс- 
тичної партії (НСДАП) і зачинає скоро лізти по високій драбині після приходу до 
влади Гітлера аж до ранґи «СА-Штурмгавптфюрера». В 1941 році з’являється в
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Станиславові на становищі головного шефа поліції. Цю злочинно-криваву службу 
сповнює до кінця серпня 1942 p., коли йому посковзнулася нога й він був ареш
тований за зраду державних таємниць, покараний однорічним ув’язненням і висланий 
на західній фронт. В судових актах написано, що він прозрадився перед польською 
графинею Лянцкороцькою, що він має завдання винищувати жидів, поляків і україн
ців. Вона в 1942 році переїздила через Станиславів і була арештована, але тому, що 
вона мала зв’язки з королівським італійським родом, її випустили скоро на волю. По 
виході на волю вона подала до відома це, що їй Кріґер у час переслухання сказав, і в 
наслідок того він був покараний.

Йому акт оскарження закидав убивство 80 тисяч жидів і поляків, показову екзеку
цію 600 жидів і поляків 3 серпня 1941 p., замордовання двох жидів з домашньої 
обслуги, власноручне застрілення 25 жидівок і польок, буцімто членів підпільної 
організації «Сильвестер» з її здогадною коменданткою Лідою, яких цей катюга велів 
тримати цілу ніч на в’язничному подвір’ї роздягнених догола на тріскучому морозі в 
грудні 1941 року, застрілення одного жидівського подружжя для розвеселення п’яної 
ватаги своїх гостей, прив’язання до хвоста свого коня та заволочення на смерть в 
повному ґальопі роздягненої наголо однієї жидівки... Розстріл 250 хворих жидів, 
застрілення трьох жидів Кляйнґута, Штайна і Макса за те, що н* віддали вчасно 
своєї біжутерії, застрілення малої дитини на очах її матері, вбивство пострілом в очі 
жида Ліберта за те, що цей відважився сказати йому:«І це називається висока німець
ка культура...» І ще приготування й особисте керівництво в екзекуції трьох тисяч 
жидів у лісі біля Надвірної 6 жовтня 1941 p., особисте керівництво і нагляд у 
розстрілюванні 12 тисяч жидів у т. зв. «Кривавій неділі» 12 жовтня 1941 року, та 
багато інших злочинів, про які свідчили під час судової розправи наочні свідки. Цей 
кривавий реєстр, започаткований Крігером, продовжувався ще й по його арештуванні, 
коли на його місце прийшов його помічник, не менше «заслужений» садист «СА- 
Штурмфюрер» Брандт, який з подивугідною пильністю мордував уже не тільки жидів 
і поляків, але й українців. Про Брандта були поголоски, що його викінчили бійці 
УПА, та ця вістка показалася неправдивою, бо — як подано в акті обвинувачення — 
цей бандит помер у польській в’язниці в Бреславі 1957 року.

Під час подавання генералій Крігер гордився, що його батько виховав його «на 
доброго німецького патріота, що він з молоком грудей матері висмоктав ненависть 
до жидів і слов’ян». Він не каявся і не відмовлявся від закинених йому злочинів, 
навпаки, він ще далі лишився визнавцем націонал-соціялістичної ідеології, вірним 
послідовником Гітлера й Гімлера. Він обвинувачував жидів, що це вони затіяли війну 
проти Німеччини з наміром тотального знищення німецького народу шляхом стери
лізації жінок і мужчин... Свою службу в Станиславові виконував він з повною свідо
містю, що робить «добре діло» для своєї вітчизни. Він виконував тільки накази 
зверхників. Подібно зізнавали інші підсудні, тільки що вони виконували накази 
Кріґера й інших своїх зверхників, але вони не виявляли ніякого жалю за поповнені 
злочини, вважаючи, що вони робили добре діло для Німеччини. Акт оскарження всім 
їм закидав участь у винищуванні жидів і поляків, яких число подається 80 тисяч, крім 
того ще особисті злочини, поповнені без наказу.

Після переслухання свідків, яких мало бути 120, але не всі з’явилися, а деяких 
вилучено, зізнавали різні експерти, головно німецькі юристи, які старалися облегшити 
злочини підсудних і доводили, що за невиконання наказу грозила кожному з під
судних кара смерти.

Після 189 днів судової розправи засуджено Кріґера і двох його найближчих 
помічників на досмертну в’язницю, трьох на 9, 8 і 7 літ, трьох по 6 з половиною літ, 
одного на 6 літ, а 4 звільнено від вини і кари.
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Українська преса широко описувала хід процесу й, коментуючи, подавала багато 
інформацій про злочини німців в Україні, про облави, арешти, суди, розстріли, 
шибениці, подаючи при тому й цілі списки жертв тих злочинів.

Т. Мосора

ЖОРСТОКІСТЬ М А Д Я Р

Неділя 22 червня 1941 року, по Службі Божій вийшли люди з церкви і високо під 
небом зауважили літаки, що кружляли з притишеним гуком моторів. Хтось наздогад 
кинув, що почалась війна, і так воно було. Останнім з церкви вийшов о. парох 
Куницький і підтвердив вістку, взяту із закордонного радіо. Всі люди прийняли цю 
новину з непритаєною радістю і поспішали додому, бо стояти гуртом у місцевості 
Ворохта було заборонено. Про започатковану війну німців з більшовиками не гово
рили, але всілякі політруки вже заздалегідь вислали свої родини і їхні «маєтки» на 
Схід. Залишились тільки члени НКВД, які незабаром висадили в повітря два заліз
ничні мости-«віядуки» і знищили всі телеграфічні стовпи з Ворохти аж до Воронєнки. 
Цю роботу виконували вони вночі. Вдень все затихало. Останнього тижня політруки 
ще добре «погуляли». Вони схопили кількох людей і розстріляли їх між Яблоницею і 
Поляницею. Тому з обережности майже всі українці ночували в лісах або в оборогах, 
віддалених від господарства.

Українське населення Ворохти становило більшість, за ними йшли поляки і жиди. 
Ці дві групи завжди йшли разом і тепер нетерпеливо очікували приходу мадярських 
військ. Українці, навпаки, знаючи мадярів з Першої світової війни, були занепокоєні.

В 1938 році вони з насолодою виловлювали наших юнаків, що переходили горами 
Закарпаття, в’язали їх колючим дротом і вішали. Дерева під горою Кукул були 
обвішані геройськими дітьми. Або, щоб допомогти звоювати українських повстанців, 
поляки вночі перевозили мадярське військо в замкнених вантажних вагонах з Лавоч- 
ного через Ворохту до Воронєнки, яке з тилу заатакувало українців. Тому наша 
спільнота воліла мати своїм окупантом німців.

Одначе, за кілька днів мадяри взяли ціле Підкарпаття з містами Станиславів і 
Коломия. Як тільки переступили Карпати, мадярські війська почали грабувати і без 
причини вбивати мирне населення, яке вже тоді голодувало, бо на тій землі родить 
лише бараболя, а люди удержуються з заробітків по тартаках та бутинах (вируб 
лісу).

У Ворохті був великий тартак, в якому працювало близько 400 робітників і 
урядовців. Одного ранку, це було в понеділок, сьомого липня, прибігли двоє робіт
ників з тартаку на приходство й нетерпляче просили, щоб о. Куницький прийшов на 
тартак в ролі перекладача між робітниками і мадярами, бо мадяри вже цілу ніч 
вивозять з тартаку різні речі. Тільки та делегація вийшла, а вже прибула друга і 
повідомила, що мадяри розібрані машини вже вантажать на авта. Парох Куницький 
знав про наставлення мадярів до українців, але згадка про голодову смерть невинних 
дітей і жінок, яка наступить з браку праці в тартаку, наказує йому йти і просьбою 
переконати мадярів не забирати бідним робітникам верстату праці. Коли о. Куниць-
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кий прибув на тартак, то мадяри увихались при машинах, розбираючи їх, і частини 
вантажили на авта. Робітники й урядовці стояли гуртом і сумно приглядалися.

На вид надходячого о. Куницького, всі мов по команді підступили вперед, щоб 
почути розмову між отцем і комендантом мадярського війська. Комендант мабуть 
настрашився, що безборонні робітники зі священиком до них наблизились, дав наказ 
ухопити кріси і спрямувати їх на людей. Та о. Куницький зорієнтувався в небезпечній 
ситуації, підніс руки вгору, прохаючи слова в імені робітників. Комендант відділу 
вислухав священика, сказав, що вони тартак залишають і виїжджають. Всі урядовці й 
робітники подякували отцеві за труд, і, не прочуваючи нічого злого, розійшлися до 
праці.

Того самого дня, коли смеркалося, військова жандармерія обступила приходство 
під кожним вікном. Чотири особи ввійшли до помешкання і скували священика, 
поставивши біля нього варту. Тригодинна ревізія в цілім домі не дала нічого, проте 
о. Куницького вивели на веранду і там грубим мотузком зв’язали кожну руку окремо, 
а кінці шнура закинули за платву. Кінці шнура потягнули в них, так, що тіло 
священика зависло у повітрі. Швидко голова священика похилилась на груди, вояк 
вилляв на нього холодної води, мотуз відв'язав — і тіло безвладно повалилося на 
землю. Прикладом кріса допоміг жандарм священикові піднестися на ноги. З носа і 
рук текла кров. Тоді скутого повели до авта.

Ідучи в сторону залізничного двірця, жандарми зупинились біля церкви, де правий 
бік дороги виступав два метри понад дорогу. Там наказали священикові вийти з авта 
і стати плечима близенько до церкви. З противної сторони дороги стали четверо 
мадярів і вистрілили по два набої понад і по боках голови о. Куницького. Тоді 
змусили сісти до авта і біля Української Учительської Оселі повторили вдруге свій 
брутальний вибрик. Вкінці заїхали на військову команду і передали в'язня дижур- 
ному. Цей показався більше людяним, бо звелів скинути кайдани і сісти в куточку на 
лаві.

Світало, коли на приходстві почули легенький стукіт до вікна і притишений голос: 
«Не бійтеся, це я, Юра С.(організатор молоді, що від кількох днів жив на приход
стві), Богу дякувати, що не найшли обтяжуючого матеріялу. Вчора я вже йшов до 
хати, та мадяри мене випередили. Кажу, на щастя, бо мене першого забрали б, а ви 
потерпіли б ще більше. Цілу ніч я пересидів у кущах, робітничу посвідку маю і тепер 
їду там, де скажете, щоб рятувати людину».

Вже перед п'ятою годиною виїхав він ровером, як тартачний робітник до Деля- 
тина і впросився на мадярське вантажне авто, а вже о год. 9-ій був у Преосвященного 
Кир Григорія Хомишина, що визначався правдивою любов'ю до всіх.

Єпископ уважно вислухав розповіді Юри і сказав: «Усе зроблю, що в моїй змозі. 
Ти, сину, спокійно вертайся додому». Владика запровадив юнака до кухні на сніданок 
і поспішив до урядів проситися на телефонічну розмову, бо приватні телефони зай
няла окупаційна влада.

Тим часом у Ворохті мадяри арештували Юліяна Мосору, дир. тартаку і ще 
одного урядовця, імени якого не згадаю, начальника громади Миколу Гаврилюка і 
коменданта поліції Івана Мочерняка. Всіх разом з о. Куницьким відставили автом до 
Коломиї на воєнний суд, звинувачуючи в бунті, немов би то вони організували 
повстання проти мадярів.

По кількох годинах удалося Преосвященному покликати до телефону о. катехита 
Кабаровського, якому Владика доручив справу арештованих.

Отець катехит, колишній поручник австрійської армії, не гаючи часу вдався до 
головної військової команди і зголосив дижурному бажання говорити з прокурором. 
Прокурор телефонічно заявив отцеві, що прийме його щойно на другий день, бо він
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зайнятий виготовленням оскарження проти підсудних, екзекуція яких відбудеться 
найдалі о год. 10-тій рано. «Саме в тій справі маю важливі інформації». Прокурор 
саме «сушив» собі голову, що в супровіднім доносі не було ніякої згадки про будь- 
яку зброю в тих революціонерів. Він наказав упустити того впертого свідка в надії, 
що може він принесе щось нове до оскарження. Коли отець увійшов до кімнати 
прокурора, вони стали проти себе, наче зачаровані. По двадцятьох роках себе піз
нали, бо були вони вірні друзі в окопах на італійському фронті з часів Першої 
світової війни. По сердечнім привітанні отець катехит заговорив, що доля здогадних 
«революціонерів», яких провідником є його приятель о. Куницький, пригнала його до 
головної військової команди, яка на несправедливий донос мала б покарати невинних 
людей.

— Все для тебе зроблю, — сказав прокурор.
Ще того вечора о. катехит відвідав своїх «революціонерів», що в темній пивниці 

на вогкій долівці очікували розстрілу.
Виявилось, що причиною тих арештувань і ревізії була інтрига наших сусідів- 

поляків, які донесли до команди, що вони — арештовані — тримаються з «лісом», 
приготовляючи повстання проти мадяр.

Тим часом за заступництвом Матері Божої і скорій інтервенції єпископа Кир 
Григорія всі п’ятеро вийшли на волю з того, як здавалося, безвихідного становища.

Микола Долішній

ЗБІРНІ М О ГИ Л И  Ж ЕРТВ БІЛЬШ ОВИЦЬКОГО ТЕРО РУ  
В СЕЛІ ПАСІЧН А

У доповнення до описаних в першому томі збірних могил помордованих більшо
виками в’язнів у «Малому Катині» коло Надвірної (стор. 827), хочу подати наступне:

Зо два тижні після приходу німців у 1941 р. селяни села Пасічна (3 км від 
Станиславова) знайшли в лазах за селом чотири довгі збірні могили в’язнів стани
славівської тюрми.

Могили були добре замасковані зеленою травою і кущами так, що майже не 
відрізнялися від довкілля. По розмірах могил і кількості верств трупів можна при
пускати, що в тих могилах поховано майже 8 тисяч в’язнів. Український Комітет у 
Станиславові робив старання, щоб перевести ексгумацію трупів і поховати їх на 
міському цвинтарі в Станиславові, але німецька влада не дала дозволу, мовляв літня 
гаряча пора (липень) і розкладені вже трупи можуть спричинити пошесть.

Могили так і лишились не досліджені.
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Надвірна. Частина видобутих з ям у  лісі «Буковина» трупів, помасакрованих більшовиками, 
виложених до розпізнавання перед вивозом їх на кладовище. 1941.

Частина видобутих з ям у  лісі «Буковина» трупів, помасакрованих більшовиками, виложених 
до розпізнавання перед вивозом їх на кладовище в Надвірній. 1941.
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Ф ото із зб. 1. Попсля. 

Труни із тілами розстріляних українських політичних в'язнів 
везуть під час похорону на селянських возах.

ЯК БІЛЬШОВИКИ Н А К Л А Д А Л И  ЯРМ О  
ЗА ХІДН ІЙ  УКРАЇНІ

Звіт відділу УПА за час від І січня до ЗО грудня 1945 року 
Богородчанський район

Подаємо склад нових урядів району, з якого видко методи окупанта, що вже не 
одну країну приборкував. Один москаль, не конче на провідному посту, один-два 
українці зі східніх земель, добре приручені й випробувані, а там уже місцеві вірно
піддані. Може той москаль і не міг би забагато зробити, але він має таких, що 
перевиконують норму, щоб показати й доказати, які то вони вірни пси комуни. При 
їхній помочі він має добрі інформації про все, що хоче, і їхніми руками виконує 
найганебніші злочини.

Пригадується та байка про дерева в лісі, що побачили, як до лісу везли залізні 
сокири, й настрашились, але хтось підглянув, що сокири не мають топорищ, і дерева 
відідхнули з полегкістю, бо сокира без дерев’яного топорища не може рубати.
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Р а й в и к о н к о м  (рвк)

гост ім’я і прізвище рік
нар.

націон.
принал.

освіта місце
походж.

партійністі

голова Бондаренко К.В. 1903 руський серед. Москва партійний
замісник Лабів В. 1900 українець серед. Солотвина кандидат
секретар Новіков А.Т. 1912 українець серед. Крим партійний
зав. плян. Надрага І.П. 1912 українець нар. шк. Гринівка партійний
зав. моб. Приймак І.М. 1910 українець нар. шк. Харків партійний
р. інспек. Кубірка Ш.Т. 1912 українець серед. Урал партійний

Р а й п а р т к о м  КП(б)У

1-й секр. Фещенко Ш.Т. 1916 українець середня Кавказ партійний
2-й секр. Каляманов В.Д. 1900 руський середня Московщ. партійний
3-й секр. Орловський М.А. 1912 поляк середня Мінськ партійний
член Куценко 1909 українець середня Чернігів партійний
член Г ордієнко 1905 українець середня Київщина партійний
член Качмаровський 1923 поляк нар. шк. Молдавія ВЛКСМ
член Мазненко 1918 українець середня Кам.-Под. партійний
член Карпов 1910 руський нар. шк. Московщ. партійний
член Мурашцева 1909 руська нар. шк. Московщ. партійний
секр. BJIKCM Марчук Н.В. 1924 українець нар. шк. Київщина ВЛКСМ

Н К В Д

начальник Похлюбкін О.Н. 1914 руський середня Кавказ партійний
заступник Олійник 1920 руський середня Донбас партійний
слідчий Несторенко 1915 українець середня Миколаїв партійний
секретар Валаш І.П. 1921 українець 5 кляс Богородчани ВЛКСМ
НКВДист Козаров А.С. 1919 руський нар. шк. Орловськ ВЛКСМ
НКВДист Касєнєнко 1915 українець нар. шк. Крим партійний
НКВДист Удкін А.Г. 1909 руський 5 кляс Донбас партійний
НКВДист Чічулін 1920 руський нар. шк. Сибір ВЛКСМ
НКВДист Смірнов 1916 руський нар. шк. Московщ. ВЛКСМ
нач. пасп. Нопакін 1905 українець нар. шк. ВЛКСМ

М і л і ц і я

начальник Похлюбкін О.Н. 1914 руський середня партійний
замісник Диствіренко М.В. 1915 руський нар. шк. партійний
секретар Гусаєв В.Г. 1914 руський нар. шк. партійний
міліціонер Карцов 1915 руський нар. шк. партійний
міліціонер Безобразов М. 1904 руський нар. шк. партійний
міліціонер Парфан 1917 українець 3 кляси ВЛКСМ
міліціонер Яремко 1923 українець 5 кляс ВЛКСМ
міліціонер Іванус М.В. 1928 українець 5 кляс ВЛКСМ
міліціонер Маринович 1904 українець неграмот. безпарт.
міліціонер Гаврилко 1909 українець 2 кляси безпарт.
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міліціонер Маслій 1921 українець нар. шк. ВЛКСМ
міліціонер Лабко Іван 1890 українець 3 кляси безпарт.
міліціонер Костюк Дмитро 1923 українець нар. шк. ВЛКСМ
Примітка: Всі українці з Богородчанського району.

С т р и б к и

начальник Козарав О. В. 1917 руський нар. шк. партійний
стрибок Литовчук О. 1921 українець нар. шк. ВЛКСМ
стрибок Аннійчук O.K. 1924 українець нар. шк. ВЛКСМ
стрибок • Іванус Д.М. 1910 українець нар. шк. безпарт.
стрибок Фанига М.П. 1920 українець нар. шк. безпарт.
стрибок Притула 1910 українець нар. шк. безпарт.
стрибок Коштрубій В. 1925 українець 5 кляс безпарт.
стрибок Веретюк М.К. 1922 українець нар. шк. безпарт.
стрибок Пташник Н.М. 1917 українець 5 кляс безпарт.
Примітка: Всі українці з Богородчанського району.

Тяжко було більшовикам з виборами голів сільрад. Люди відмовлялися всіма 
способами, щоб того на себе не брати. Тому робили багато мітингів, заки остаточно 
когось під примусом більше назначили, чим вибрали. До травня 1945 не було голів 
сільрад. Протягом травня проведено в с. Старі Богородчани десять мітингів, у 
Гринівці 5 мітингів, заки вибрали голів сільрад. Аж у липні 1945 р. під терором 
установили більшовики по всіх селах уряди.

Вибори депутатів до Верховної Ради були теж трудні. Напочатку ставлено кан
дидатів з порядних і шанованих людей, але їх більшовики скоро потім вивозили, або 
арештовували. Після того вже боялися наражати порядних людей і зголошувано 
щонайгірших типів, які радо годилися на те і більшовики на них давали свою згоду. 
Так повибирано цих депутатів, що ніхто й ніколи в нормальних умовах за них не 
віддав би свій голос.

Такі депутати проголосували прилучення західніх земель України до СССР.
*

З архіву ОУН
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«КАЗНЬ» АБО КУЛ Я  В П О ТИЛ ИЦЮ  
(Спомин про совєтські вибори)

M.JI. Очевидець

Вже за кілька тижнів перед виборами велась шалена передвиборча кампанія, хоч 
не було для неї логічної потреби, бож списки кандидатів показували тільки членів 
комуністичної партії. Мітинги скликались два-три рази в тиждень і вони кінчались 
резолюціями, в яких довгі, порожні пеани в честь вождів «найпередовішої під сонцем» 
країни займали більшу частину. Два комісари дільниці міста — обов’язково у виши
ваних сорочках, як видимий знак «визволення», скоро складають списки населення і 
список округової виборчої комісії, на який попадаю і я — як людина вільної про
фесії, лікар та активний учасник дотеперішнього громадського життя. Із свідомих 
українців попадає туди ще тільки молоденька вчителька «Рідної школи». Решта 
складу виборчої комісії — це люди безіменні, різних рас і національностей, які досі 
не були причетні до якогонебудь життя спільноти, а деякі з них були на списках 
бувшої польської кримінальної поліції. Але це не перешкоджало політрукам наділяти 
їх особливим довір’ям, що пізніше й виявилось під час самих виборів, коли вони 
засіли за столами із виборчими списками, а я одержав підрядну функцію дверника — 
показувати виборцям, де їхні бюлетені і виборча будка. А крім цього, завважив я 
принагідно, що біля мого прізвища та прізвища вчительки комісар поставив на 
своєму списку членів округової виборчої комісії два великі знаки запитання!

Населення дільниці було мішане. Було доволі інтелігентних поляків, яких наше 
«визволення» раптово заскочило; вони опинилися в становищі, в якому ніяк не могли 
себе знайти. Багато із них були моїми пацієнтами і мали до мене довір’я. Тому теж 
яких два тижні до виборів дехто із них звертався до мене за порадою, що їм робити 
та чи йти до виборів. Тоді я — ще несвідомий дійсности — відповідав їм, що коли 
участь у виборах у демократичній Польщі була справою особистого рішення, певно 
так само повинно бути у «визволеній» Західній Україні.

Прийшов день виборів... Я на посту дверника маю дуже добрий перегляд вибор
ців. Ідуть усі — молоді й старі, здорові й каліки, простолюддя й інтелігенти, але, на 
моє здивування, йдуть теж і поляки із своїм католицьким ксьондзом на чолі...

Десь коло десятої години вечора я завважую на листі, при якій сидів довірений 
член «Просвіти», що не з'явилась до виборів одна інтелігентна польська родина. Я 
знав, що жінка не могла з’явитись, бо її я лікував з причини паралічу, але чому не 
прийшов її чоловік?... З’явились у мене тоді такі думки, що їх пізніше я прочитав у 
знаменитого новеліста Степана Корибутяка, який прекрасно описав совєтський режим 
у новелі «Мітинг», що на ньому єдиний із учасників глухо-німий та безрукий Іван не 
приплескував. Я теж подумав: от, поплескав би дурний, та й мав би спокій! Я 
вирішив йому помогти не впасти непотрібно в халепу. Без відома комісара я опустив 
свій пост дверника і скоро пішов до хати тих людей, яка була при тій же вулиці, де й 
виборчий льокаль, всього кілька малих передміських домиків теж від мого помеш
кання. Я пішов... І тут сталось щось таке, що відкрило мені очі на весь жах і терор 
совєтського режиму та освідомило мене, чим саме держиться разом ця тюрма наро
дів, що їй на ім’я СССР...

Я подзвонив до хвіртки... Вийшов молодий, присадкуватий чоловік — на моє 
здивування — у вишиваній сорочці! В цій хаті ще ніколи таке не бувало. На мій 
запит, чи господарі вдома, він нічого не відповів, аж замкнувши на ключ хвіртку,
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яка пропустила мене у замкнене подвір’я, промовив: «Вході!» Ідучи за мною, він 
запровадив мене до знаної мені кухні, яка одначе видалась мені чужою, бо в кутку 
сиділа незнана старша віком жінка, а в другому кутку при столі такий же молодий 
чолов’яга, — теж у вишиваній сорочці! Мені наказали сісти, і почались допити. З усіх 
показаних мною особистих документів роблять докладні відписи. Ще якслід не зо
рієнтований у ситуації, я заявляю під час провірки, що приходжу відвідати свою 
пацієнтку. Мені дозволяють піти до кімнати, де лежала хвора й сидів її чоловік. 
Щойно тут я довідуюсь, що вони вже цілий тиждень є під домашнім арештом, що ті 
два чоловіка у вишиваних сорочках є енкаведистами та що вони очікують тут на 
брата господаря, що був полковником польської армії, а — як пізніше виявилось — 
на одного із контингенту до млинів смерти в горезвісному Катині... Господарі зараз 
же сказали, що мені прийдеться ночувати з ними, так само як майже 30-ти особам, 
які випадково чи по ділу зайшли в їхню хату. Час ночі потрібний їм на провірку 
особистих документів.

Я майже автоматично записав якусь рецепту, але при тому виявив господарям, 
що я є членом виборчої комісії та що мій прихід у таку пізню пору подиктований 
моїм обов’язком прислати їм виборчу урну до хати, згідно із виборчою практикою.

Вернувшись до кухні, я зустрівся з очікуваною поставою енкаведистів. Мені нака
зали сідати... і ночувати. Щойно тоді я витягнув довідку округової виборчої комісії, 
яка мала вже урядовий характер і яка стверджувала мою участь у виборчій комісії. 
Почалась нарада шепотом між двома, знову докладне копіювання «спасенного» до
кументу й один із них, беручи мене під рук і випроваджуючи, коротко зупинився і 
сказав: «Товарищ, одно слово про етоє, что ти тут відел, казнь!» Провів мене до 
хвіртки і випустив, а коли я вже з-поза хвіртки запитав, чи посилати виборчу урну, 
він сказав: «Чорт з ними, не нужно!»

Хоч дорога до виборчого льокалю була коротка, я скоро усвідомив собі у своїх 
думках, яка сила страху і терору, що на них базується совєтський державний режим! 
Це ж бо діялось у передміській дільниці нашого Львова, де кожна вістка про яку- 
небудь, хоч би маловажну подію, розносилась блискавично і всі про неї знали, а тут 
аж 30 осіб перейшли нічні допити в хаті конфінованої родини протягом одного 
тижня в моєму безпосередньому сусідстві, а я нічого про це не довідався. Слово 
«казнь» (розумій — куля в потилицю!) замкнуло всім уста. Мені пригадалось Шев- 
ченкове: «На всіх язиках все мовчить...» Тільки тоді «від молдаванина до фіна», а 
сьогодні вже куди-куди далі...

Я вернувся до виборчого льокалю. Ще в пізню пору, незадовго перед дванадцятою 
опівночі, коли кінчались вибори, привозили або приносили на руках стариків і калік 
сповнити обов’язок громадянина «найпередовішої в світі країни»...

А за якої півгодини пізніше наш комісар, що раніше не дав дозволу піти щось 
з’їсти на обід, прикликав нас обох — членів округової виборчої комісії із знаком 
запитання — і сказав, що ми вже втомлені та маємо йти відпочити, а він покличе 
нас, коли буде треба...

Десь коло третьої години ранку хтось поидосив нас до комісара. Ми підписали 
вже готові підсумки виборів. Вони, очевидно, були на 99.9% участи і — ще більше 
очевидно — за одиноким комуністичним кандидатом у депутати.

Не спалось мені уже до ранку, як не одну ніч пізніше, аж доки не покинув я рідне 
місто, починаючи трудну й довгу подорож у країну волі, що вітає кожного ман
дрівника зі сходу могутньою статуєю Свободи.

Коли знову і знову відтворюється у моїй пам’яті кошмар цього спомину, то 
мимоволі лригадуються слова нашого великого Франка:

348



Росіє! — де лиш ти поставиш стопи,
Повзе облуда, здирство, плач народу.
Цвіте бездушність, наче плісень з муру.
Ти тиснеш і кричиш: «Даю свободу!»
Дреш шкуру й мовиш: «Двигаю культуру!»
Лиш гадь і слизь росте й міцніє в тобі,
Свобідний дух або тікати мусить,
Або живцем вмирає в твоїм гробі.

*  *  *

Разом із цим кошмарним словом «казнь», що так глибоко залишилось в моїй 
пам’яті, так і чую мелодію співу прибитих, обідраних і голодних, безвільних і 
застрашених громадян «найпередовішої в світі країни»: «Я країни іншої не знаю, де 
так вільно дише чоловік!»

Оксана Лемеха-Луцька

У В’Я ЗН И Ц Я Х  ТРЬОХ ОКУПАНТІВ

Поляглим українцям — присвята

1930-ті роки в Галичині були роками посиленої польонізації українських західніх 
земель, поліційного терору польської окупаційної влади, пацифікаційних акцій та 
денаціоналізації. Але, як правило, репресії викликають спротив і стають бумерангом 
для окупанта. Тогочасна українська молодь, що народилася в «пожежах війни», була 
свідками визвольних укр. змагань, виростала на національних традиціях Шевченко- 
вого полум’яного слова, Лесі Українки, державницького мислення — включалась в 
боротьбу за самостійність українського народу та бескомпромісово ставила опір 
окупантам галицької землі.

До тієї молоді — належала і українська молодь міста Станиславова — міста, яке 
ще так недавно було столицею Західньої Української Народної Республіки. Вже на 
гімназіяльних лавках наша молодь ставала членами Організації Укр. Націоналістів, 
вивчаючи Декалог: «Здобудеш Укр. Державу або згинеш в боротьбі за Неї» та «Будь 
гордий, що ти спадкоємець боротьби за славу Володимирового Тризуба».

«Пласт» — організація молоді була кузнею молодих характерів, стояла твердо на 
позиціях служби Богові і Україні та складала обітницю: «плекатиму силу і тіла і £ма, 
щоб нарід мій вольний, могутній раз став, щоб тиха, журлива, невольнича дума 
замовкла — а гордо, щоб спів наш лунав...»

Залишаючи шкільні мури гімназії чи вчительської семінарії, молодь Станиславова 
включалася в активну працю громадських товариств, таких як: «Просвіта», «Союз 
українок», «Рідна школа», «Молода громада», «Студентська секція», спортові т-ва, 
драматичні гуртки та співочі як «Боян» і «Думка». Кожної неділі й на свята вирушали 
молоді хлопці і дівчата в терен, до сільських читалень «Просвіти» з рефератами, до 
гуртків сільського жіноцтва «Союзу українок», чи з кооперативними доповідями.
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Ніколи не забуду того молодечого запалу та ентузіязму, з яким ми вчорашні 
гімназистки , чи семінаристки, включалися до праці філії «Союзу українок» у Стани
славові, при якій створено окремі секції молоді, такі як «Культурно — освітня», 
«Організаційна», «Мистецька». В 1934-му році мав відбутися «Світовий конґрес 
українського жіноцтва» в Станиславові, тож філії «Союзу українок» у Станиславові 
припала ролю бути господарем Конгресу та, що найважливіше, підготовити та зор
ганізувати «День української селянки». І так на плечі невеликого числа членок 
Організаційної секції впало важке і відповідальне завдання організувати сільське 
жіноцтво в Станиславівському повіті в гуртках «Союзу українок», підготовити сіль
ське жіноцтво до участи в Конгресі, а зокрема перевести «День селянки». Головою 
секції Організаційної в 1933-34 pp. була Оксана Лемеха. Почалася гарячкова праця. 
Щотижня відбувалися сходини й наради організаторок, в домівці філії «С У» при вул. 
Липовій. Ішли гарячі дискусії, плянування, виготовлювання рефератів (готових не 
було або було обмаль) — переписувано, з рук до рук — а в неділю та свята їхали 
ми «делегатки» на довколишні села, чи то на кінних, високо—вимощених сіном, 
прикритих веретою, підводах, — чи пішки або поїздом. Праця молодих ентузіясток 
дала успішні результати. До Жіночого Конгресу зорганізовано чи відновлено в актив
ності — сорок гуртків сільського жіноцтва «Союзу українок» в Станисл. повіті. А в 
пам’ятковий «День української селянки» під час Жіночого Конґресу — вулиці міста 
Станиславова і площа за парком — були вщерть заповнені квітучими колонами 
сільського жіноцтва і молодих дівчат, святково прибраних в мальовничу народну 
ношу, що захоплювали глядачів, а нам організаторкам — радість розпирала груди... 
Масове виведення хороводів — «гагілок» — сільськими дівчатами на зеленій площі 
просто неба в сліпучо-соняшний день, з райдугою вишивок — створювало рідну 
панораму, повну якоїсь древньої містичної обрядовости... і національної гордости. 
Такі моменти в житті не забуваються.

Праця молоді — серед станиславівської громади, — національне освідомлення 
українського села — загострила чуйність і увагу польської влади і поліційних органів. 
Перед конгресом ув'язнено Одарку Скочдополь, О. Олійник, Л. Костецьку, щоб знев- 
тралізувати їхню участь в підготові сільського жіноцтва. Від деякого часу і я стала 
завважувати якісь «тіні» за собою на вулицях міста і під хатою, а по селах, куди 
виїздила до гуртків «Союзу українок» чи до читалень «Просвіти» — з&пити польської 
поліції поміж людьми: «о чем „панєнка” мувіла в реферацє?» (про що говорила?). В 
жовтні 1934 р. мене арештовано та за «приналежність до ОУН і кольпортаж „анти- 
паньствовей” літератури» — присудили мені три роки в’язниці. (Примітка: «анти- 
паньствовою» літературою — називано все, що дихало укр. національною свідомістю 
та все, що було в опозиції до польських властей).

Посадили мене в келію т. зв. «одинку» ч. 102 на третьому поверсі станиславівської 
в’язниці при вул. Білінського, в павільйоні, де сиділи жінки. На мою превелику 
радість і здивування я застала там свою гімназіяльну товаришку Ліду Мак, яка вже 
відсиджувала однорічний присуд політв’язня. Обидві ми пластунки 12-го куреня ім. 
княгині Романової, вона бувша курінна, а я референт пл. вишколу. Після перших 
запитів — що там на волі? — ми взялися до розподілу в’язничного часу. Після 
присуду Ліда мала дозвіл одержувати книжки, журнали і знаряддя до писання. Я ж, 
перебуваючи в слідстві, тих привілеїв не мала, але ми спільно користувалися тими 
в’язничними благами. Келію нашу вдержувати чисто, вишкрябуючи рижовою щіткою 
дошки долівки, столик з дощок, поличку, а «кібель» (туалет) особливо був у пошані в 
нас, бо ним, немов телефоном, порозумівались ми з іншими в’язнями. Ліда, вже 
маючи досвід, вчила мене всіх тюремних звичок та зв’язків. Азбуку Морзе (як же 
придалися пластові проби) вистукували ми в стіну і так порозумівалися з сусідніми
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келіями, приклавши до стіни дно горнятка, писали «ґрипси» (записки) і — тайком 
передавали через «посмітюхів» — укр. політв’язням. Перебування у в’язниці старалися 
використати максимально. Вивчали французьку мову, німецькі книжки позичали в 
тюремній бібліотеці, прочитували книжки, передавані з волі, студіювали філософію 
Канта, Ніцше — робили руханку і «кілометрові» проходи по вузькій келії від стіни 
до стіни. Моя співтоваришка келії писала вірші (згодом вона друкувалася в ЛН 
Віснику, в студентських журналах та на еміграції). Коли приходило творче надхнення 
до неї, що часто траплялося вночі, вона диктувалв, а я хапала олівець і серед темної 
ночі записувала на клаптиках паперу, навмання, тому вранці важко було ці записки 
розібрати.

Станиславівська в’язниця була завжди наповнена укр. політв’язнями і з самого 
міста і области: з Товмача, Тисьмениці, Надвірної, Делятина, Калуша. Після присуду 
вивозили в’язнів до в’язниць корінної Польщі. З українських жінок-політв’язнів, що 
перебували в станислав. тюрмі, пам’ятаю Рому Чорну (з процесу Бібрка), потім 
коротко перебувала Катруся Зарицька, сестри Тижбір, Люба Костецька, Надя Біло
брам, Оля Слюсарчук. З мужчин: Юрій Федорів, Романчукевич (студенти богослов’я) 
Мацюк, Петик, Явний, Ференц, Якимечко та багато інших. Нашою долею турбу
валися друзі на волі, головно із «Студентської секції» і «Союзу українок». Вони 
організовували в’язням передачі до тюрми, а в певному періоді часу чергувалися в 
приношенні обідів до в’язниці. Це була для укр. політв’язнів не лише фізична допо
мога, але передусім вияв моральної піддержки, духовної солідарности та маніфестація 
перед польською владою. Багато тих наших друзів уже немає на світі, але тим, які 
залишилися в живих ще — хай з перспективи минулих п’ятидесяти років — буде мені 
дана можність висловити глибоку подяку.

Після виходу Ліди на волю — сиділа я сама в келії, а часом укидали мені 
молодих жидівок-комуністок. Вони творили у в’язниці окрему групу, трималися солі
дарно, ділилися передачами, вишколювали себе в комуністичній ідеології, а до нас, 
укр. націоналістів, ставилися неприхильно. Мою судову розправу провадив суддя — 
поляк, а прокурор Трембаловіч — поляк (зять заслуженого укр. громадянина інж. 1. 
Дутки), сипав громи в мою сторону, кажучи: «ту сєдзі не млода дзєвчина, але 
нєбезпєчни члонек вивротовей україньскей організації». Боронив мене д-р М. Бих. 
Присуд: три роки. На час мого відбування присуду припадала амнестія в Польщі для 
всіх в’язнів — таким чином захопила вона і мене. Весною 1936 року — вітали мене з 
виходом на волю приятелі: Одарка Скочдополь, Л. Мак, Б. Литвинович, Юрій 
Фединський. Звичайно, моменту виходу на волю не можна забути. Довкруги пахло 
весною, навіть вул. Білінського здавалася привітною, вул. Ґолуховського така со- 
няшна — все таке знайоме, а я повертаюся в рідне місто, немов з далекої мандріки. 
Деякі нові будівлі, крамниці появилися під час моєї неприсутности, а новий парк при 
Галицькій вулиці з квітучими клюмбами, травниками, кущами, лавочками та піском 
посиланими доріжками — таки приголомшив мене. Це перед моїм ув’язненням, сіріла 
там пуста, кам’яниста площа колишньої Торговиці — а зараз очі радував квітучий, 
зелений парк.

Пробула я не повних два роки на волі, потім знов мене арештували, вдруге. 
Працюючи тоді в Окружному Союзі Кооператив, відбувала я свою відпустку в Дорі 
на Гуцульщині, в домі п-ні Щирби. Одного дня вибралася я з Реною Щирбою рано 
на гору Маковицю. День був гарячий, липневий. Не передчуваючи нічого лихого, 
вертались ми на вечір, обвантажені китицями гірських квітів, додому. Стрічаючи нас, 
знайомі гуцулки перестерігали тривожно: «Реню, у вашій хаті паничі». І справді ледве 
переступили ми поріг хати — як до мене прискочили два польські поліцаї, що вже 
довго чекали на мене. Хата була «перевернена догори дном», — ревізія, обшук, а
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господиня дому була перестрашена. Ясно, що нічого там не знайдено, але мене під 
крісом відвезено спершу до Яремча, а відтак до Станиславова на поліційну станицю 
при вул. Камінського. В поїзді подорожні споглядали на мене в асисті поліцая, зі 
страхом, як на молоду злочинницю та відвертали голови.Одягнена я була так само, 
як їхала на відпустку, в голубім комплеті і в білім капелюсі. В станиславівській 
тюрмі я застала вже знайомі обличчя: Любу Костецьку, яку теж захоплено під час 
відбування відпустки на Гуцульщині, Надю Білобрам та ще декого зі станисл. мо
лоді. Нам «пришили» справу О. Шурко-Львів-Станиславів, яка велася в слідстві в 
тому часі. Дарма, що я особисто була непричетною до тієї справи — грозив мені 
присуд п’ять до сім років, враховуючи той факт, що я вже була судженою. Було це 
літо 1939 року напередодні війни німецько — польської. Станиславівська в’язниця 
при вул. Білінського — наповнювалася з кожним днем свіжими в’язнями, молоддю із 
всієї Станиславівської области, українською інтелігенцією, й навіть священиками. 
Наші в’язничні телефони («кіблі») інтенсивно працювали. Я попала вдруге на оди
ночну камеру ч. 102. Під моєю келією на другому поверсі сиділи: П. Рогатинський, 
інж. Роман Крохмалюк, мгр М. Кушнір. А в інших камерах багато знайомих. Вістки 
були тривожні, — відчувалося, що якась гроза назріває в повітрі. Надходив вересень 
1939 року. В’язницею сколихнула вістка: німецька армія блискавичним наступом 
займає польську територію. Крізь решітку мого вікна на третьому поверсі, що 
виходило до вул. Зосина Воля, спостерігала я незвичайний рух, якусь метушню. 
Люди товпилися, жестикулювали, підносили голови вгору і розглядали небо, якось 
полохливо і поспішно розходилися. На вулицях заговорили гучномовці: «нємєцке 
фашисьці ідом на всхуд, алє польске збройне сіли оджуціли їх поза Одрен». Такі 
бундючні повідомлення і заклики подавало польське радіо і преса, щоб заспокоїти 
населення, бо насправді німецькі війська зайняли вже Варшаву. Із мого загратова
ного вікна мала я вид на згадану вул. Зосину Волю, а за нею видко було поле, що 
простягалося до так званої «німецької колонії» і цвинтар. Одного дня помітила я над 
полем якийсь літак, що низько приземлився і затарахкотів залпами стрілів. Як опісля 
ми довідалися — це був німецький літак. Другого дня на тім полі біля цвинтаря 
виставили поляки протилетунську гармату, яку я вперше побачила в житті. В наступні 
дні німецькі літаки появлялися частіше, низько спускалися та обстрілювали потрібні 
їм об’єкти. Польська «гарматка», здавалось, немов була дитячою забавкою, з якої 
німецькі літаки нічого собі не робили. Звідкілясь підповзав страх! А що ж як німецькі 
літаки почнуть бомбити в’язницю? Вона ж «набита» вщерть в’язнями, переважно 
українцями. Правду кажучи, останніми днями приведено багато місцевих німців. Це 
була б масакра невинних людей (в’язнів). Та приходила друга потішаюча думка: 
німці воюють з Польщею — мають розвідку, хто сидить у в’язниці.

У місті і в’язниці стало обов’язувати «затемнення». Вночі 1-го вересня я спосте
рігала з-поза тюремного вікна далекі пожежні заграви в напрямі села Хриплин. 
Темною вул. Зосина Воля просувалися і пропихалися без світел польські військові 
авта і особові, напхані втікачами і навантажені різного роду добром, в напрямі на 
Румунію.Посувалися тихо — без світел, неначе темна ріка перекочувалася хвилями. 
На коридорах в’язниці щораз рідше появлялася тюремна сторожа, «ключники», а тієї 
ночі взагалі її не було. В’язні почали голосно перекликатися крізь вікна, стукати в 
двері, кидати ложками крізь вікна на в’язничне подвір’я і вигукувати. Але ніякої 
реакції зі сторони в’язничної влади вже не було. На вістку, що більшовицька армія 
наближається до Станиславова, польська тюремна сторожа виповнену по береги 
станиславівську в’язницю залишила в поспіху. Пам’ятаю — ніч була темна, горобина. 
Я сама-одна в келії. «Телефоную» (в’язничним телефоном) униз, до співв’язнів та 
запитую: що діється? Дістаю зненацька відповідь похмуру, неочікувану й неймовірну:
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більшовики займають Волинь і Західню Україну (Галичину) по місто Перемишль. 
Мигнула думка — черговий розподіл Польщі. Історія повторяється.

У в'язниці тим часом — наростав страх і відчай. Загриміли сотні кованих дверей 
по всіх камерах. Тюрмою струснув крик і гук. Посипалися дріб’язки в’язничних 
дверей під напором залізних дрючків, виламаних із ліжок, лавок і прич. Першими 
визволили себе із зачинених келій кримінальні в’язні, так звані «посполиті» — тепер 
вони вже з коридорів вибивали отвори в дверях келій цілої в’язниці. Загула в’язниця. 
Крики в’язнів ще залишених в келіях, просьба про поміч — все це робило враження 
якогось «кримінального» тривожного фільму. Я сиділа на своїй «одинці» і думала: 
двері важкі — чим їх розіб’ю?? Але хтось вже у «визирку» моїх дверей заглядає і 
питає: хто я? Відповідаю з биттям серця — а хто там? Це О.Я. — потішає, що зараз 
і тут двері розіб’ють. Наші хлопці вже визволили одні одних із спільних камер і вже 
відкривають двері на жіночому павільйоні. Чую голос Наді Білобрам і Люби Кос- 
тецької вже на коридорі, ось підходять і під мої двері з залізними дрючками. 
Надслухаю, — б’ють залізом, двері не подаються, ще раз і ще раз, і по якомусь часі 
(для мене здавалося вічністю) — видовбано отвір. Впихаю руку, голову в отвір. 
Замалий, — не пролізу. Ще один удар залізом у двері і я .. з затамованим віддихом 
просуваюся крізь вибитий отвір. На коридорах в’язниці клекіт, рух, справжнє «пере
селення народів»... Позаросталі, з бородами, кримінальні типи ласо (хижо) спогля
дають на нас дівчат. Та вже наші хлопці — муром стали за нами, а Олекса Луцький 
(згинув пізніше в боях УПА) скомандував: «У дорогу! — бо хто-зна, не приб’ється 
ще якийсь польський військовий відділ»... І справді — багато в’язнів уже в поспіху 
залишило станиславівську тюрму — але мене несподівано захопив наскок польської 
морської піхоти в Гранатових уніформах, що втікаючи до Румунії, по дорозі наско
чили на в’язницю. Постріли нагло засвистали довкола моєї голови і я... на мить 
оглухла. Польська військова формація, з перевішеними стрічками куль навхрест на 
грудях, придержала частину в’язнів, що не встигли втекти. Та влади вже не було. 
Вранці наступного дня прийшла українська делегація з д-ром Іваном Волянським у 
проводі — і всіх залишених в’язнів пустили на волю.

Прихід більшовиків

17-го вересня 1939 р. більшовицькі війська зайняли місто Станиславів. На Пасі- 
чинськім мосту загриміли величезні совєтські танки на сталевих гусеницях, з зало
гами похмурих танкістів, що піднесеними вгору і затиснутими п’ястуками, немов 
погрожуючи, вітали довколишній натовп. Мешканці Станиславова загатили вулиці. 
Жиди й комуністи вітали більшовицькі танки радісно з хлібом і квітами, а автохтони 
міста вийшли з цікавости подивитися на нових наїзників та оком збагнути, що то за 
люди??

Великанські танки забльокували головні вулиці міста, — а з  них почали виходити 
танкісти з похмурими обличчями, немов надітими масками. Розглядаючись на всі 
сторони, вони оповідали мешканцям міста, незмінно, що «в нас всьо єсть», «усього 
хватіть», і «хліба і сала і сахару». І зараз же ті самі «бійці» похапцем заходили в 
пекарні, крамниці і викуповували весь хліб, цукор, солодощі («у вас хороший шо
колад») та можливі товари. Скоро в місті не стало харчових продуктів, мануфактури 
та взуття. За першими частинами війська надходили відділи НКВД. Почалися зразу 
арешти.

Після «визволення» з польської в’язниці, пробувши декілька днів на волі, я повер
нулася до праці в Окружнім Союзі Кооператив, що приміщувався тоді у власнім 
будинку при вул. Баторія. Начальним директором Союзу був на той час інж. Ілля
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Сем’янчук. Сьомого дня після приходу більшовиків до Станиславова, мене арешто
вано. Цим разом прийшов по мене до бюра Союзу молодий міліціонер-жид з корот
ким крісом на плечах і «бумажкою» в руках. Попрощала я з сумом своїх співпраців
ників, Зенка Веселовського — головного бухгальтера, Л. Костецьку, та інших, не 
знаючи чого хоче від мене нова влада.

1.. знову опинилася я у в’зниці суду при вул. Білінського. Щось, мабуть, не мав у 
порядку мій міліціонер, бо довго ми чекали в «передпокоях» станиславівської в’яз
ниці, заки мене «ласкаво» прийняли досередини. Тут панувала вже інша атмосфера. 
Енкаведисти в синіх круглих шапках з червоною обміткою, замінили польську в’яз
ничну сторожу. Двері келій, що їх розбили, втікаючи, в’язні польської тюрми — 
тепер уже буліг відремонтовані, хоч ще не відмальовані, а до «визирок» у дверях 
щохвилини заглядали нові сторожі. Чому мене арештовано так скоро, не подаючи 
причини? — роздумувала я, — а причина стала відомою мені відразу коли мене 
проваджено на допит. За канцелярійними столами побачила я знайомі мені лиця 
комуністок-жидівок, що сиділи зі мною в польській тюрмі. Тепер вони вже з першого 
дня приходу більшовиків працювали секретарками, урядничками у в’язничних кан
целяріях і, очевидно, «вдавали», що мене не знають. Ага! — зрозуміла я, де причина,
— звідкіля НКВД (більшовицька служба безпеки) після одного лише тижня свого 
урядування в Станиславові, мала вже готові списки молодих українців. В’язниця 
станиславівська почала знову наповнятися, переважно українцями, в меншості поль
ськими службовцями і багатіями-жидами, на яких таки самі свої комуністи — жиди 
донесли. До моєї келії, під знайомим мені числом 102 — впроваджено нову спів- 
жительку. Це була молода комуністка — жидівка з Буковини, як мені сама роз
повідала. «Арештовано» її за перехід кордону Буковина — Галичина, хоч вона йшла 
назустріч «Червоній армії». Її чоловік робітник — українець, а вона студентка медич
ної школи. На допит забирала її в’язнична сторожа і вона довго не верталася, а коли 
з’являлася в келії, була усміхненою і задоволеною та обдарована папіросками, що їх 
потім довго курила в келії, оповідаючи, яка то «справедлива» радянська влада та 
«народні суди». Вони ж бо мусять, мовляв, докладно перевірити «п» справу, бо, 
мовляв, багато «шпигунів» тепер переходять кордони, а потім її випустять на волю. 
А коли однієї ночі загуркотів мотор авта на в’язничному подвір’ї, приглушуючи якісь 
голоси і крик у в’язниці, мені необачно вирвалося з уст «чорний ворон» — моя 
співжителька звернула мені увагу: «Оксано, ви уживаєте «фашистських» назв, — а це 
ж просто мотор вантажної автомашини». Хоч звук того мотору повторявся майже 
кожної ночі, я вже більш не згадувала про те. Моя «співтоваришка» любила грати в 
карти, а що їх не було, заініціювала зробити карти з паперу, в який була обвинута 
передача з волі моєю доброю матір’ю. Ех, скільки вже років вона протоптувала вул. 
Білінську ще за польської окупації та вистоювала в довгих чергах, щоб передати 
мені дещо з харчів чи з одежі... і тепер за більшовицької влади знову на те саме. 
Хай, хоч оцією лаконічною згадкою висловлю їй, вже покійній, мою безмежно- 
глибоку подяку і доземний поклін. Отже, карти рівно понадривані (бо ножиць не 
дозволено мати) моя співжителька келії позначила чорною ниткою фігури (ас, дама, 
король) і намагалася конечно навчити мене гри. Карт я в житті не любила і не була 
зацікавлена ними, тож коли нічого не виходило з грою, моя «співтоваришка» келії 
ворожила мені з карт. Ворожила: про трьох королів, з яких два, за її словами мали б 
бути прихильні, а один проти мене. Пояснювала мені, що це, мовляв, три судці, що 
вели допити, та закінчувала, що «скоро вийду на волю». Мене, справді, допитували 
по черзі три слідчі енкаведисти. Один українець, москаль і казах. Кожен з них 
розхвалював Радянський Союз — який то він могутній, міцний, глибоконародний, 
що я «молодой человєк», як тільки захочу, можу поїхати в Москву, у високі «учи-
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лища» на науку, безкоштовно, бо в Радянському Союзі освіта кожному «полагається». 
Це так для ілюстрації, коли допитували по черзі окремо, — та коли на допитах були 
всі три слідчі разом, тоді накидалися з лайкою на мене, «буржуазну націоналістку», і 
твердили, що з моїх «ґлаз» (очей) пізнати, що я «ворог народу». Ідучи на допити, я в 
душі гаряче молилася до Божої Матері, щоб слідчі НКВД не відшукали в польському 
судовому архіві, серед сотень документів розправ і мого попереднього присуду. 
Потішала думка, — певно польський суд і в’язничні власті, втікаючи, встигли зни
щити архіви. І тому на допитах я придержувалася такої оборони: ваша радянська 
влада ще цілком нова в нашому місті, тільки один тиждень, як ви можете судити 
людину, про яку ви нічого не знаєте, опираючись лише на доносах вам також 
невідомих людей? І можливо, що ця моя, може й наївна логіка врятувала мене, а 
найбільш правдоподібно — врятувала мене молитва до Божої Матері. Після кількох 
тижнів слідства мене звільнено з в’язниці. Летіла я немов птах, на крилах додому, — 
але нічого вже мене не радувало на волі. Мешканці Станиславова, передусім укра
їнське населення, було пригноблене, прибите, немов чорна хмара нависла над містом. 
Здавалося, що й сонце не світило, як колись, і квіти втратили свою привабливість, не 
пахли, і усмішки не було на устах моїх знайомих. Жінки капелюхи, кращу одежу 
поховали, носили хустинки та берети на голові, немов у якійсь загальній жалобі. В 
крамницях забракло товарів першої потреби. За хлібом, цукром треба було ставати в 
довжелезні черги. Моя покійна мати ставала в чергу на цілу ніч, щоб нам рано 
принести півкілограма цукру. Біля станиславівської ратуші зацвів «чорний ринок». 
Потворилися комісійні крамниці, до яких станислав’яни заносили кращу свою одежу, 
взуття, золоті обручки, хатнє устаткування, щоб у замін дістати декілька рублів на 
прожиток родині. Ті речі з жадобою розкупляли совєтські комісари та їхні жінки, що 
їх щораз більше наїздило в місто. Націоналізовано крамниці, підприємства, житлові 
будинки, «квартири» від автохтонів, відбираючи для своїх приїзжих. Полиці сільських 
кооператив, ще недавно добре загосподарені, тепер світили пусткою або заповнені 
горілкою та несвіжою «тюлькою» (рід дрібненької риби). Натворено множество уста
нов з кумедно скорочуваними назвами як: загот-скот, загот-сіно, госп-банк, фарфор- 
фаянс-стєкло-збут і т.д. «Нові господарі» — викупили всю шкіру в гарбарні Марґо- 
шеця, пошили шкіряні пальта, високі чоботи (бо приїхали до нас у Гумових калошах). 
Нові комісари зустрічали своїх приїжджих жінок біля поїздів на залізничній станції, 
передягаючи їх там же, в поспіху, в накуплену одежу і взуття, щоб місцеве населення 
не бачило їхніх «фуфайок» і ватованих чобіт. На вулицях міста і до праці появлялися 
московські жінки в різнокольорових нічних сорочках, що їх закупили в комісійних 
крамницях, та які уважали, що це «хороші плаття». Українці почали масово «зникати» 
з поверхні життя і ніхто не питав за ними. Можна було спостерігати яскраво освіт
лені вікна станиславівського суду, де приміщувалися бюра НКВД і в'язниця. Закриті 
автомашини привозили нові жертви з міста й околиці, а НКВД — зразу почало свою 
криваву роботу. Ув’язнено Надю Білобрам, Ольгу Слюсарчук, Варку Логазу. З 
Окружного Союзу Кооператив — зникли Матвій Дуда, Роман Комаринський, Ми
хайло Світний, Філько Г., М. Лущак, Богдан Ліськевич; з відомих мені прізвищ: 
Маркіян Припхан, якого з вулиці схопили невідомі люди, саджаючи в авто, — 
Ярослав Гаврилюк і ще багато молодих українців з міста та довколишніх сіл.

Життя втратило свою красу, безнадійність і апатія огорнули рідне місто. На 
вулицях Станиславова спостерігалося щораз більше нових пришельців зі сходу: ко
соокі, монгольські обличчя з широкими вилицями, присадкуваті, опасисті московки 
з яркопідмальованими губами, яснофарбованим волоссям, що вели себе самовпев- 
нено, з нахабною крикливістю. Частіше зустрічалися п’яниці. Місто поволі почало
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затрачати свій первісний вигляд, свою духовну притаманність, ознаку приналежности 
до західньої культури.

Запам’ятались мені епізоди того часу. Переходячи Тринітарську площу та ми
наючи колишні м’ясні ятки, перед Валами, на якій відбувався тепер товарообмін між 
автохтонами і пришельцями, запримітила я, зненацька людину совєтського покрою, 
злиденно одягненого в гумових калошах, підв’язаних шнурками, сорочці поверх 
штанів, худого з оголеною головою чоловіка, що приставав до торгуючих стани- 
слав’ян та про щось їм голосно розповідав. Несподівано і нагло, відкрилася висока 
брама одного будинку, з якої вискочили два дебелі, мускулярні чоловіка, приско
чивши до тієї худої людини, вхопили її кожен за ногу та поволікли головою вниз до 
того будинку, що, виявляється, був приміщенням совєтської міліції. Я остовпіла з 
жаху, бо перед моїми очима, підскакувала обголена голова по каміннім бруку вулиці, 
неначе м’яч, а за якою, — закрилася поспішно висока брама. Прохожі перелякано 
питали, що такого той чоловік учинив і за віщо його так брутально покарано? Хтось 
шепнув, що він забагато про «рай» розповідав. Значить, піднесено рубець заслони 
«щасливого життя» в совєтськім царстві.

Іншим разом — ішла я вулицею Ґіллєра, біля латинського костьолу. Бажаючи 
поправити волосся, що висувалося з-під беретки, витягнула я рвучким рухом своє 
дзеркальце з ручної торбинки, що блиснуло в соняшнім світлі, і в тім же моменті 
почула я вигук: «пастой»! Я здивовано озирнулася і побачила на протилежному 
хіднику енкаведиста у військовій уніформі, який тримав пістоль, спрямований на 
мене. Я затремтіла, але спокійним рухом вложила дзеркальце назад у торбинку. І аж 
тоді енкаведист соромливо пустив пістоля. Я зрозуміла, що моє дзеркальце забли
щало в соняшнім промінці, неначе сталь, а совєтський старшина подумав, що то 
пістоль я витягла з торбинки, і він так моментально зареаґував. Та смертельна 
пантоміма закінчилсь без слова, але я збагнула, що тільки б ще одна коротка мить і 
моє тіло лежало б бездушно на хіднику вулиці Ґіллєра. Віддаляючись від того 
злощасного місця, роздумувала я, який же то острах перед місцевим населенням 
мусить відчувати кожний окупант.

Серед таких і подібних обставин життя під більшовицькою владою настав ранок 
22 червня 1941 року. Того дня вибралася я їхати до сестри у Львові. Встала раненько 
перед сходом сонця, яке золотистою загравою запалювало небокрай. Було тихо, 
місто ще спало. Нараз — несподівано пронісся в повітрі несамовитий гук совєтських 
літаків, що неначе зранені птахи зірвалися з недалеких летунських баз (в селі Хрип- 
лин). Гм-м! Що то могло б означати? В супроводі знайомих, що теж вибиралися до 
Львова, порушалася я в сторону залізничного двірця. На вул. Івана Франка зупинив 
нас якийсь міліціонер та схвильованим голосом, читаючи з урядового паперу пріз
вища «воєннослужащих», запитував, чи не знаємо, де такі живуть? Очевидно, ми не 
знали, але здивувала нас його розгубленість. Та вже на залізничному двірці ми 
зрозуміли, що трапилося щось надзвичайне. Поїзди залізничні не відходили ні в 
якому напрямі — стояли, а знайомий жид, шепнув тихо в вухо, що чув по радіо 
вночі про напад Німеччини, дослівно — Гітлер виповів війну Москві! Через кілька 
днів «доблесна» Червона армія залишала місто Станиславів. їхали військові авто
машини, навантажені червоноармійцями. Тягнулися довгі жерла гармат, везли худих 
коней, пішки безладно марширували косоокі монголи з широкими вилицями облич, 
невеликі, присадкуваті, різного віку, а то й немов би діти, хлопці-підлітки. Бійці, 
виглядали втомлено, голодні, в неповних уніформах, деякі босоніж. Якась шантрапа, 
а не військо! Коли відлунав відступ «доблесної» армії на вулицях Станиславова, а з 
міста спішно втікали совєтські комісари з родинами, різними засобами комунікації 
на «грузових і льогкових» автомашинах, забираючи з собою, що ще зосталося по
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магазинах і базах, — московські НКВД-исти, тим часом криваво розправлялися з 
безборонними в’язнями у станиславівській в’язниці при вул. Білінського. Цілими 
ночами шуміли мотори, а криті вантажні машини вивозили з в’язниці щось., чи., 
когось. В ті зловісні дні про те ніхто не знав, хоч здогадувався.

Прихід німців

Коли замовлки кроки останніх військових відділів, а дороги на схід опустіли — 
місто Станиславів, по довгих століттях неволі відідхнуло повними грудьми. Здава
лося, що може надійшов той довгоочікуваний час, коли Галицька Земля буде по
вернена господарям цієї землі — українському народові. Декілька днів насолоджу
валися ми смаком повної волі, — потім через Станиславів перемаршували мадярські 
військові відділи гонведів, що нагадали події з Першої світової війни та залишили 
сумну пам’ять вішателів невинного українського населення.

Події наступали одні за одними. Це був рік 1941, ЗО червня у Львові проголошено 
Акт відновлення Української Державности. Станиславів святкував також радісно ту 
історичну хвилину, бо присвічувала всім заповітна ідея «через Львів — до Києва». На 
площі коло української катедри зібралася українська громада, а найбільше молодь, 
щоб почути радісне проголошення, немов би то ще один Універсал Української 
Державности. Було це на початку літа. Теплий соняшний день, блакить рідного неба 
такою безхмарною синявою обгортало наше місто, наповняло вірою наші серця, 
радістю і якоюсь тривогою. Невже — це правда? Чи може ще один солом’яний 
спалах в нашій історії? Молодь з притаманною їй ментальністю сприймала цю 
подію ентузіястично, старші — насторожено, більш скептично, бо були свідками на
родного зриву та програних визвольних змагань. Та все одно, станислав’яни почу
вали себе господарями свого міста. Місцеву управу перебирали українці. На стано
вище воєводи Станиславівської области покликано Директора Окружного Союзу 
Кооператив, інж. Іллю Сем’янчука, посадником міста став гімназіяльний професор 
Іван Ґолембйовський, мій незабутній професор латинської мови. Життя оживало. 
Станислав’яни, як правдиві господарі міста, почали відбудовувати установи, що їх 
більшовики удержавнили, та стали провіряти, чого накоїла в місті червона мос
ковська окупація за два роки свого правління.

Після неповних двох тижнів радісного «безкоролів’я» — в Станиславів увійшли 
німецькі війська. Пригадую: відділи німецьких збройних сил «вермахт» в’їздили рів
ними змоторизованими колонами мотоциклів, танків, вантажних авт в супроводі 
летунства і військової жандармерії. Вся та змеханізована військова сила посувалася 
блискавично на схід. В місті залишилися жандармерія, цивільна адміністрація і при
було ґестапо. Військо добре зодягнене, нагодоване, обуте, — переважно молоді 
хлопці. А провізація армії була добре наладнана. Мешканці міста приглядалися, як 
німецькі вояки витягали із своїх наплечників м’ясні консерви, білий хліб, бісквіти, 
таблички шоколяду — а військові кухні постачали гарячу страву. Після недавньої 
більшовицької розпанаханої солдатні з брудними довгими шинелями і «рубашками»
— німецькі війська, об’єктивно кажучи, створювали різкий контраст. Перемаршову- 
ючи через Станиславів, німецькі військові відділи подалися на схід, а німецька служба 
безпеки (ґестапо) прийшла на зміну більшовицького НКВД, зайнявши будинок суду 
при вул. Білінського і в’язницю. Отак ця станиславівська тюрма переходила з рук 
польського, московського в руки німецького окупанта.

Німці, почавши урядування, наказали місцевим жидам вичистити в’язницю. В 
підвалах станиславівської в’язниці знайдено десятки трупів помордованих в’язнів 
утікаючими московськими енкаведистами. По Станиславові громом вдарила вістка,
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що тюрма при вул. Білінського наповнена по-звірячому закатованими в’язнями. 
Пригадую, це був гарячий літній день, і спека стояла надворі. Ми в чвірку з Любою 
К., Олею С., Нусею Г. — поспішали на вул. Білінського, щоб розшукати ув’язнених 
більшовиками товаришок наших: — Надю Білобрам, Олю Слюсарчук, Варку Логазу 
та інших знайомих. Нуся Ганушевська шукала свого чоловіка Філька, сина о. Га
нушевського, пароха с. Угорник. Марійка Л. шукала свого мужа Богдана, Оля 
Михайла і його сестру. Багато станислав’ян наповнило приміщення суду та подвір’я 
станиславівської в’язниці. Переступивши знайому мені браму в’язниці, застала я там 
натовп жінок, матерів з міста і довколишніх сіл. У всіх заплакані обличчя, скрізь 
голосне ридання. На подвір’ї тюремних робітень ми побачили збиті з дощок лави, на 
яких лежали тіла закатованих в’язнів. Руки їхні були скручені поза спиною, зв’язані 
дротом, тіла обвуглені вогнем, до нерозпізнання. Сопух був незносний. Тіла заму
чених розкладалися під гарячим сонцем, а ми, затуливши хустинками обличчя, похи
лялися над почорнілими трупами, шукали наших знайомих. «Може то... він»? — 
крізь сльози схлипувала молода дружина Ф.Г. — але дарма, обличчя і тіла не можна 
було зідентифікувати. Московські садисти, пострілявши безборонних в’язнів, облили 
їх нафтою, підклали вогонь, щоб не залишити сліду своїх звірств, але в поспіху, вже 
не встигли докінчити своєї пекельної роботи. На другому в’язничному подвір’ї роз
копана глибока яма, з якої витягнено змасакровані тіла. Якась жінка — селянка, 
схлипуючи, розповіла нам, що з тієї ями витягнено трупа'священика з розпоротим 
животом, в середину якого запхано людське немовля. Такого садизму і середньовічна 
інквізиція не видумала б! У яму закопана також одежа в’язнів — вишивані сорочки, 
спідня білизна. Похилившись над ямою, витягають жінки закривавлену одежу ув’яз
нених своїх рідних, яким матері, сестри і дружини носили передачі до тюрми. Із 
стисненим серцем, жахом в очах і палаючою ненавистю до московських убивців, 
залишаємо цю картину правдивого дантівського пекла, так і не розпізнавши між 
мертвими наших товаришок і знайомих. Розшуки і розпитування не дали нічого. Ми 
здогадувалися — червоні людовбивці не встигли вистріляти всіх в’язнів у перепов
неній тюрмі, вони вивезли їх вагонами поза місто і повбивали в невідомому місці... 
Цілий ешельон. Надія Білобрам, Ольга Слюсарчук, Варка Логаза, Марія Грабо
венська, Роман Комаринський, Матвій Дуда, Михайло Світний, Богдан Ліськевич, 
Філько Ганушевський та багато інших синів і доньок Станиславівщини пропало 
безслідно в той час. Можливо, вони, ці наші мученики-герої, спочивають в невідомій, 
невіднайденій, спільній братській могилі — без хреста, неоплакані і... забуті.

Коли ви вмирали — вам дзвони не грали,
Ніхто не заплакав над вами,
Лиш в чистому полі ревіли гармати
1 зорі вмивались сльозами!..

Повторилися картини розстрілу українських старшин під Базаром, а може це 
була «Вінниця», де розкрито масові братські могили жертв московського садизму? 
Хочеться вірити, що колись у вільному нашому городі Станиславові стоятиме Гра
нітний обеліск — як вияв пошани, любови і вічної пам’яти визначним синам і 
донькам Станиславівської Землі.

Зайнявши Станиславів, німці почали заводити свої порядки в місті і області. З 
Німеччини почали наїздити німці—партійці, що займали головні становища в міських 
урядах. Щонайкращі будинки, приватні доми і мешкання, зайняли приїжджі німці, 
викидаючи автохтонів з їхніх помешкань, або за їхніми вказівками міський мешка- 
невий відділ переносив їх на гірші і менші квартири. Головний натиск німців по
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селах — це було стягання «контингенту» для німецьких військ. У привілейованою 
верствою стали новоспечені «фольксдойтчери» і, очевидно, «райхсдойтчери», яких 
появилося навдивовижу чимало. З перших днів заведено карткову систему. З часом 
почалися арешти і розстріли. За одного німецького жандарма розстрілювано сто 
українських селян. Рівночасно почалася нагінка на жидів. Німецькі жандарми звозили 
жидівські родини і приміщували їх у дільниці Станиславова, Бельведері, яку таким 
чином зроблено «жидівським ґеттом». Від Галицької і Казімірівської вулиці — пере
городжено дошками доступ до Бельведеру. Туди стороннім не можна було заходити. 
На чолі «ґетта» стояла жидівська рада, так звана «юденрат», з якою комунікувалися 
німецькі власті. Часто ті власні «юденрати» самі видавали своїх земляків, щоб ряту
вати перш усього себе і свої родини. Спостерігалося щось невидане в нашому місті. 
Ранками — з жидівського ґетта випроваджувано людей з жовтими опасками на 
раменах, із шестикутною звідою і написом «юде». Вони не ходили хідниками вулиць, 
як звичайно всі мешканці Станиславова, а лише серединою дороги. Спочатку вида
валось мені це випадковим явищем, але, обсервуючи ближче, запримітила я, що 
німецька поліційна ескорта не дозваляла їм ходити хідниками вулиць. Це вражало 
мене та принижувало людську гідність, бо я бачила між ними недавно ще шанованих 
жидів — лікарів, адвокатів чи купців.

Проживала я в той час із моєю матір’ю при вул. Коперніка. Старша сестра — 
жила у Львові, там же брат В. студіював ветеринарію, а наймолодша сестра почала 
медичні студії на Львівському університеті. Одного вересневого ранку, коли я виби
ралася до праці в Управі міста, по дорозі, до праці вступив до нас знайомий Е.Л. 
Несподівано завважила я перед нашими дверима дебелі постаті німецьких жандармів. 
Глянувши у вікно, побачила я також зелені мундири німецької військової жандармерії 
з псами-вівчурами, що оточили довкола будинок. «Генде гох» (руки вгору) — ско
мандували грізно, а дольметчер, перекладач-буковинець, показавши якусь урядову 
записку, пояснив, що мають наказ перевести «обшук» у моїм помешканні. Почали 
обшук. Переглядали всі мої записки, знімки, порпалися в книжках. Грубі, примітивні 
типи німецьких жандармів, що слова не знали ніякої слов’янської мови, які в мирний 
час у Німеччині правдоподібно були лісорубами або нічними сторожами, тепер нез
грабними пальцями перегортали картки книжок з бібліотеки мого покійного батька. 
А натрапивши на Гомерову «Іліяду», писану грецькою мовою, зупинилися на остан
ній сторінці. Там була накреслена маленька мапа мітичного підземного царства 
(«гадесу»), до якого за грецькою мітологією переходили померлі. На мапі чорною 
фарбою була зазначена ріка забуття «Лета», а на ній намальований човен, яким 
перевізник Харон перевозив померлих, а біля нього намальовано собаку-цербера, 
якому треба було вкинути в пащу гостинця, щоб заспокоїти його і перейти мимо. До 
цієї мапи «підземелля» прилипли німецькі жандарми. Особливо заінтригувала їх 
стрілка, що вказувала вхід до підземного царства поганських богів.

Хоч і як мені було тоді не до жартів, мимоволі розсміялася з тупости німецького 
поліційного апарату. «Таж то шкільний підручник — грецька мітологія», — поясню
вала я перекладачеві. Але він, хоч може й розумів, що тут «Іліяда» Гомера ні до 
чого, все одно відклав її набік, поруч із знімками і записками, а жандарми спа
кувавши те все, забрали мене і затриманого Е.Л. — та під ескортою зелених німець
ких військових мундирів і вовчурів-собак повели до тюрми при вул. Білінського. Як, 
отже, бачимо, вул. Білінського була для мене вже надто відомою! Моя добра мати, з 
тривогою в очах і сльозами прощала мене. Знаючи вже з досвіду, чим такі «обшуки» 
закінчувалися, вона поклала мені в торбу хліб, цукор, чай і трохи солі. Спасибі, 
дорога матусю, за твоє любляче, материнське серце, за оббивання тюремних порогів 
під час моїх арештів, за твої неоціненні передачі мені до в’язниці, за вистоювання в

359



чергах, щоб тільки якось допомогти своїй дитині, — спасибі за все, та хоч на другім 
світі прости доньці своїй, що стільки турбот завдавала тобі в так важкому твоєму 
житті.

В суді при вул. Білінського застали ми вже багато знайомих українців та жінок. 
Значить, широко запляноване і продумане — масове арештування української інте
лігенції і активістів у нашому Станиславові та всій окрузі. Німецькі поліцаї приво
дили щораз більше людей. Ось привели вже Любу К., Філю Б., Марійку Бандеру — 
вагітну дружину арештованого Василя Бандери і молоду дівчину Ірену Д. Нас жінок 
примістили в одній камері. Гестапівці вже не усміхалися, як це мало місце, коли 
в’їздили до Станиславова — тепер вони переглядали якісь папери, списки прізвищ. 
Запримітила я .між ними знайомі обличчя місцевих молодих німців з німецької 
колонії, які володіли знаменито українською мовою, одягнуті тепер в уніформи 
німецьких Гестапо. Вони тепер були перекладачами і дорадниками начальника стани
славівського гестапо — кривавого Кріґера. Бюра суду і довгі коридори заповнилися 
вщерть ув’язненими українцями.

Продержавши нас, в’язнів, цілу добу без їжі і води — наказано нам вишикуватися 
довгою колоною в два ряди в коридорах суду. У відкритих дверях канцелярії видко 
було шефа станиславівського гестапо, при боці якого сидів великий вівчур—собака, 
званий «парадайс» (по-німецьки «рай»), та в асисті молодих ґестапівців. Арешто
ваним не дозволено сідати чи опиратися до стіни. Стояли ми в такій колоні цілу ніч. 
Наша ув’язнена співтоваришка Марійка Б., яка була в останніх місяцях вагітности, 
не мала сили ввесь час стояти на ногах без ніякого опертя, і тому жінки вирішили 
домагатися дістати для неї крісло. Виступивши з ряду, Філя Б. і я — підступили ми 
до відкритих дверей начальника Кріґера та німецькою мовою висловили наше дома
гання. Побачивши нас біля дверей, він спитав, чого ми хочемо? — а коли ми виявили 
наше бажання, він здивовано вислухав нас, а потім щось подумавши, кивнув головою 
своїм прибічникам, ■.— а до нас, лукаво посміхаючись, розпочав свою розмову, радше 
монолог, заявляючи, що він «особисто українцям не є ворог», але має згори виконати 
такий «бефель» (наказ). Несподівано мені висунулася рукавичка з кишені і впала на 
долівку. Я нагнулася, щоб її піднести, і в той момент люто загарчав чорний вівчур, 
збираючися кинутись на мене. Кріґер придержав його рукою, а нам пояснив з ци
нізмом, що його «парадайс» — не любить, коли «менш» (людина) схиляється додолу. 
Все одно, по якомусь часі було подано лавку для всіх жінок, але ми відмовилися 
сісти, тільки Марійкв Б. присіла, втомлена. Розповідали нам в’язні опісля, що той 
собака, на вигляд справжній вовк, був спеціяльно тренований, щоб кидатись на 
жертву, якій приказано впасти на землю, і шматувати її.

У вишикувану колону привели Гестапівці ще кількох арештованих молодих укра
їнців, деяких важко побитих. Затямилося мені прізвище і вигляд Олекси Лятишевсь
кого, блідого і побитого, що не міг устояти на ногах, з якого Гестапівці цинічно 
насміхалися, мовляв, він є («швах ін байнен») — (слабий в ногах). Простоюючи цілу 
ніч у колоні, роздумували ми, що зроблять з нами німці? Чи розстріляють так, як 
жидів, чи поставлять під суд? Але за віщо? І вперше почала світати думка — що це ж 
німецька відповідь на недавнє проголошення відновлення Української Державности 
у Львові ЗО червня 1941 року.

Світало... Втомлені, з невеселими думками, ряди ув’язнених українців очікували, 
що день принесе. Вранці почали виводити нас із коридорів суду на в’язничне подвір’я, 
де стояли вантажні військові автомашини, прикриті зверху брезентом. Біля машин — 
німецька військова жандармерія з крісами в руках.На дану команду почали ванта
жити в’язнів. Завантажили нас, жінок. Приказано сідати на дно машин, щоб прохожі 
на вулицях не могли бачити, кого везуть. Машини навантажені по береги людьми. В
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автомашині, де приміщено нас, жінок, їхали з нами станиславівці: мґр Євген Лозин
ський, д-р Рибчук, В. Дейчаківський, Роман Полутранка, мґр Я. Микитюк, Е. Луць
кий, Василь Бандера та інші, прізвищ яких уже не пам’ятаю. В задній частині авто
машини при отворі виходу примістилися дебелі постаті німецьких військових жан
дармів з готовими крісами в руках. Першою думкою всіх нас ув’язнених і першим 
запитом було: куди нас везуть? Чи до концентраційного табору, чи на жидівське 
«окопище» (цвинтар) біля села Пасічне, де минулими тижнями звозили німецькі 
Гестапівці жидів з міста і околиць Станиславова і там же їх розстрілювали і зако
пували в приготованих ямах. Селяни із с. Пасічне, які переїздили дорогою, опові
дали, що земля на тих спільних ямах-могилах ще довго гойдалася і тремтіла, наче б 
хтось живий борсався під нею... Про такі похмурі картини тихцем розповідали ми 
собі з напруженими нервами і різними здогадами.

Хлопці, що сиділи біля отворів накритої автомашини, жадібно спостерігали про- 
бігаючий краєвид рідного Станиславова і тихцем передавали нам вістки, якими 
вулицями везуть нас. Ось тепер їдемо вулицею Галицькою в напрямі села Пасічного. 
Тиша гнітюча залягла поміж ув’язненими в автомашині. Хтось хреститься, дехто 
пошепки пригадує молитву...і далі передаються сигнали: «минаємо пасічинський міст 
через ріку Бистрицю», а потім ще тривожніше: «наближаємося до пасічинського лісу і 
жидівського окопища»! В нашій автомашині зависла смертельна мовчанка і... дожи
дання. Невже везуть нас німаки на масовий розстріл? Але в товаристві і смерть не 
страшна — як каже народна приповідка. Подаємо собі руки, немов прощаючись і 
підбадьорюємо себе взаємно. Несподівано нашою машиною немов щось підкинуло і 
вона зробила закрут направо. А схвильований голос нашого «розвідчика» радісно 
долітає до наших вух: «автомашини минули жидівський цвинтар і скрутили в напрямі 
на Галич»! Немов важкий камінь зсунувся з наших грудей, і всі відідхнули з полег
кістю. Значить не везуть нас на розстріл. І знову ж таки здогади — але куди ж 
везуть? Чи до Освєнціма, Кракова, чи Львова? І нагло в нашій автомашині запанував 
піднесений настрій. Всі нараз почали говорити, розповідати собі щось, нагадувати. В 
моїй торбинці я зненацька знайшла цукор і сіль, які всунула мені моя добра мама на 
відхіднім із хати. Цукор, щоб посолодити гарячий тюремний окріп, а сіль, щоб 
посолити несолену тюремну юшку. Під час обшуків у мене паперова торбинка пор
валася і цукор змішався з сіллю. Всі ми були голодні — адже дві доби нічого не їли. 
Тож підкріплювалися спільнознайденими «ласощами» — цукром, перемішаним із 
сіллю, що немов символізували і радощі і гіркість життя. Згадалася Христова притча 
про чоловіка, що зависнувши над глибоким проваллям, внизу якого кишіли гадюки, 
а над головою нахилився розлючений одноріг, знайшовши на скелі краплину солод
кого меду, котру призбирали гірські бджоли, насолоджувався нею, забувши на мить 
про смертельну небезпеку, що чигала на нього.

Після кількох годин цієї особливої подорожі наші «розвідчики» подали до відома, 
що «ми приїхали до Львова», везуть нас такими і такими то вулицями, а тепер 
звернули на вул. Лонцького. Е-ге! Значить, привезло нас ґестапо до в’язниці при вул. 
Лонцького у Львові. Заїхали на подвір’я в’язниці — розвантажили всі автомашини і 
нас, привезених зі Станиславова, почали розміщувати в тюрмі. Нас жінок (4) — при
містили в сутеринах (підвалі), в півтемній келії.

В’язниця при вул. Лонцького вже була виповнена арештованими українцями з 
різних міст Підкарпаття: Львів, Тернопіль, Стрий, Станиславів, Коломия. Оце так! 
Після неповних двох місяців приходу на українські землі нові німецькі окупанти 
показали своє справжнє обличчя. Камери були переповнені ув'язненими по береги, 
тому наших станислав'ян розміщено на коридорах сутерин в’язниці. Після декількох 
днів звільнено Марійку Б. і Філю Б. — залишилися в келії ми удвох: Люба К. і я. В
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нашій келії не було «прич», ні сінника, тож ми спали на голій долівці. Годували нас 
якоюсь несоленою саламахою і фарбованим чорним кип’ятком, що мав символізу
вати каву. Тому, що через брак місця в’язнів примістили по коридорах, до нашої 
«визирки» в дверях часто заглядали наші земляки-станислав’яни та передавали тю
ремні новинки, наприклад: що на горішніх поверхах в’язниці сидять українські жінки
зі Львова й околиці, там сидить також письменник Тодось Осьмачка, що у в’язниці 
перебуває багато жидів обох статей тощо.

Вікно нашої келії в сутеринах-підвалі виходило на в’язничне подвір’я і я з Любою 
мала змогу спостерігати все, що діялося на подвір’ї. Бачили ми великі німецькі 
автобуси, до яких виводила німецька сторожа з в’язничних камер — в’язнів, в тому 
числі багато жидів і полонених совєтських. Одного дня заїхав такий високий автобус 
близько нашого вікна. Гестапівці в зелених мундирах почали виводити із в’язничних 
келій жидів — молодих, старих і жінок. На в’язничне подвір’я принесено стіл, а на 
нього покладено капелюх, дном догори. Прозвучала німецька команда: роздягатися
з верхньої одежі і скидати гроші, дорогоцінності, золото, перстені до того капелюха. 
Перед нашим вікном стояв старий жид — він увесь тремтів, присягався, що не має 
нічого при собі. Гестапівці наказали скидати плащ, блюзу, а відтак камізельку, 
витрушуючи всі кишені. Стара людина тряслася немов у пропасниці, а капелюх 
наповнявся годинниками і золотом. В процесі відчинювання в’язничних келій і ви
проваджування жидів коридорами в’язниці, в тій людській метушні несподівано за
хоплено українця із станиславівської групи. Випровадивши його в один ряд із жи
дами, звелено йому, все що мав вартісного при собі, скинути до згаданого капелюха. 
Поблідлий і розгублений А.С. голосно твердив: «іх бін украйнер», але Гестапівці, 
здавалося, зовсім не звертали уваги. Наказали стягнути з пальця перстень та вкинути 
до того злощасного капелюха. Акція продовжувалася. Здавалося, що все вже про
пало, як опісля сам оповідав А.С. Його разом з жидівською групою почали підводити 
до високого автобуса. Нагло він ще раз голосно скрикнув, що він українець і що 
арештований з групою станиславівців. Тоді один Гестапівець, що начебто розумів 
українську мову, підійшов до А.С., звелівши вияснити справу. «Коли я коротко пояс
нив свою національність, — розказував згодом А.С., — сказав мені гестапівець „ент- 
шульдіґен” і „заберіть собі назад свій перстень”. Я був би радо відрікся свого 
перстеня, — казав А.С., — але гестапівець підсунув мені капелюх, наповнений золо
тими годинниками, ланцюжками, перстенями, і я збентежено пошукав за моїм скром
ним перстенем — пам’яткою». А після того назад відвели А.С. до в’язниці, де він і 
розказав про згаданий вище інцидент.

В приготовані автобуси Гестапівці вантажили арештованих жидів. З тремтячим 
серцем і широковідкритими очима спостерігали ми з Любою К. із заґратованого 
вікна сутерин один такий незабутній момент, коли випроваджено старого жида, 
патріярха родини, роздягненого до сорочки, тілом якого пробігали смертельні дрожі
— в асисті двох молодих, вродливих жінок, правдоподібно доньок. І як ті доньки з 
достойністю та подиву гідною опанованістю заспокоювали батька, допомагаючи 
йому всісти у високий автобус, а з їхніх очей можна було вичитати презирство, 
погорду і ненависть до Гестапівських людоловів. Вантажили й інших, які просили 
ласки, милосердя, що видко було з їхніх жестів і молитовно простягнених рук. 
Поруч жидів, — відпроваджено до очікуючих автобусів декілька совєтських поло
нених, вихуділих кістяків. Один із них, як розповідали, з національности узбек — на 
виду весь чорнозелений, немов трава, бо рятуючись від голодової смерти, живився 
травою, плював травою і виділяв траву, немов чотириногий звір. Ці заобсервовані 
картини із в’язничного вікна глибоко запали нам у пам’ять.

Притримавши декілька тижнів ув’язнених українців у львівській в’язниці при вул.
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Лонцького, одного дня наших мужчин-станиславівців вивели на в’язничне подвір’я та 
по списках почали вантажити на військові автомашини. З тривогою ми розпізнавали 
знайомі обличчя Євгена Лозинського, Олекси Луцького та багатьох інших, яких 
транспортом вивезено до концентраційного табору в Освєнцім — Авшвіц. Багатьох 
із них тоді ми бачили востаннє, бо не повернулися живими з німецьких концтаборів 
смерти.

Однієї ночі, коли я зі своєю співтоваришкою келії влаштувалася спати, підсте
ливши на долівку шматки пакункового паперу, почули ми нараз проразливий жіночий 
крик на коридорі в’язниці. Загупали підковані чоботи німецької сторожі і... божевіль
ний, здавалося, крик спинився біля наших дверей. Двері з брязкотом відчинилися і 
якась темна жіноча постать розпачливо кричала мішаною польсько-німецькою мо
вою, як би в смертельному страху: «забійцє мнє, — нє пуйдон далєй» (убийте мене, 
не піду далі). Але німецька тюремна сторожа безцеремонно впхнула в нашу келію 
жінку, що дерлася несамовито, заслонюючи руками лице, немов перед кимсь. Ніч 
була темна, ніякого освітлення в келії, і нам обом з Любою стало моторошно.

Ми, притулившись одна до одної, спитали спокійним голосом, чому вона так 
репетує? Що таке сталося? Чому вона так тремтить? Жіноча силюетка не відривалася 
від дверей і за всяку ціну хотіла продістатися з келії. Лагідно почали ми з нею 
розмову. Виявалося, що це була жінка «легких обичаїв», яка в нічний недозволений 
час блукала вулицями Львова. На наш запит жінка якось дивно насторожилася і 
немов би прилипла до дверей. Так вона там простояла аж до світанку. А коли перші 
проміння денного світла заглянули до наших сутерин, — жінка з жахом в очах 
приглядалася до нас. Коли ж ми, вставши, почали одягатися, заохочуючи її підійти 
ближче, жінка, вибухнувши спазматичним плачем, сказала: «тепер я бачу, що ви не 
духи» — і розповіла нам причину її дивної поведінки. її мати була українкою — вони 
жили у Львові. Чоловік її (як твердила) був польським офіцером, якого арештували 
більшовики перед самим вибухом німецько-більшовицької війни. До в’язниці при 
вул. Лонцького (де ми тепер перебували) звозили енкаведисти арештованих людей зі 
Львова й околиці переважно нічними годинами. Вона намагалася довідатися щось 
про чоловіка і брата, ходила до суду й під в’язницю, але не могла нічого довідатися. 
Коли 22 червня 1941 року вибухла війна, — оповідали їй сусіди, які мешкали при вул. 
Лонцького, — тими днями чути було густі постріли із в'язниці. Цілі ночі шуміли 
мотори, а закриті вантажні машини щось вивозили. Ніхто про те не знав, хоч різні 
були здогади. Більшовики поспішно покидали Львів, а НКВД викінчувало свою 
криваву роботу. А рано, як не стало «совєтів» у місті — родина, свояки і приятелі 
арештованих — гурмою вдерлися до в’язниці при вул. Лонцького, щоб відшукати й 
рятувати своїх рідних. Ця жінка розказувала каліченою українською мовою, львівсь
ким жарґоном, що й вона також пішла шукати чоловіка і брата. В’язниця була 
майже порожня, — правдоподібно в'язнів вивезено в невідомому напрямі і невідомо 
що з ними сталося. Коли і вона з іншими людьми почала сходити вниз, до «сутерин»
— «саме тут, де ви тепер сидите, — з плачем викрикнула жінка, — перед нашими 
очима розкрилася жахлива картина. Цілі сутерини і коридор були завалені трупами 
нагих людей, яких тіла були безладно покидані одні на других аж під стелю. З 
постріляних в’язнів стягнено одежу і білизну. Образ був «пшеражайонци» (страхіт
ливий), — розповідала нам далі наша нова співтоваришка келії. Долівка і стіни були 
оббризкані свіжою липкою кров’ю, як у різниці... трупи лежали покотом у різних 
позиціях. Ось, — схлипує жінка, — немов зараз бачу незаплющені скляні очі, в яких 
завмер смертельний жах, тут розчепірені пальці рук, над ними скуйовджене, кров’ю 
зліплене русяве волосся, лиця перекошені в передсмертних корчах — правдиве дан- 
тівське пекло! Деякі камери, наповнені трупами, були свіжозамуровані, залиті цемен
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том». Закінчила свою розповідь наша несподівана гостя в нашій келії словами: «... і 
тому, коли Гестапівці запровадили мене вночі тут до тих сутерин — я пригадала собі 
те все, що я недавно тут бачила, власними очима — і мені здавлося, що це „духи” 
тих замучених людей до мене промовляють, підносять голови та порушаються в 
темені ночі — і тому я так кричала і опиралася ввійти досередини, бо я була 
смертельно перестрашена».

Жінка замовкла, ніби виправдуючись, а мені з Любою стало моторошно. І коли 
настав день, ми стали приглядатися ближче до стін і долівки нашої камери. Стіни 
були свіжопобілені, але, колупнувши нігтем верству вапна, можна було запримітити 
темні, ржаві плями. Також на свіжофарбованій долівці новою в’язничною владою, по 
кутках легко було відкрити ржаві плями засохлої, людської крови. І так ця в’язниця 
по черзі переходила з рук польського окупанта, почерез криваві руки Москви, в руки 
не менш жорстокого окупанта української землі — гітлерівської Німеччини.

Після трьох тижнів перебування у львівській в’язниці німецькі власті почали 
відпускати додому тих українців, яких не вивезли до концтаборів, у тому числі 
звільнено також частину українців-станислав’ян, а між ними і нас, жінок.

Вийшовши на волю, пережили ми в нашім ріднім місті «облаву» німецького 
Гестапо на українців у театрі Монюшки під час прем’єри оперетки «Шаріка», публічну 
екзекуцію 25-ти українських патріотів, розстріляних на площі театру біля жидівської 
божниці, німецькі погроми по наших селах та ненаситність і непогамованість гіт
лерівських «іберменшів».

Марія Наконечна

У ТЮ РМ І Н К В Д  В СТАНИСЛАВОВІ

Восени 1940 р. викликали мене до інспекторату в Жаб’ю, бо нібито інспектор хоче 
вислати мене до области на підвищення кваліфікації. Тоді вчителювала я в с. Гринява. 
В Жаб’ю схопили мене до авта, що стояло на дорозі, і зразу повезли до Ворохти на 
залізничну станцію, а звідти поїздом до Станиславова — до обласної тюрми на вул. 
Білінського.

Після 3-ох діб слідства запровадили мене до камери ч,37. В камері було дуже 
багато жінок — я зраділа, що побачила людей, але не знала куди йти, бо всюди на 
підлозі сиділи жінки, підкорчивши ноги. Виглядало, що немає місця для мене, тому я 
стояла біля дверей під стіною і розглядалась... та, як пізніше казали, усміхалась.

«Українка»? — спитала потиху гарна дівчина, що сиділа під стіною. — «Так»! — 
«Ходи до нас»! — зробила мені місце коло себе. Це була Оля Слюсарчук із Стани
славова — чудова дівчина під кожним оглядом.

Всіх нас у камері було 36. Українок багато не було: Оля Слюсарчук, молода 
дівчина з Перегінська, Мирося Л. з Рогатина, і я (М. Наконечна) — всі ми політв’язні. 
Були теж польки політв’язні, 4 «битовички», а решта т. зв. «перебіжчиці» — ті, що 
перейшли нелегально кордон до Рад. Союзу із Закарпаття, з Буковини, Румунії, 
Мадярщини. Переважно жидівки, ідейні комуністки, що цілий час підспівували «Ши
рокі страна моя радная...» Вони свято вірили, що їх тимчасово задержали та що
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скоро «розберуться» в їхніх «дєлах» і випустять на волю. Та їхні мрії не сповнились, 
бо всі дістали по 3 роки «заключенія» і виїхали на Сибір до лагерів.

Ми з ними не мали часу говорити, бо вони були сталі жителі камери, а ми були 
там як гості. Викликали нас на слідства (допити) і вдень і вночі, а до камери 
приводили на 2-3 години рано та ввечорі, бо тоді слідчі йшли на зміну. В цей вільний 
час від слідства ми молились. Оля все проводила молитви, а також тихенько співали 
ми пісню, що Оля навчила нас:

Ми Тебе любим, о наша Мати,
Бо Ти в час муки нас всіх навчила,
Що у терпіні побіди сила,
Що в злиднях волю треба кувати.

Ми Тебе любим, бо ми з Тобою 
З чаші отрую гірку спивали,
Як на Голготі нас розпинали 
Перед грізнбю катів юрбою.

Ми Тебе любим, бо Ти нам сили 
У страшних муках дала, Маріє,
1 влила в серце наше надію,
Що ми воскреснем з тюрем-могили.

Оля дуже журилася, щоб не арештували її брата і ще когось нового з організації. 
Точно вичитувала всі вісті та підписи на алюмінійних мисках, в яких нам рано 
приносили чай. Внутрі і зверху було там багато назвиськ, виритих шпилькою чи 
склом, а що чай був прозорий, то п’ючи його, викручували ми кожну миску на всі 
сторони. Посуду було мало, тому тих мисок ставало тільки на дві камери.

Так дожили ми до 4 січня 1941 р. В цей пам’ятний день випровадили нас на 
прохід (раз щодесять днів) серед малесенького подвір’я. То був полудень, — ми всі 
(українки) були тоді «вдома», тобто при камері. З подвір’я викликали Олю на слід
ство. Ми були здивовані, бо в обідню пору мало викликали, — думали, може 
підпише слідство і скінчаться її муки. — Нас відвели на камеру — ми молилися за 
неї. За яких дві години сторожі відкрили двері камери, впровадили і оперли її до 
стіни. Оля подивилась на нас непритомними очима і зачала хилитись. Ми підбігли, 
схопили її, щоб не впала і положили на підлогу на її місце. Ніхто з нас не промовив 
слова, всім було ясно, що вона була збита, а через віконце у дверях цілий час слідило 
нас око енкаведиста. 1 тоді всі, хто мав які речі, приносили і без слова стелили Олі 
м’яке ліжко. Одна полька (власниця аптеки в Стан.) дала ковдру, друга хутро, бо в 
нас нічого не було — на підлозі був тільки коц. Оля була страшенно збита, руки, 
ноги, плечі — все було опухле, червоне. Перебіжчиці з жахом дивились на неї — одна 
з них вибухнула істеричним плачем, бо свято вірила, що в Рад. Союзі не б’ють. Тоді 
вони, ідейні комуністки, вилікувались від своїх ідей.

На нашій камері була лікарка — полька (Цибульська), просили ми її, щоб огля
нула, чи не відбили Олі нирок. Сказала, що ні.

Кілька днів пізніше Олю викликали на допит — не пішла, бо не могла встати. За 
кілька днів знову викликали, а як і цим разом не пішла, на камеру вгнався сам її 
слідчий-жид — цинік, ароґант і спитав: «Что, нє можеш ідті»? Заперечила тільки 
головою.
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Так пролежала вона 2 неділі. Після того знову викликали на допит і то був кінець
II слідства.

Оля розказала мені, чому її збили, дали їй очну ставку з товаришем, якого 
принесли на ношах — він був увесь забинтований, також голова, видко було тільки 
одне око. Слідчий запитав його, чи знає він Олю та чи знає вона про ту саму справу, 
до котрої він признався (і до чого вона не признавалась). Хлопець не міг говорити, 
тільки ледве кліпнув тим одним оком. Слідчий наказав сторожі: «Убрать»! Хлопця 
винесли, а Олю почав бити за те, що вона не признавалася... Оля сказала до мене: «Не 
маю жалю до товариша, бо він змасакрований. Що вони з ним зробили»?!..

Тим часом привезли ще в нашу камеру Марійку Грабовенську з Коломиї. Ареш
тували її, як верталася з праці додому, — з-за рогу вулиці хтось накинув їй на голову 
військову шинелю і вкинув до вантажного авта, що стояло на дорозі. Так привезли її 
на вул. Білінського та зразу взяли під слідство. Тут одним ударом повалили її на 
землю, а як упала, кбпали чобітьми куди попало, навіть у живіт... Після цього 
Марійка закінчила слідство. Це була одна «справа», зв’язана з Олею Слюсарчук, яка 
вже сиділа довший час у тій самій камері. Після підписання слідства мав бути суд. 
Не пригадую точно, коли то було — правдоподібно, в березні був назначений день 
суду. До того суду Оля і Марійка дуже приготовлялись, навіть «папільоти» крутили 
на ніч, щоб мати гарну зачіску та добре виглядати: «Нехай не думають, що ми їх 
боїмося»! — говорила Оля.

Ми домовилися, що про вислід суду Оля напише на стіні в бані або на стіні 
сходової клітки, куди виводили нас на прохід, бо засуджених вже не приводили на 
слідчі камери. За кілька днів я вичитала: Надя Білобрам (кара смерти), Оля (кара 
смерти з заміною на 10 років тяжкого лагеря), Марійка — 10 років, Нуся — 7 років 
(Мисевич, з Колимиї), Ґермана — 7 років (Яцишин, з Колимиї). Після присуду вони 
внесли спротив-апеляцію. Відповідь на такий спротив скоро не приходить і ці в’язні 
на тому самому місці мають ждати відповіді. їх не вільно рушити з місця до 
вияснення.

Також закінчилося моє слідство і я ждала на суд. Та політична ситуація ставала 
напружена і тому нас почали алярмово вивозити навіть без суду.

Не знаю, чи Оля й інші діждалися відповіді з Верховного Суду, чи замучили їх 
там на місці, чи вивезли і по дорозі всіх зліквідували.
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0.77.77.

НА ВІЧНУ П А М ’ЯТЬ П О Д РУ Г А М  П О Л У М ’Я Н И Х  ЛІТ

Помолимось за тих, що у розлуці 
Помруть, відірвані від рідних хат, 
Помолимось за тих, що у розпуці 
Вночі гризуть залізні штаби ґрат,
Що душать жаль у невимовній муці,
За тих, кого веде на страту кат.

Над ними, Господи, в небесній тверді 
Простри свої долоні милосерді...

Юрій Клен «Прокляті роки»

Проминуло більше сорока років від 
пожару Другої світової війни, висліди 
якої вирішувалися на землях України...
Багато появилося публікацій про ті роки, 
багато видано документацій про людей 
та події, які відбувалися на наших зем
лях. Чимало спогадів появилося про часи 
жахливого терору — спогади очевидців, 
свідків німецьких концентраційних табо
рів чи московсько-більшовицьких конц- 
лагерів далекого Сибіру. Але ще й досі 
не вдалося зібрати вичерпних відомостей 
про долю товаришок молодих літ, про 
геройських українських дівчат міста Ста
ниславова — про тих, що присвятили 
своє юне життя ідеї визволення свого на
роду, були її гідним носіями та... «жили, 
горіли і вмирали за неї...» Тому, хай оцей 
скупий жмуток спогадів про незабутніх 
дівчат: Надю, Олю, Марусю і Варку — 
стане в’язанкою квітів на їхні невідомі, 
дорогі могили.

Надія Білобрам — народжена 1910 р. 
в українській патріотичній родині гімна- 
зіяльного професора Корнила і Ольги (з
Любовичів) Білобрамів. Ходила до української дівочої гімназії «Рідна школа», яку 
закінчила іспитом зрілости. Була членом «Молодої громади», членом секції жіночої 
молоді при філії «Союзу українок», членом УВО і ОУН від молодих років. Надзви
чайно скромна, тиха, лагідної вдачі з ніжними рисами обличчя, глибокорелігійна 
молода Надя визначалася залізною волею, принциповістю, прямолінійністю та ха
рактерністю. Віддана всеціло ідеї боротьби за визволення свого народу була вона 
світлим прикладом, надхненням і авторитетом для своїх товаришок. Арештована 
декілька разів польською владою, виходила на волю, бо й не потрапили «пришити» 
якусь «вивротову дзялальносць» тій спокійній, лагідній з добрими манерами молодій

Фото із зб. Я. Попсля. 
Надія Білобрам, замучена більшовиками.
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дівчині. Ув’язнена втрете влітку 1939 року польською владою, знов повертається на 
волю разом з іншими українськими політичними в’язнями, по занепаді Польщі — на 
те, щоб далі продовжувати визвольну працю, тепер уже в обличчі наступаючих 
більшовицьких військ. Швидко після навали «червоних визволителів» НКВД ареш
товує її та багато молодих станиславівців. Приходили вістки з-поза мурів в’язничних, 
що Надя Білобрам — тверда і невгнута під час жорстоких допитів енкаведистів. її 
вкидали нагу до келії з холодною водою на кілька діб, до непритомности били. Як 
пише колишній в’язень В. Васний (див. «Гомін України», 1982, «Страшний суд 
настане...»), за відмову зізнавати на допитах наколювано загостреними олівцями 
обнажену грудь Наді Білобрам у присутності трьох в’язнів чоловічої статі, що були 
свідками нелюдських мук нещасної жертви...

Засуджена на весні 1941 року на кару смерти, — подає в своєму спогаді Марія 
Наконечна: «В тюрмі НКВД в Станиславові». Жінки-співв’язні, що сиділи з нею після 
присуду в одній камері, не знаходили слів похвали для тієї геройської дівчини, а 
полька-лікарка, Цибульська, оповідала, що Надя була «янголом» у їхній келії, для 
кожного вміла знайти слово потіхи, розради й надії, хоч сама була найбільшою 
мученицею. Як виходить із слів уже згаданого в’язня сибірського концтабору (не 
подано назви) В. Васного, — Надю Білобрам вивезено із станиславівської тюрми в 
глибину Сибіру, де вона загинула мученицькою смертю. Цитую його слова: «палка 
націоналістка Надя Білобрам перед смертю скрикнула: „Хай моє ридання потрясе 
хоч цим гидким Сибіром, бо воно не порушує сумління ані Бога, ані світу!...”»

До повного образу трагедії високосвідомої родини Білобрамів, для якої правдивий 
патріотизм визначався не словом, а ділом, треба додати, що молодшого брата 
Осипка застрілило німецьке Гестапо у Львові, а найстаршу сестру Любу, з професії 
фармацевтку, арештувало НКВД в Станиславові, обвинувачуючи u у видаванні ліків 
українським повстанцям. Старенька мама п-і О. Білобрам добровільно пішла сама 
до в’язниці, за донькою. Дальша їхня доля невідома.

Оля Слюсарчук — проживала в Станиславові на Кнігинині. Закінчила вчительсь
кий семінар Сестер Василіянок. Молода, вродлива чорнявка, з веселим усміхом, 
хвилястим волоссям, палкими карими очима. Членка «Пласту», куреня «Довбушівці», 
членка Культурно-освітньої секції «Союзу українок» та ОУН, активна учасниця ама
торського гуртка в Кнігинині, де виступала в головних ролях молодих дівчат.

Арештована восени 1940 року після приходу більшовиків до Станиславова, разом 
з Надією Білобрам. Вела себе гідно на допитах НКВД, не признавалася ні до чого, 
помимо «очної ставки», влаштованої слідчим; немилосердно знівечену та спухлу від 
побоїв, принесли її назад до спільної камери, де пролежала два тижні непорушно (за 
словами співв’язнів келії). Дістала присуд: кару смерти з заміною на 10 років тяжких 
таборів. Дальша доля її невідома.

Варка Логаза — походила з села Підпечари Станиславівського повіту. Закінчила 
вчительський семінар Сестер Василіянок у Станиславові, була членкою філії «Союзу 
українок», працювала в Культурно-освітній секції та Організаційній, провадила гурток 
сільського жіноцтва в Підпечарах. Була ув’язнена більшовицьким НКВД після при
ходу «червоних визволителів». Доля її невідома.

Марія Грабовенська — арештована більшовиками восени 1940 р. в Коломиї, за 
свідченням співв’язня станиславівської тюрми Марії Наконечної. Цитую за нею: 
«Тим часом привезли ще в нашу камеру Марійку Грабовенську з Коломиї. Арешту
вали її, як верталася з праці додому, — з-за рогу вулиці хтось накинув їй на голову 
військову шиненю і вкинув до вантажного авта, що стояло на дорозі. Так привезли її 
на вул. Білінського та зразу взяли під слідство. Тут одним ударом повалили її на 
землю, а як упала, копали чобітьми куди попало, навіть у живіт... Після цього
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Марійка закінчила слідство. Це була одна «справа» зв'язана з Олею Слюсарчук, яка 
вже сиділа довший час у тій самій камері. Після підписання слідства мав бути суд. 
Не пригадую точно, коли то було — правдоподібно, в березні був назначений день 
СУДУ- До того суду Оля і Марійка дуже приготовлялися, навіть «папільоти» крутили 
на ніч, щоб мати гарну зачіску та добре виглядати: «Нехай не думають, що ми їх 
боїмося!» — говорила Оля. Присуд був такий: Надя Білобрам — кара смерти, Оля 
Слюсарчук — кара смерти з заміною на 10 років тяжкого лагеря, Марійка Грабо- 
венська — 10 років, Нуся Мисевич — 7 років, Ґермана Яцишин з Коломиї — 7 років. 
Після присуду вони внесли спротив-апеляцію».

Маруся Грабовенська запам’яталася мені із шкільної лавки нижчих кляс укра
їнської дівочої гімназії в Станиславові. Була то молоденька, струнка дівчинка з 
русявими косами та з блакитно-дитячими очима. Життя нас розлучило. Маруся, 
мабуть, закінчила гімназію в Коломиї.

У спогадах колишнього політичного в’язня зі слідчої тюрми НКВД на Бутирках у 
Москві 1941 року (див. В. Васний — «Страшний суд настане», «Гомін України», 1982) 
подано такий епізод: «У камеру, між в’язнів, попав усім відомий енкаведист майор 
Микола Медвідь. Старшинські відзнаки обірвані, одна кишеня роздерта, на обличчі 
опухлім побої, а з опухлого вуха, здвоєної величини, капає кров. „Да, ребята, і я с 
вамі”, — промовив нещодавній „владітєль душ заключонних”. — „Да, ви западнік, 
Васілій Івановіч? Кажеться, ґалічанін?” — звернувся Медвідь до одного з в’язнів, і 
переставився на український суржик. — „А, вас було арештовано 88 чоловік, да. Ага, 
був же ваш ґалічанін... вот не помню прізвища... кажеться, нєокончений юрист; 
високий, худорлявий, молодий, чуть блондін... Да, за Польщі, кажеться, був великий 
цабе — „войт сводних громад”. Да, вот той войт і прислужився для НКВД і передав 
відомості-свідчення на 120 чоловіка». Відхаркнувши кров’ю, Медвідь продовжував: 
«Мене, було, послали з Києва до Тернополя, опісля у Львов, опісля у Станіслав. З 
учота НКВД я вичитав, що ваш войт, хорошенький марксіст, ще у жовтні 1939 р. 
попав добровільцем у Красную армію, до спецотдєла політруко-водітельства із ран- 
ґом младшево лєйтінанта. Вот, да! Кажетса, судьба! 88 галичан попадуть перед 
істрєбітєльний батальйон, а младшій лейтенант будєть ганять за дєвушкамі і спо
рожнять бакаламі водку».

«Чому ж вам, Миколо Тарасовичу, судила судьба попасти між нас, в’язнів? — 
запитав Василь Іванович. — „А! Судьба? Нє судьба, а вот сістєма!” — продовжував 
Медвідь. „Вот проходить сталінська чистка главного розряда НКВД. Вот і судьба!”
— Мацнувши криваве вухо і губи, майор доповнив: „У станіславській тюрмі була 
арештована будьто княжна-галичанка, націоналістка Маруся Грабовенська. Да, вона 
попала на допит ужасної Маразової Малки Давідовни і... Маруся стала не людина, а 
ужас (страх — В.В.). Після допиту дав я Марусі води і вати. Мене підглянув, 
кажетса, мій друг, старший лейтенант Чєрєнков, доніс начальству, мене арештовано 
за співпрацю з галічанськими націоналістами й утром (завтра) пошлють у расход». В 
камері мовчанка, а Медвідь додав: «Да, начальство доручить Чєрєнкову пустити мені 
кулю в лоб, а за таку доблесть — йому окремий орден». Справді, дуже вчасним 
ранком забрали Медведя „у расход”, а 1942 р. у лісі з масової могили розстріляних 
судьба допомогла тяжкопораненому Василеві Івановичу та ще двом в’язням вирва
тися з червоного московського пекла...»

І далі в спогадах того в’язня: «ви, каґебісти, вкинули нагу Марусю Грабовенську 
До „адіночки” вашого „заповідника” з скорпіонами. До сьогодні лунає божевільний 
крик тієї нещасної дівчини в часі тризни скорпіонів».

Стільки відомостей про Марусю Грабовенську.
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Я  ПОСИВІВ ЗА О Д Н У  м и т ь

Орест Зірка

Пам’ятаю, як сьогодні, цю трагедію, яку розіграло зі мною енкаведе станисла
вівської тюрми. Це діялося зимою 1940 року об одинадцятій годині ночі. Якраз 
минав шостий місяць мого перебування в тюрмі і я сподівався швидкого закінчення 
другого слідства. Я саме був заснув першим сном. Сном щоденно катованої біль
шовиками людини...

Звичайно на слідство викликали вночі. Під час першого і найсолодшого сну. Я 
чув неясно, крізь сон, що хтось відкрив двері і питає, хто на букву «X» — вставай і 
йди за мною!... В тюрмі людина спить, як птаха на гілляці. Я негайно розплющив 
очі і піднісся з цементової долівки, де покотом спало в малій келії сорок п’ять люду, 
та став поспішно вбиратися.

— Швидше, швидше! — підганяв мене енкаведист, — забирай свої речі і йдемо.
Я в поспіху зібрався, взяв мішечок зі своїми речами. Кидаю тут і там слово 

друзям, з іншими тільки зором прощаюсь. Виходимо на коридор, прямуючи за 
слідчим у невідоме, але грізне майбутнє...

Слідчий веде мене до другого, добре мені знаного будинку-катівні, до кімнати 
допитів і тортур. Входжу в середину і моїм очам розкривається небуденний вид. За 
столом розсілися обидва мої слідчі — попередній і теперішній, знаний вже мені 
прокурор і четвертий — незнаний. їхні очі при моєму вході впилися зміїно в мене. Я 
розгарячкованим і, як звичайно, бунтарським зором окинув їх ізгори і став посе
редині кімнати. За хвилину відізвався незнаний мені старшина НКВД:

— Сідайте! — і тут назвав по імені та по батькові. — Я був у ваших батьків. 
Бачив вашу неньку — ридає, ох як ридає, старуха, за вами. Бачив теж вашу улю
блену сестричку Марусю — чудова дівчина і теж плаче-побивається за вами!...

Хвилину помовчавши зі схиленою додолу головою, я вирішив, що це провокація. 
Тоді підношу вгору голову і кажу:

— Все, що міг вам розказати, все, що знав — я вам розказав. Більш не маю що 
додати...

Мій слідчий брутально лаявся по-московськи і крикнув:
— По-мойому, нам немає що з ним возитися. Хай здихає! Не жаліє своєї сім’ї, 

так чорт із ним!...
Після цього слідчий відкрив свою течку і витягнув звідтіля «ордер расстрела», 

виготовлений на моє ім’я. Там були всі дані про мене, моє звинувачення, якісь 
підписи й печатка. В очах мені все закружляло і я, річ ясна, з ляку не дочитав усього. 
В мене похололо на душі. Мигнула думка — доведеться погибати. На мить стало 
тяжко і страшно. Та тільки на мить, бо я силоволі знов опанувався. Слідчий забрав 
папір і сказав:

— Перед тобою два шляхи. Смерть або життя.
Та я вже уговтався і сказав слідчим і прокуророві чи хто там був:
— Смертю мене лякаєте. Я смерти не боюся. Все одно колись доведеться вми

рати. Моя церква, українська греко-католицька церква, вчить, що людині, яка чесно 
провела життя, немає чого боятися смерти.

Після цього слідчий подав мені перо і звелів підписати документ. Я поклав унизу, 
на вказаному місці, підпис на власну смерть...
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Східцями зійшли ми вниз із кімнати слідчого до келії смерти в льоху. Мала келія. 
Грубезні, глухі стіни без вікон. Звідсіля ні один звук не вирветься на волю. Під 
стелею кволе світельце жарівки. Я переступив поріг і вжахнувся! Вся долівка була в 
крові... Всі стіни подірявлені кулями, і тут і там оббризкані кров’ю... Моя нога 
посковзнулася на слизькому згустку крови. В келії був якийсь млосно-солодкавий 
одур...

Була це кров мучеників і героїв. Кров моїх братів — борців за волю і само
стійність соборної і могутньої української держави. В очах мені потемніло знову. 
Замигали зайчиками світляні кола, а в голові загули передзвони. Та я забажав усією 
силою волі перемогти свою кволість. Я благав Всевишнього, щоб допоміг мені гідно 
вмерти — так як, мабуть, умирали отут передо мною. Господь вислухав моє щире 
благання і я опанував себе знову. З гордо вгору піднесеною головою я проймаюче 
глянув катам у вічі. В мені в тій хвилині не було жадного страху, ані злости до катів. 
Вони видались мені малими і кволими карликами. В цій хвилині, я відчув усю їхню 
неміч у боротьбі з душею людини, надто з духом члена нації. Я тоді зрозумів, що не 
сила людині змагатися з одвічними правами Божими та людськими. Вже тоді я 
побачив і зрозумів, що зближається початок кінця божевільного матеріялізму і нев
пинно та нестримно наближається ера ідеалізму, духовности і нових — а як же 
старих — Божих правд!...

Із отих блискавичних думок збудив мене суворий і глухий, немов замогильний, 
голос прокурора:

— Кінчаймо!
Я глянув на нього і повів зором по інших. Вони видались мені дивними, якимись 

іншими — мертвяками або утопельниками. Я не знаю, чому мав таке враження — чи 
то світло так їх освітило, чи, може, під враженням смерти, що заглядала мені в вічі, 
я не спроможний був тоді бачити їх нормально...

До мене підійшов мій перший слідчий, розстебнув кобуру і витягнув нагана, 
відбезпечив і поклав пальці на спуск.

— Ще раз звертаюся до тебе. Що ти вибираєш — життя чи смерть? Другого, 
посереднього вибору немає — рішайся...

Якимось глухим, подібним до далекого рокоту грому я відповів:
— Я вже рішився — кінчайте!...
— Кінчай! — скрикнув прокурор. — Повернися до стіни!
Повертаючися я бачив, як слідчий підносив угору наган. Я чув, як він числив «р-а- 

аз, д-в-а-а», вимовляючи з притиском букви...
Я не витримав психічно. Рвонув собою і повернувся лицем до нього. Він опустив 

наган. Рознісся голосний регіт слідчих та іронічний голос прокурора.
— Ха-ха-ха! Вот ґерой! Смєрті іспуґалса!...
Та я вже вийшов із себе. Нерви довше не витримали. Не в силі був розігравати 

їхню комедію. Я заговорив. Ба, ні — я закричав! Не знаю, як назвати це. У нас 
немає назви для мови в обличчі смерти.

— Ні, кати, смерти я не боюся! Вона мені не страшна... Українці вміють гідно 
умирати і кат не почує їхнього зойку чи благань. Я хочу і можу глядіти смерті в вічі. 
Стріляй, кате — ось тут серце моє б’ється!... — При цьому я рвонув сорочку, аж 
ґузики повідлітали, і відкрив свої груди...

Вороги вмовкли, заніміли... Цього вони від мене, двадцятилітнього юнака, зовсім 
не чекали.

— Чого ж стоїш, кате, стріляй! Ось тут мої груди, а в них б’ється моє серце. Ви
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можете мене і тисячі, а може й мільйони таких як я, убити — та нації, всього народу
— не вб’єте ніколи! У Москви для цього закороткі руки... Знищите моє і інших тіло, 
та дух безсмертний. А вже аж ніяк не вб’єте духу нації... Я увесь час розігравав із 
вами комедію, та тепер скажу вам святу правду — ми вас ненавидимо, а я в цій 
хвилині ненавиджу ще більше, і якщо не покінчите зі мною зараз, то я з вами буду 
боротися. І так буде боротися ввесь мій народ — вся Україна! Наша мова з вами 
буде — мова крісів та гармат. Стріляй, кате!...

Я ще, після приблизно такого діялогу, побачив, що слідчий підніс угору пістоля. І 
ще побачив, як мигнула рука прокурора, почувся великий гук і блиск. Я без пам’яти 
звалився на долівку. Що було далі, не пам’ятаю...

*  *  *

Два тижні пролежав я в тюремній лічниці майже без пам’яти. Місяць після того 
не міг ще прийти до себе. Та й до сьогодні не знаю, чи це була правда чи фарс, який 
розіграли енкаведисти в підвалі, у смертній келії станиславівської тюрми. Знаю, що 
на голові, в волоссі двадцятилітнього юнака серед золотавих пучків появився один 
більший, зовсім сивий, який зостався й до сьогодні...

Після цього випадку я мав ще одного слідчого і поновне слідство. І ще раз 
довелося мені пройти тримісячні катування — моральні і фізичні. Та вороги нічого 
від мене не дізналися. Я мовчав і не прозрадив тих подруг і друзів, якими керував у 
Станиславові. Найбільшою розрадою було для мене, як мій друг і заступник Степан 
Д-ко прийшов і сказав:

— Друже, Мстиславе, у нас немає слів вдячності за те, що ти не прозрадив нас, 
що біля сотні батьків і матерів не плакали на тебе, що через тебе пішли з цього світу 
їхні діти...

Так, це була для мене найкраща нагорода. І такі ж самі слова сказав мені мій друг 
Ігор, що обійняв провід юнацтва після мене...

Згодом кати перевезли мене з іншими в’язнями до Старобільського на Україні, а 
звідтіля до Красноярська, щоб укінці завезти рікою Єнісеєм аж на Далеку Північ, за 
Полярне коло в Норильськ на Таймирському півострові.
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НА СЛУЖБІ БОГА Й БАТЬКІВЩ ИНИ

Онуфрій Штундер

ЩО О П О ВІДА Л А  МОЯ М АТИ ПРО С ЛУГУ БОЖОГО  
М И ТРО П О Л И ТА  А Н Д Р Е Я  Ш ЕПТИЦЬКОГО

В 1930 році я мав 26 літ. Тоді в нашому селі Чернієві була місія. Я зі своїм тестем 
були в моєї матері на обіді й тоді моя мати згадала про місію в 1900 році, що мали 
два отці, яких запросив був наш парох о. Матійців.

Слуга Божий митрополит Андрей граф Шептицький. ЧСВВ, як єпископ Станиславівський 
від 20 вересня 1899 до 17 грудня 1900 року.
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На закінчення місії мав приїхати до нас тодішній наш єпископ із Станиславова 
Преосвященний Андрей Шептицький, який був єпископом станиславівської дієцезії 
два роки: 1900 і 1901.

Наш парох о. Матійців вислав двох священиків на станцію, щоб вони там зу
стріли, привітали і привезли до Чернієва нашого єпископа. Вони поїхали гарними 
кіньми на станцію в Хриплині, але нашого єпископа не стрінули. Почекали, аж потяг 
відійшов, пошукали скрізь і попитали, чи хтось бачив єпископа, а впевнившись, що 
його таки не було, поїхали назад у Черніїв.

В Чернієві зібралося коло церкви Св. Миколая багато людей, що поприходили 
із сусідніх сіл і чекали, щоб зустріти єпископа. Та вислані отці приїхали самі. 
Розчаровані священики й усі вірні почали входити до церкви, але в той момент хтось 
прибіг і сказав, що йде єпископ.

Сталося це так тому, що Слуга Божий Андрей не любив парад. Щоб обминути 
параду на станції в Хриплині, він поїхав до наступної станції в Братківцях, яка є так 
само віддалена від Чернієва, як і Хриплин. Там він узяв свою валізку в руки й 
пішки пустився в дорогу. Коли вже був зробив з кілометер дороги, над'їхав жид- 
молочар і, побачивши духовну особу, попросив присістися на возі. За короткий час 
вони приїхали до нашого села. Єпископ попрощався із жидом, узяв свою валізку й 
пішов до церкви.

Була саме умовлена пора, коли появився Владика на превелику радість цілої 
громади.

Архиєрейська Служба Божа була в церкві, хоч більша частина вірних мусіла 
стояти під церквою, яка була вщерть виповнена. Тому проповідь була перед церквою.

Саме почав накрапати дощ. Але вірні чекали. Владика вийшов на приготоване 
підвищене місце і став під балдахином. Поглянув на вірних, які стояли на дощі, без 
парасоль, чекаючи на слово Боже, від свого пастиря. Тоді Владика відкинув рукою 
балдахин і промовив до зібраних: «З вами, дорогі мої брати і сестри, я готовий не 
тільки бути на дощі, а й душу свою віддати, щоб ви були добрими християнами».

В час науки сталось ніби чудо: повіяв вітер, розігнав хмари, дощ перестав падати 
й виглянуло з-за хмар сонце, ясне весняне сонце, яке просушило Владику й цілу 
громаду, що слухала Божого слова.

Після проповіді парох запросив Владику на перекуску зі священиками до своєї 
резиденції. По короткому часі Владика вийшов до громади, яка не розходилася, а 
розмовляла про велич і красу молодого Владики, якому тоді було 35 літ.

Владика вітався й розмовляв з людьми, цікавлячись їхнім життям і здобутками 
праці. Він оглянув школу та громадську канцелярію.

Виходячи з канцелярії, Владика побачив праворуч великий п’ятиметровий хрест із 
дубового дерева, на якому був напис: «На вічний спомин про смерть Петра Стасюка». 
На питання Владики вірні пояснили йому, що цього чоловіка прокололи жандарми 
багнетами в період виборів до австрійського парляменту за часів Бадені. Поляки 
робили великі надужиття і фальшування, це завважили селяни й виступили проти 
того. Зачалася бійка. Поліція, що в більшості складалася з поляків, станула проти 
селян і багатьох поранила, а його забила. Громада поставила на його пам’ятку цей 
дубовий хрест. Владика глянув на хрест, поклонився й відійшов.

Зараз потім, щиро прощаний громадою, відїхав до Станиславова. Жид-молочар, 
вертаючись, вступив до Чернієва й там довідався від жидів, які теж слухали проповідь 
Владики, що це був єпископ. Він з гордістю оповів, як то він, їдучи до Чернієва 
наздогнав по дорозі якогось нетутешнього чоловіка, що скорою ходою йшов з 
валізкою в руці, піддержуючи рясу. Він пізнав, що це духовна особа й попросив його 
сісти на воза, бо він їде до Чернієва. Ксьондз зрадів, поклав свою валізку на віз і
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сам, приязно всміхнувшись, сів коло нього. Жид був дуже радий, що — як це він 
казав — допоміг нашому «біскупові», бо він поспішав.

Скоро ми довідалися, що нашого Владику перенесли до Львова, де його іменували 
митрополитом Галицьким.

Ярослав Микитюк

ПЕРШІ К РО К И  СЛУГИ БОЖОГО  
К И Р А Н Д Р Е Я  Ш ЕПТИЦЬКОГО НА В Л А Д И Ч О М У  

ПРЕСТОЛІ В СТАНИСЛАВОВІ
{На підставі розповіді бл. п. д-ра Юлія Олесницького, 

що загинув на засланні в Сибіру)

В місяці березні 1935 року я почав працювати в канцелярії д-ра Юлія Олесниць
кого як кандидат адвокатури. Д-р Ю. Олесницький, визначний громадський діяч і 
великий патріот, як уродженець міста Станиславова знав багато про початки гро
мадської праці в Станиславові та його околиць. Він любив не раз розповідати про ті 
часи, і на основі однієї такої розповіді я пишу ці рядки.

В лютому 1899 року австрійський цісар іменував станиславівським єпископом 
монаха ЧСВВ Андрея Шептицького. Згідно з нашим обрядом висвяту Владики доко- 
нують три Владики, а тому, що в Галичині було тільки трьох наших Владик, то в 
разі смерти одного з них, третім святителем був би польський єпископ. Цю традицію 
змінив уперше Кир Андрей Шептицький. Щоб його одним зі святителів не був 
польський єпископ, Кир Андрей поїхав спеціяльно на Закарпаття і третім святителем 
нового Владики був наш закарпатський єпископ. Про це розповідав д-ру Ю. Олес- 
ницькому ігумен Василіянського манастиря на «Чернечій горі» в Мукачеві, на початку 
1900-х років. Хіротонія Кир Андрея відбулася 17.9.1899 p., а три дні пізніше, святкова 
інтронізація на Єпископську катедру в Станиславові. Українське життя в Станиславові 
було дуже кволе, а людей, що сміли себе називати українцями, можна було почислити 
на пальцях одної руки. Найбільше очікували нового Владики поляки, бо уважали 
його за свого графа з визначної польської аристократичної родини. Українці не 
очікували нічого доброго, бо що ж можна було чекати від польського аристократа. 
Сталося однак інакше і перші кроки нового Владики подіяли на одних і других, як 
вибух якоїсь великої бомби.

Перші познаки того, що наступить, показали перші «візити» нового Владики. Це 
був прийнятий звичай, що нова людина в місті, а до того ж така визначна, складала 
офіційні візити представникам влади і визначним громадянам міста. Перша візита 
належалась представникові цісаря, а ним був тайний «гофрат» Прокопчиц з похо
дження українець, але зовсім ополячений австріяк. Яке ж було обурення цього пред
ставника влади, високих урядовців поляків і наших москвофілів, коли стало відомо, 
що новий Владика перші візити зложив представникам українського громадського 
життя.

Новий Владика цим своїм кроком підкреслив, кого він уважає господарем міста,
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мало того, але в додатку попросив вписати його як фінансового члена в членство 
існуючих тоді наших товариств. У наших тодішніх громадських діячів вступив новий 
дух.

Остаточно всякі сумніви розвіяв такий крок нового Владики: кожного року при
ходили податкові накази платничі з податкового уряду. Коли ці накази прийшли 
вперше за Кир Андрея, він їх повернув податковому урядові з такою допискою: «Я є 
українським єпископом, прошу висилати мені всі накази згідно з законом українською 
мовою».

Владика Кир Андрей був станиславівським єпископом тільки один рік і кілька 
місяців, але за цей короткий час залишив незабутні сліди своєї діяльности. Він 
відвідав найдальші закутки своєї дієцезії, включно з найдальшими закутками Гуцуль- 
щини. З моїх мандрівок по Гуцульщині пригадую собі портрети Владики Кир Андрея, 
що висіли в численних церквах Гуцульщини, як пам’ятки тих незабутніх відвідин. 
Вислідом тих відвідин були численні Послання Владики, а між ними одно в гуцуль
ському говорі.

Владика Кир Андрей закупив площу на духовну семінарію, та вистарав державну 
дотацію на будову. Вкінці віддав свою приватну бібліотеку з рідкісними перводру- 
ками на власність капітули в Станиславові та заснував фундацію, з відсотків якої 
мали закуповуватись книжки до тієї бібліотеки.

Як я вже згадав, побут молодого Владики був короткий, бо вже в грудні папа Лев 
13-тий іменував Владику Кир Андрея митрополитом, а вже в січні 1901 року відбулась 
його інсталяція в храмі Св. Юра в Львові.

На кінець хочу ще згадати кількома словами, як д-р Ю. Олесницький довідався, 
що Владика Кир Андрей їздив на Закарпаття просити нашого закарпатського єпи
скопа бути його святителем. Це слова д-ра Олесницького: В дев’ятсотих роках я 
відбував адвокатську практику у д-ра Євгена Олесницького в Стрию. На Зелені 
Свята одного року я поїхав на Закарпаття і прибув до Мукачева. Хоч багато домів у 
місті були замаєні зеленим гіллям згідно з нашим звичаєм, але на мої запити 
українською мовою я дістав відповідь по-мадярськи: нем тудум. Виглядало, що в 
Мукачеві українців узагалі не було.

Після обіду я вийшов знов на місто і там зустрів підстаршину австрійської армії, 
з яким я міг розмовитись рідною мовою. Це був українець з Галичини, що служив у 
якійсь військовій частині в Мукачеві. На запит, що це за диво, що тут живуть греко- 
католики (маї на домах), а по-нашому ніхто не говорить, цей підстаршина мені 
відповів: «Та то все „мадярони”, як ви хочете зустрінути українців, ідіть до манастиря 
оо. Василіян на „Чернечу гору”». Я так і зробив.

Як мене брат дверник попросив до «розмовниці», я був заскочений тим, що 
побачив: величезний стіл у розмовниці був застелений нашою пресою зі Львова. За 
хвилю увійшов о. ігумен, я представився і між нами почалась розмова. Я розповів 
про свої пригоди в місті і про «нем тудум».

Отець ігумен підсміхнувся та й каже: «Наше українство теж дуже молоде і все це 
почалось одного вечора 1899 року. Ми правили Вечерню і нараз до нашої церкви 
увійшов дуже високий і поставний монах, припав на коліна й ревно молився. Його 
поява заінтригувала приявних на Вечерні — і вірних і всю монашу братію. Як 
закінчилась Вечерня, цей монах застукав до дверей нашого манастиря. Йому відкрив 
двері наш старий дверник, який кожному говорив „ти”. Він побачив цього дуже 
високого монаха і запитав: „Хто ти такий і чого хочеш?” У відповідь почув: „Я брат 
Андрей зі Львова". А йому на це брат дверник: „Який ти брат, як бороди не носиш?” 
На це монах відповів, що в Галичині Василіяни не носять борід, а він хоче говорити 
з о. ігуменом. Так я познайомився з єпископом-номінатом Кир Андреєм Шептицьким.
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Він розповів мені, що приїхав до нас у справі його висвяти. Ми розговорились і 
Владика заходився мене „українізувати”. Відтоді ми почали передплачувати українську 
пресу зі Львова та започаткували нову сторінку духовної праці між нашими вірними 
на Закарпатті».

Таке розповідав мені д-р Юлій Олесницький, коли я працював для нього в 1935-36 
роках у Станиславові.

Антін Княжинський

К И Р ГРИ ГО РІЙ  хомишин
(Спогад про Владику-мученика Кир Григорія Хомишина)

У Святвечір 1939 р. приїхав я до Станиславова — провідати своїх рідних, і в 
перший день Христового Різдва вислухав архиєрейську Службу Божу в катедральному 
храмі. Після Богослуження пішов я в захристію з метою привітати Владику Кир 
Григорія з Христовим Різдвом. Як завжди — Владика привітався зо мною із щирим 
усміхом, але на мої слова побажань, щоб 1939 р. був для нього щасливий, похитав 
заперечливо головою і, звертаючись до приявних там священиків і до мене, сказав:

«Я ще цього нікому з мого окруження не говорив, а тепер скажу й вам, пане 
професоре, і всім отцям. Я мав передучора видіння і знаю, що рік цей почне серію 
трагічних літ у нашій історії. Ранньою осінню прийдуть сюди більшовики. Багато з 
наших людей піде тинятися по далеких просторах страшної совєтської держави, хоч 
цим разом лихо не буде ще загальне; це буде тільки малий вступ до майбутнього 
лихоліття».

Прибиті тією реляцією отці мовчали, коли я старався переконати Владику, що 
нема основи приймати цю з’яву за віщування; адже ж на початку січня 1939 р. не було 
ніяких познак конфлікту Польщі з Німеччиною, тим більше не було ніяких підстав 
сподіватися наглого, хитрого рішення Совєтського Союзу в справах Польщі. Єпископ 
Григорій твердо стояв при своєму; це ж було — казав він — послане Богом видіння.

У вересні цього ж 1939 р. ми побачили, що видіння Преосв. Григорія було справді 
віще.

Прийшов згодом 1941 рік, коли я мав нагоду частіше провідувати Владику. 
Докладно не тямлю дня, але це було у Великодньому періоді. Тоді єпископ Григорій 
розказував мені — що й деяким іншим отцям крилошанам — про другу свою візію. 
Жалію, що в першій і другій візії Владика передавав тільки — так би мовити — 
інтерпретацію бачених картин, бож візії ці проходили безумовно в образах. Вияснен
ня другої візії було ще більш пригноблююче. Єпископ говорив — усупереч загальним 
тоді сподіванням — про важкий німецький п’ястук, про майбутні розстріли активного 
нашого елементу, а потім про довгі роки кривавого більшовицького насилля. Цитував 
при цьому й слова Шевченка з його «Неофітів».

«Аж тоді, — говорив він, — здійсниться страшне віщування Шевченка про те, що 
не буде „сім’ї, не буде хати, де б незаплакані ходили”, або не каралися в далеких 
просторах чужини».
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Процесія супроводжує єпископа із станції до Нижнева. 1932.

Розказуючи це, Владика був дуже сумний. Із цим його настроєм трагічно гармо
нізувала дальша реляція видіння, що вже торкалася його особистої долі.

«Події, що почнуться в цьому (1941) році, — казав Преосв. Григорій, — будуть 
початком нашого терпіння під гітлерівською владою, але їх напруга буде в дальших 
роках зростати. Та вже дуже важке лихоліття впаде на наш нарід щойно з другим 
приходом більшовиків. Тисячі будуть спасати себе втечею, але далеко більше буде 
тих, що згинуть від більшовицьких куль і тих, що їх запроторять на північ, а головно 
в Азію, де тисячі з них помруть у жахливих умовах, без примирення з Богом. Я сам,
— продовжував Кир Григорій, — теж упаду жертвою лихоліття і згину в тюрмі, не 
тут у Станиславові, але десь інде. Цього хоче Господь. А ви мусите жити. Ваш час 
не прийде в лихолітті. Вам багато ще треба зробити. Так, так, ви мене далеко 
переживете... І може згадаєте мене на волі, бо і я ніколи не занедбав молитися за 
Україну, за український нарід, за його волю, хоч моя дорога, що її я вибрав, декому 
не подобалася».

І це видіння єпископа Хомишина в загальному здійснилося, здійснилося і в тій 
частині, що торкалася його особистої долі. Тепер ждатимемо, щоб зустріти нашу 
волю. Це ж було також у його видінні!

Ліквідуючи Українську Католицьку Церкву й її ієрархію, більшовики арештували 
єпископа Хомишина й перевезли його в т. зв. Лук’янівську тюрму в Києві й там вели 
«слідство». Владика Григорій не пожив там довго. Про його смерть розказував мені 
один із українських католицьких священиків, що його після засуду в Лук’янівці 
перевели в Сибір, і він знайшовся в одному лагері зо мною. Його приятеля — теж 
священика — привезено до конфронтації з єпископом Григорієм. Переслухання Вла
дики тривало тоді дуже коротко; один із слідчих поставив йому питання: «Коли б ми 
пустили вас на волю, то що ж би ви робили?»

Кир Григорій без вагання відповів:

378



«Те саме, що й досі! Буду боротися проти вас, бо я слуга Христа, а ви Його 
вороги».

«Хватіть!» — крикнув один із слідчих. — Відвести їх у камеру!»
Єпископа й покликаного до конфронтації з ним священика повели в камери. Вони 

сиділи окремо. Цієї ночі єпископ Григорій закінчив своє життя й пішов до свого 
Пана — Христа Господа.

Таємницю цієї несподіваної смерти вірного Господнього слуги Григорія скрили 
непрохідні стіни Лук’янівки.

о. А. Пекар, ЧСВВ

ВЕЛ ИКИ Й П Р А В Е Д Н И К  — В Л А Д И К А  М И КО Л А  
Ч А РН Е Ц Ь К И Й , ЧНІзб. (1884-1959)

У списку українських католицьких ісповідників і мучеників за святу віру золотими 
буквами вписане теж ім’я великого нашого праведника, Владики Миколи Чарнець- 
кого, ЧНІзб., Апостольського Візитатора для українців-католиків на Волині, Під- 
ляшші й Поліссі. Закований більшовиками в кайдани й вивезений на тяжку працю в 
полярному Сибіру, наш непохитний Ісповідник серед великих страждань і наруг 
«тішився, що за Христа удостоївся терпіти зневагу» (Д.Ап. 5,41).

Преосвященний Микола Чарнецький, ЧНІзб., Апостольський Візитатор Північно- 
західньої України, народився дня 14 грудня 1884 р. в селі Семаківці, Городенського 
повіту в Галичині. Закінчивши гімназію й духовну семінарію в Станиславові, був 
рукоположений на священика дня 2 жовтня 1909 р. станиславівським єпископом 
Владикою Григорієм Хомишиним, який дуже полюбив молодого священика й вислав 
його на дальші студії до Риму. Завершивши свою вищу богословську освіту докто- 
ратом, о. Микола став духовником і професором догматики у духовній семінарії в 
Станиславові.

Та молодий професор відчував у своєму серці нестримний потяг до монашого 
життя, тому восени 1919 р. бачимо о. д-ра Миколая Чарнецького на новіціяті оо. 
Редемптористів у Збоїськах, біля Львова. Склавши свої чернечі обіти дня 16 вересня 
1920 p., його назначено знову професором, але цим разом у Малій семінарії оо. 
Редемптористів у тих же Збоїськах. Відчуваючи у своєму серці іскру місійного апо- 
стольства, ієромонах Чарнецький переходить у 1926 р. на Волинь, щоб там посвя
титися унійній праці між нашими православними братами, між якими все ще жевріла 
іскорка їхньої католицької свідомости, яку придавило гоніння Української Католиць
кої Церкви на цих землях царем Миколою 1 (1825-1855), до якого селяни тоді 
відважно писали: «Ми до ваших церков не підемо, а присланих нам вами священиків 
знати не хочемо. Ми самі собі будемо по хатах молитися і будемо ховати своїх 
небіжчиків без церковних обрядів. З молитвою до Св. Йосафата і з піснею на устах 
підемо на смерть, але московської віри ніколи не приймемо і не складемо нашої 
присяги на вірність царським указам!»

Успішна місійна праця о. Миколая й інших його співбратів по Чину довела до 
того, що протягом кількох років Українська Католицька Церква на Волині й Поліссі
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запустила глибоке коріння й нараховувала вже біля 20000 вірних. Ось тому Папа Пій 
XI назначив тоді ієромонаха Миколая Чарнецького, ЧНІзб., титулярним єпископом 
Лебедським (Лебедо) і Апостольським Візитатором для українців Волині й Полісся. 
Архиєрейські свячення прийняв о. Микола Чарнецький з рук свого Владики Григорія 
Хомишина, в церкві Св. Альфонса в Римі, дня 2 лютого 1931 року.

З нагоди єпископських свячень Преосвященного Миколая Чарнецького митр. 
Шептицький спрямував до волинян свого Пастирського Листа (13.IV 1931), в якому 
про особу нового Владики так писав: «Назначенням Апостольським Візитатором — 
людини, що перед вступленням до монашого Чину належала до духовенства нашої 
Митрополії, є для всіх нас відрадною подією, бо цим можемо спричинитись до 
повороту до церковної єдности відокремлених наших братів на Волині, Підляшші, 
Поліссі, а то й Білорусі. Преосв. Микола належить до тих душпастирів, що вміють 
як слід оцінити унійні традиції і працю давніх поколінь нашого духовенства в цій 
справі. Він ясно зрозумів, які важливі й цінні є ті традиції, які свято зберігають наш 
обряд і наші церковні й національні звичаї, що творять християнську спадщину 
нашого народу».

Та не так тодішня польська влада, що вже від початку не хотіла погодитись з 
таким зарядженням Апостольського Престолу й робила молодому архиєреєві всякого 
роду труднощі. Але Владика Чарнецький, не зважаючи на всі оті труднощі, ревно 
трудився серед своїх вірних і приносив їм усім свою духовну поміч і втіху. Своєю 
відданою працею, добротою свого серця, духом молитви і своєю вірністю релігійно- 
національним традиціям він здобув собі в народі, навіть між православними, загальну 
пошану.

В час першої більшовицької окупації Галичини (1939-1941) митр. Андрей Шептиць
кий, ЧСВВ, на основі надзвичайних повновластей, назначив його Апостольським 
Екзархом Волині й Підляшшя, однак більшовики не дали йому вільної руки в цій 
праці та обмежували його діяльність до мінімальних можливостей. Ще гірше пове
лися з Владикою німці після окупації Галичини влітку 1941 р. Коли Владика Миколай 
з-за фронтових боїв тимчасово перенісся до Львова, то німецька влада вже не 
дозволила йому вернутись на Волинь, але примусила його до фізичної праці таки в 
самім Львові. Інакше загрозила відібрати йому харчові приділи.

В 1944 р. прийшла друга більшовицька займанщина Галичини, а з нею й пере
слідування Української Католицької Церкви. Преосвященний Чарнецький став жер
твою совєтського терору. Його більшовики, разом з іншими нашими Владиками, 
арештувала дня 11 квітня 1945 р. і поставили на суд за «співпрацю з німцями». Саме 
з тими німцями, які його взагалі не допустили до виконування архиєрейських обо
в’язків. Це однак не перешкодило совєтському судові приректи нашого Ісповідника 
до шести років каторги в Сибіру «за зраду народу». Там його приділили до кузні, де, 
по двох роках важкої праці, цілком знищили йому здоров'я. Довший час він пере
бував у полярнім місті Інта, в таборі для хворих. Там зустрінув його, разом з 
митрополитом Йосифом Сліпим, австрійський каторжник, проф. Франц Ґробауер, 
який відтак, уже на волі, написав ось що:

«З личаками на ногах я завзято пробивався через гори снігу. Аж тут, кілька 
метрів від мене, упав ще один з в’язнів. Негайно прискочив сторож, щоб прикладом 
рушниці „влити” знесиленому нових сил. І справді, мій сусід піднявся, але негайно 
знову повалився. З великим трудом я добився якось снігом до знесиленого, схопив 
мовчки його за руку, а другою тягнув його речі. Дали приказ затриматися перед 
якимсь дерев’яним будинком. Тут мало вирішитися, хто з в’язнів мав іти до лагеря, а 
хто до лікарні... Під час чекання я пізнав ближче мого товариша недолі. Після 
певного вагання Сліпий дав себе пізнати, як архиєпископ Львова. Ми обидва попали
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в табір для хворих. Та коли ми відчинили двері лазарету, якась схилена постать, 
загорнена в коц, приступила до архиєпископа і обійняла його. Митрополит позна
йомив мене з ним — це був Владика Микола Чарнецький, теж з Галичини, єпископ 
уніятської Церкви... Лазарет був переповнений, можна було спати тільки „шихтами”, 
коли одні лежали на нарах, інші шкульгали по коридорах або сиділи довкола. 
Український лікар, ясно теж в'язень, примістив аєп. Сліпого, а на його прохання і 
мене, у ліжку єпископа. Так цілими місяцями ми спали на цьому ложі втрійку... Коли 
в країні полярного сонця почала уступати темна ніч і з табору невільників над 
Печорою почали знову виганяти в’язнів до праці, вибила для мене година прощання. 
Архиєпископ і єпископ супроводили мене аж до сторожі. Останні обійми, щирий 
стиск руки і я покинув їх обох...» («.Носс Естеррайх», Відень, 23.2.1963, стор. 3).

Хоч його засудженого тільки до 6-ти років, Владика Чарнецький повернувся до 
Львова щойно по 11-ьох роках, коли його здоров’я було вже цілком знищене. Тут 
він, бувши постійно під суворим наглядом, закінчив своє земне життя непохитного 
ісповідника Св. віри дня 2 квітня 1959 p., на 75-му році життя, 50-му священства та 
39-му монашого подвигу. Ми віримо, що його терпіння й муки, разом з терпіннями 
й муками численних українських ісповідників і мучеників, причиняться до остаточного 
визволення нашого народу й нашої Церкви.

(Передрук із книги «Ісповідники Віри нашої сучасности»)

о. А. Пекар, ЧСВВ

ПРЕОСВ. ІВАН ЛЯТИШ ЕВСЬКИЙ  
В Л А Д И К А -С Т РА Ж Д А Л Ь Н И К

Дня 27 листопада 1957 р. у Станиславові, в Західній Україні, помер Архипастир- 
страждальник Української Католицької Церкви, Владика Іван Лятишевський, поміч
ний єпископ Станиславівської єпархії. Перед смертю Владика висловив бажання, щоб 
його поховали при могилі його батька в Богородчанах, але більшовицька влада 
відмовила йому й цю останню прислугу. Тому його поховано в Станиславові, в 
неділю дня 1-го грудня 1957 p., при великім здвизі народу.

Преосв. Іван Лятишевський народився дня 17 жовтня 1879 р. в Богородчанах, 
Станиславівської области. Після закінчення своїх середніх студій у Станиславові, він 
вступив до духовної семінарії у Львові, щоб стати священиком. Збагнувши здібності 
талановитого семінариста, митр. Андрей Шептицький — який в той час управляв ще 
й Станиславівською єпархією — вислав Лятишевського на вищі богословські студії 
до Інсбруку. Звідтіль перейшов він потім до Відня, де успішно закінчив свої студії, 
осягнувши ступінь доктора богослов’я. На священика рукоположив його Владика 
Григорій Хомишин у Станиславові, дня 20 жовтня 1907 р.

Неоієрей Іван спочатку був зайнятий душпастирською працею, але незабаром єп. 
Хомишин назначив його катехитом гімназії у Станиславові. Рівночасно о. Іван став 
теж професором Богословської семінарії, де довгі роки викладав історію Церкви, 
навіть після своїх єпископських свячень. При тім усім о. д-р Лятишевський не занед
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бував своєї наукової праці й дописував 
до богословських журналів на різні теми.
Теж багато часу він присвячував націо- 
нально-культурним справам. А в час виз
вольних змагань був навіть керівником 
відділу для церковно-релігійних справ при 
Західньо-Українському Уряді в Станисла
вові.

У липні 1927 р. опорожнилося місце 
при катедральнім капітулі, тож Владика 
надав відданому своєму професорові до
стоїнство крилошанина. А два роки піз
ніше з Риму прийшло його високе назна- 
чення на титулярного єпископа Акадейсь- 
кого й помічника Станиславівського. Ар- 
хиєрейське його висвячення відбулося в 
катедральнім соборі в Станиславові, дня 
26 січня 1930 р. Свою першу архиєрейсь- 
ку Св. Літургію Преосвященний Лятишев- 
ський відправив у своєму родинному міс
течку Богородчанах. Присутній був на ній 
також і старенький батько Владики.

Як ревний Архипастир, Владика Іван
з великою посвятою помагав у праці
своєму ординарієві Преосв. Хомишинові
в адміністрації розлогої єпархії, виручав
його в надмірно тяжких канонічних візи- _ , п - ■г  Єпископ Іван Лятишевськии після

■ таціях, та інших архиєрейських обов’яз- повороту з Сибіру. 1956.
ках. Крім того владика Іван, з доручення
українського єпископату, очолив започатковану в 30-их pp. у Галичині Католицьку 
Акцію.

Під час першої більшовицької окупації Західньої України (1939-1941) Преосв. Ля- 
тишевському довелося зазнавати частих і протяжних нічних допитів збоку совєтської 
тайної поліції, але остаточне його ув’язнення прийшло щойно за другої окупації 
західньо-українських земель більшовиками. Дня 11 квітня 1945 p., разом з іншими 
галицькими єпископами, більшовики ув’язнили також Владику Івана й поволікли 
його до Києва, де вкинули його в Лук’янівську тюрму. Тут, хоч на короткий час, мав 
він нагоду ще зустрінутися з своїм покровителем Преосв. Хомишиним, який неза
баром помер у тій же тюрмі.

Після півторарічних допитів і побоїв у Лук’янівській тюрмі Преосвященного Ля- 
тишевського без будь-якого засуду вислали на примусову каторжну працю аж до 
центральної Азії, в далекий Казахстан. Більшовикам не йшлося про те, чи Владика 
направду чимсь провинився, чи ні. Вони хотіли тільки позбутися його з Західньої 
України, де вони тоді саме вже започаткували терор ліквідації Української Като
лицької Церкви. Так ото невинний Владика Іван опинився спочатку в карнім лагері в 
Мерке, а звідтіля перевезли його до невільничого табору в Чулак-Тау, де він мучився 
понад вісім років.

Що це таке більшовицька тюрма, протяжні нічні допити, невимовні знущання й 
лайки сторожів, брак чистої сорочки, теплої страви, а хоч би й спокійного відпочинку, 
надлюдська праця в голоді й холоді, брак найпримітивнішої гігієни чи лікарської
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помочі — все це вповні може збагнути лиш той, хто сам перебув пекло більшовицької 
тюрми чи каторжного лагеря. Так і наш нескорений Ісповідник, перебувши повних 
десять років більшовицької каторги, вернувся додому, як 76-річний старець-інвалід, із 
знищеним здоров’ям. Він повернуся влітку 1955 р. до Станиславова, де замешкав у 
своєї рідні.

Хоч більшовики строго заборонили йому виконувати будь-яку душпастирську 
працю, Владика був щасливий, що міг щодня у своїй кімнаті відправляти св. Літур
гію. А Господь Бог дав нашому Страждальникові ще стільки сил, що він, дня 20 
жовтня 1957 p., відсвяткував Золотий Ювілей свого священства й подякував Богові за 
ласку витривалости в вірі й вірності Апостольському Престолові в час тяжких терпінь 
і переслідувань. В останніх днях свого страдницького життя Владика Лятишевський 
часто повторяв слова св. Апостола Павла: «Час мого відходу настав. Я боровся 
доброю боротьбою, свій біг (життя) скінчив, віру зберіг. Тепер же приготований мені 
вінок справедливости, що його дасть мені Господь, справедливий Суддя; та не лише 
мені, але й усім тим, що полюбили Його!» (II Тим. 4, 6-8).

І вже не довго чекав він на свій відхід. Незабаром після його ювілею справедливий 
Суддя покликав вірного свого слугу до себе по вічну нагороду. Вістка про смерть 
нашого геройського Владики Івана Лятишевського, що за Христа кайдани носив, 
викликала великий біль і смуток. Але його світла постать зостанеться для всіх нас 
зразком геройської віри й мужности, — його славне ім’я доповняє список наших 
архиєреїв, священиків, монахів, монахинь і вірних, що дали свідчення крови Христові 
і Його св. Церкві.

Микола Климишин

ІС П О ВІДН И К ВІРИ В Л А Д И К А  
ВАСИЛЬ В. ВЕЛ И ЧКО ВСЬК И Й ,ЧН І

Як червона Москва нищила українську церковну гієрархію, може послужити при
кладом доля Владики Кир Василя В. Величковського.

Ісповідник віри архиєпископ катакомбної Української Католицької Церкви св.п. 
Василь В. Величковський, ЧНІ, народився 1 червня 1903 року в Станиславові, в домі 
при вул. Липовій недалеко єпископської палати і Духовної семінарії. При святому 
хрищенні дістав ім’я Василь-Всеволод.

У своєму житті як вірний християнин-католик, відбуваючи вірно службу Богові й 
Україні, він був українським січовим стрільцем, монахом, священиком, мучеником 
більшовицьких тюрем і концентраційних таборів протягом 13 літ, єпископом під
пільної Української Католицької Церкви і її архиєпископом.

До такої служби Богові приготовлявся він ще з малих літ. Його батько о. 
Володимир походив з роду кубанських козаків, у яких високо цінилося все, що чесне, 
лицарське й величне. Дід його о. Юліян, прадід о. Іван Хризостом, а прапрадід о. 
Іван. Усі священики. Його мати походила теж із старовинного священичого роду 
Теодоровичів. Вона була ревною християнкою і щодня приймала святе причастя.

Це послужило малому хлопцеві захоплюючим прикладом і він став також прий
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мати щоденно Святе Причастя, починаючи 
від шостого року життя. При тому мріяв 
і молився, щоб стати священиком. По
чаткову школу через воєнні події він від
бував удома, а частково у школі в селі 
Побіжня коло Гусятина. Також початки 
гімназіяльної науки відбув удома і на ос
нові вступного іспиту був прийнятий аж 
до п’ятої кляси гімназії в Городенці. Як 
учень шостої кляси брав активну участь 
у Листопадовому Зриві 1918 року. Бувши 
п’ятнадцятилітнім юнаком, не міг брати 
участи в бойовій фронтовій обороні 
України, бо ще тільки проходив військо
вий вишкіл у коші УСС у Станиславові.

Восени 1919 року вже був за Збручем, 
де по короткім часі попадає до польсь
кого полону в Староконстантинові. Під 
час транспорту вдається йому втекти. За 
допомогою СС Василіянок, а пізніше о.
Климентія Шептицького дістається до 
Львова до дяківської бурси при церкві 
Св. Юра. Після багатьох пригод з поль
ською поліцією при спробі перейти неле
гально на Чехо-Словаччину, вдається йо
му повернутися додому, а потім у 1920
році дістається до Станиславова до вось- Ісповідник св. віри, єпископ підпільної УКЦ 
мої кляси гімназії, успішно склавши іспи- бл■ "■ ПРеосв- Василь-Всеволод Величковський.
ти з попереднього матеріялу. По закін
ченні восьмої кляси не здав матури, але був прийнятий на теологію в духовній 
семінарії у Львові. Властиво повинен був бути студентом теології у Станиславові, 
але, як сам про це пише, «так не зробив, бо в тамтешній духовній семінарії заведено 
примусово целібат, безженний стан, з чим він не годився».

В осінньому реченці здає в Станиславові матуру і, студіюючи теологію, запи
сується на відділ права в Тайному Українському Університеті. На третьому році 
теологічних і правничих студій постановлює вступити до манастиря. За допомогою 
своєї тітки Сестри Моніки дістається до манастиря оо. Редемптористів у Збоїськах. 
Там складає чернечі обіти і 1 серпня 1924 р. зачинає новіціят, перервавши студії 
теології і права.

По закінченні новіціяту стає учителем ювінату-гімназії ЧНІ, а рівночасно викінчує 
теологічні студії, після чого був висвячений на диякона з рук митрополита Андрея.

9 жовтня 1925 був висвячений на священика єпископом Кир Иосифом Боцяном. 
Хутко після того переносять його до манастиря оо. Редемптористів у Станиславові, 
де він розпочинає свою місіонерську працю. Там теж складає вічні обіти в 1928 році.

Ще того року переносять його на Волинь до Костополя, де було багато українців 
з Галичини, які перенеслись туди, шукаючи дешевої землі, а також було багато 
колишніх українців-католиків, яких царський режим змусив стати православними. 
Серед них він і виконував місіонерську працю.

Маючи великі успіхи, поширив він свою місіонерську працю на такі повіти: 
Ковель, Варни, Володимир, як уже згадано — Костопіль і між іншими й село
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Єпископ-страдник В. В. Величковський 
на засланні.

Преосвященний Кир Василь Величковський 
зі своєю матір’ю Анною в 1957році.

Колодяжне, де народилася Леся Українка (Лариса Косач), а в ті часи жив там брат її 
Микола Косач. Зарідливі були жнива його праці. Збудовано багато каплиць і церков, 
а парафіяни, яких число скоро зростало, дуже гарно його приймали й шанували, Це 
було противне польонізаційним плянам Польщі, тому польський уряд став робити 
йому різні перепони в праці та писати різні доноси аж до Папи. В наслідок того 1928 
року його перенесено до Станиславова, де він став ігуменом манастиря оо. Ре
демптористів.

Вже за першої більшовицької окупації в 1939-1941 його переслідували більшовики, 
викликаючи його на прикрі переслухання повні зневаг, але не арештували. Робили 
тільки часто ревізії й забирали багато ніби недозволених речей, книжок і манускриптів.

У 1941 році, після приходу німців, митрополит Андрей вислав його до Кам’янця- 
Подільського, де він відновив стареньку, ще уніятами збудовану муровану церкву й 
там, як перед тим на Волині, почав дуже успішну місіонерську працю. Це не подо
балося представникам німецької влади і йому наказали виїхати до Галичини, вже в 
1942 році.

1943 і 1944 року в часи відвороту німців з України був він ігуменом манастиря оо. 
Редемптористів у Тернополі й там його захопила друга більшовицька інвазія. В дуже 
короткому часі почалася на нього нагінка, ревізії, переслухування з намовами, щоб 
він перейшов на православ'я. На ті пропозиції відразу він сказав своє категоричне: 
«Ні, ніколи!» — і встояв при тому, і ніякі обіцянки й ніякі погрози не приневолили 
його стати відступником.

У 1945 році його арештовують і відвозять до Києва. Там знову ті самі намови, 
обіцянки й погрози, але він не піддався, і його засудили на кару смерти й кинули до 
камери смертників, де він, вичікуючи кожної ночі екзекуції, просидів три місяці.

Тим хотіли допровадити його до заломання, бо кожної ночі викликали когось із 
засуджених на розстріл, але це не зламало його. Він і тут знайшов собі можливості 
вести свою місіонерську працю і мав велике вдоволення, бо він у келії призначених 
до страти проповідував Боже слово, сповідав і причащав, приготовляючи їх на 
смерть.

Але прийшла його черга. Відкрилося вночі віконце в дверях і сторож притишеним 
голосом сказав: «На В». На той поклик о. Величковський встає, підходить до дверей і 
каже: «Величковський». Так, це він. Його забирає сторож із речами й веде, але не на 
подвір’я, а нагору до бюра і там йому читають, що йому замінено смертний вирок 
на десять літ концентраційних таборів.
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Через деякий час його вивезли до концтабору в Кіровській області, де він пробув 
два роки, потім до табору на Воркуті, звідки повертали в справах до Володими- 
рівськоі тюрми, знов намовляючи його прийняти православ’я, але коли він далі 
категорично відмовлявся, його знов повезли до Воркути і там він діждався кінцевого 
вироку.

Вийшовши на волю через десять літ, він отримав дозвіл замешкати у Львові. 
Коли йому вдалося знайти приміщення, він поїхав відвідати свою матір, якій він 
допоміг стати монахинею, про що вона мріяла по смерті свого чоловіка. її прийняли 
до мананстиря СС Василіянок у Тернополі, а він вернувся до Львова й почав свою 
душпастирську працю в катакомбній церкві.

В 1959 році одержує номінацію на єпископа, а в 1963 був висвячений на єпископа 
Блаженнішим Патріярхом (тоді митрополитом) Иосифом Сліпим. Прийняв він це з 
почуттям великої відповідальности та великої небезпеки, яка грозила йому за те.

Як Владика підпільної Української Церкви він сповняв свої обов’язки з великою 
посвятою, не оглядаючись на наслідки. Він відправляв Служби Божі, сповідав, при
чащав, христив, вінчав, віднаходив кандидатів на священиків і монахів, приготовляв 
їх, вишколював і висвячував, призначаючи їм відповідні завдання. Все це сповняв, не 
зраджуючи нікому, що він єпископ. Так удалося йому вести підпільну працю успішно 
аж до 1969 року, коли перший раз КҐБ провело у його хаті ревізію. Його не 
арештували, але це був уже знак, що переслідування почалися, що за ним слідкують. 
Та він далі безстрашно виконував свої обов’язки, як перед ревізією.

Арештували агенти М ҐБ Владику 27 січня 1969 року. Про те арештування були 
цікаві подробиці в «Нашій меті» за 1 березня 1969 р.

Ще півтора місяця перед тим арештом приходив до Владики чоловік, що подавав 
себе за священика-туриста. Говорив по-французьки й казав, що приїхав до нього з 
доручення Ватикану, щоб довідатися про діяльність переслідуваної греко-католицької 
церкви в Україні. Обіцяв ці інформації завести до Ватикану і, для більшої автен- 
тичности, хотів їх мати на письмі.

Саме арештування відбулося, коли Владика пішов сповідати і причащати хвору 
жінку до її хати. Поліційні агенти слідкували за ним і там його арештували, забравши 
все, що він мав при собі для довершення сповіді й причастя. Його завезли до його 
мешкання і там провели докладний обшук. Коли його забирали, сказали людям, які 
були зійшлися: «Вже більше його не побачите». Почалися довгі та прикрі пере
слухання. Виявилося, що той «священик-турист» був поліційним агентом, бо пока
зували Владиці записку, яку Владика був йому дав. Владика у своїй скромності не 
оповідав нікому, навіть бувши на волі, про тортури, які він переносив. Аж у Канаді 
перед операцією лікарі знайшли на його тілі сліди тортур і тоді він їм оповів, що він 
витерпів під час того слідства. По довгому слідстві відбувся суд, з представленими 
ніби свідками, і засудили Владику на позбавлення громадянства й на три роки 
ув’язнення за «протидержавну роботу».

Доказами тієї «протидержавної роботи» служили, крім свідків, знайдені в нього в 
час обшуку літургійні книжки, образи, літургійне вино та його рукопис п.н. «Історія 
чудотворної Ікони Богородиці Неустаючої Помочі». Ці три роки ув’язнення відбув 
Владика-страдник у тюрмі на Донбасі. Це була сувора тюрма з особливо загостре
ним режимом і там Владика захорував на недугу серця.

На волю вийшов він, відбувши три роки присуду, в дні 27 січня 1972 року. Йому 
не дозволили вернутися в рідні місця, тільки видали дозвіл поїхати до Югославії, де 
перебувала його сестра.

З Югославії вдалося йому переїхати в дні 22 лютого 1972 до Риму, де в тому часі
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Фото із зб. о. Лева Тимкова. 
Отці Редемптористи в Станиславові 1937 року.

Перший справа о. В. В. Величковський.

відбувався синод єпископів Української Помісної Католицької Церкви у вільному 
світі під головуванням Блаженнішого Патріярха Йосифа.

Це була велика радість для наших Владик, але не для тодішніх кіл Ватикану. Про 
це пише митрополит Кир Максим у вступі до праці о. Стефана Й. Бахталовського, 
ЧНІ, п.н. «Василь Всеволод Величковський — єпископ Ісповідник»: «Тут стрінув він у 
деяких кругах стільки холоду, байдужости й незрозуміння для тієї святої жертви, 
зрошеної на землях України сльозами й кров’ю стільки мучеників й ісповідників на 
престолі вірности Христові й його Наслідникові на землі, що його серце кервавилось 
з болю. Це був біль подібний до болю Христа в Оливному Городі, коли Він бачив 
своїх учнів сплячих». Але зате пошана й ентузіязм, з яким прийняв його український 
загал на поселеннях в Канаді й Америці (у Вінніпегу, Торонті, Вудстоку, Ванкувері, 
Анкастері, Гемільтоні, Саскатуні, Йорктоні, Айтуні, Едмонтоні, Філядельфії, Мін- 
неаполісі, Тройї, Нюарку, Ютиці, у пластовому таборі на Вовчій Тропі, в сумівському 
таборі й УКЮ) були для нього заслуженою нагородою за всі його терпіння. Всі його 
вітали як героя, мученика за віру Христову, як Ісповідника віри Христової.

Але підірване здоров’я, хворе серце, не дозволило йому довго втішатися волею. У 
шпиталі «Мізерікордія» у Вінніпезі о годині 3:50 рано в суботу 30 червня 1973 року 
перестало битися серце великого сина України, Ісповідника Христової віри, героя- 
страдника. Це сталося в 70 річницю його народження і десяту річницю його єпи
скопської хіротонії.

Похоронено його на цвинтарі Всіх Святих у Вінніпезі, Ман. Всі Владики вільного 
світу, вільної в діяспорі Української Помісної Церкви хоронили Владику підпільної
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катакомбної Церкви в Україні. Його похорон — це була велика релігійно-національна 
маніфестація українського народу у вільному світі.

Цю згадку про великого сина України і її Церкви поміщуємо з почуттям гордости, 
що син нашої вужчої батьківщини Станиславівської Землі станув поруч з великими 
подвижниками нашого народу й нашої Церкви перед лицем Всевишнього Сотвори- 
теля світу і з ними молиться за волю України.

В. Щербій

БАТЬКО Й СИНИ  
Отець Андрій Бандера і його сини

«... Вінець перемоги дістають лиш ті, 
хто включається в боротьбу...»

св. Августин

БАТЬКО

Отець Андрій Бандера народився в сім’ї міщан-рільників у Стрию. Його батько
— Михайло. Мати — Розалія з Білецьких.

Після закінчення богословських студій одружився з Мирославою, дочкою о. Воло
димира Ґлодзінського і Катерини, з дому Кушлик (Отець Володимир Ґлодзінський 
був парохом села Угринів Старий в Калуському повіті).

Діти о. Андрія: Марта, Степан, Олександер, Володимира (одружена з о. Теодором 
Давидюком), Василь, Оксана, Богдан, Мирослава (померла немовлям).

Священик із шаблею при боці

Сучасник о. Андрія Бандери, пароха Угринова Старого і Бережниці Шляхецької 
бачив о. Андрія на святкуванні Першого листопада в Калуші із шаблею при боці. 
Це питоменне для о. Андрія. Хрестом і мечем визначав свою невсипущу діяльність.

Наприкінці Першої світової війни в домі о. Андрія Бандери завжди було гамірно. 
Збиралися інтелігенти, як Павло Ґлодзінський — один із засновників «Сільського 
господаря» і «Маслосоюзу», Ярослав Весоловський — посол до Віденського парля- 
менту, скульптор М. Гаврилко й інші.

Безліч важливих завдань припадає на долю о. Андрія Бандери в 1918 р. Один з 
найвидатніших організаторів державного перевороту в Калуші і повіті — о. Андрій 
організовує військові відділи із селян довколишніх сіл, озброєних захованою з 1917 
року зброєю. Життя й діяльність о. Андрія Бандери проходить під знаком будування 
української держави. Чар боїв за відвоювання своєї землі і держави втягає в свою 
орбіту всю родину о. Андрія, зокрема його тоді дев’ятирічного сина Степана.

Про цей радісний період пише Степан Бандера в своїй автобіографії так: «... У 
жовтні-листопаді 1918 року, як несповна десятирічний хлопець, я пережив хвилюючі 
події відродження і будови української держави... Особливий вплив на кристалізацію

388



моєї національно-політичної свідомости мали великі святкування і загальне оду- 
шевлення злуки ЗУНР з Українською Народною Республікою в одну державу, в січні 
1919 р.» (Степан Бандера, Перспективи Української Революції, вид. ОУН, 1978 p.).

Поруч невсипущої праці у відбудові своєї держави в своєму Калуському повіті, 
о. Андрій Бандера приймає пост посла до парляменту Західньо-Української Народної 
Республіки в Станиславові.

З хрестом і мечем проти головного ворога

В травні 1919 року під натиском зорганізованої Францією військової сили, військ 
генерала Галлєра, український фронт пересунувся на схід. Туди подався і капелян 
УГА о. Андрій Бандера з усією родиною.

Родина зупинилася в Ягольниці біля Чорткова в дядька Степана Бандери, о. 
Антоновича.

Українська Галицька Армія опинилася в безвихідному трикутнику: від сходу Збруч, 
від півдня Дністер і на північ від західньої лінії Гусятин-Прибіжна-Угринь-Ягольниця- 
Устєчко. Проте вже 7 червня 1919 року родина о. Андрія Бандери, як і все українське 
населення, переживає найвище піднесення після бравурного протинаступу.

Степан Бандера у своїй автобіографії пише про це так:
«...У Ягольниці ми пережили тривожні і радісні моменти великої битви т. зв. 

Чортківської офензиви, що відкинула польські війська на захід. Але через брак 
військового постачання припинилася офензива української армії. Знову мусів початися 
відступ, цим разом за річку Збруч. Усі чоловіки з моєї родини, в тому й батько, як 
військовий капелян у рядах УГА, перейшли за Збруч в половині липня 1919 р.» 
Жінки і діти, в тому дружина о. Андрія з дітьми залишилися в Ягольниці, де 
пережили польську окупацію, а у вересні 1919 року дружина о. Андрія Бандери 
вертається з дітьми до Угринова Старого.

Пройшовши героїчну смугу історії українських визвольних змагань, о. Андрій 
Бандера влітку 1920 р. вертається в свою вужчу батьківщину. Укривається перед 
польською поліцією і польськими офіційними органами. Вони люто переслідують 
вояків українських армій і політичних діячів. Восени того року о. Андрій Бандера 
перебирає своє місце пароха в Угринові.

За свій народ — знову проти тайфуну

Від 1914 року народна школа в Угринові Старому була нечинна. Вчитель пішов 
до війська. Син о. Андрія, Степан, із сестрами й братами одержав народну освіту в 
домі родичів, користаючись з великої бібліотеки в домі о. Андрія Бандери і несисте
матичної допомоги домашніх вчительок. Осінню 1919 р. Степан після успішно скла
деного іспиту, вписався до української гімназії в Стрию, яку згодом поляки, ополь- 
щуючи, перетворили на утраквістичну.

Доля не жаліла ударів для о. Андрія Бандери. Весною 1922 року вмирає на 
туберкульозу горла його дружина. Він лишається вдівцем із сімома дітьми і є взір
цевим батьком дітей, духовним і суспільно-політичним керівником відданої йому 
громади.

Отець Андрій Бандера стає центром громадсько-суспільної праці. Разом із своїми 
парафіянами відновлює або організовує суспільно-громадські установи, читальні 
«Просвіти», споживчі кооперативи, «Сільський господар», відбірні молока й інше. 
Син Степан в часи літніх ферій є правою рукою батька у многогранній роботі. 
Організовує церковний хор і ним керує, веде виховну працю в товаристві «Луг».
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Польська поліція всіляко репресує як батька, так і доростаючого сина. Батька й 
сина арештовують під приводом, що син Степан провадить військові вишколи в 
товаристві «Луг»: ведуть арештованих о. Андрія і його сина Степана вздовж селом, 
щоби застрашувати населення.

Вдруге арештовують батька й сина в м. Калуші 1930 року. Це вже з приводу 
підготовки зустрічі-вітання митрополита Андрея Шептицького.

Син Степан зорганізував кінну «бандерію». Перед містом Калушем уставилася 
численна польська поліція зі зброєю, щоб не пропустити кінні відділи, якими керував 
Степан. Він дав наказ «ґальопом»! — і його вершники таки прорвалися крізь польську 
заставу. З’явилися біля трибуни на привітання митрополита Андрея Шептицького. 
Після Служби Божої численні миряни з Калуша й повіту оточили трибуну. Про
мовляв також о. Андрій Бандера. Після його промови польська поліція арештовує 
обох, о. Андрія і його сина Степана.

Польська поліція, маючи до послуг свою адміністрацію, старосту м. Калуша, 
його адміністрацію і закладену «шляхту заґродову» (в одній з парафій о. Андрія, Бе- 
режниці Шляхоцькій), всіляко тероризує невтомного в суспільно-громадській і полі
тичній праці о. А. Бандеру. В наслідок переслідування і доносів переносять його до 
біднішої парафії, Волі Задеревецької в Долинському повіті, а в час арешту сина 
Степана в 1934 p., тоді Крайового Провідника ОУН, з приводу ліквідації польського 
міністра Пєрацького, знову переносять о. Андрія Бандеру до села Тростянець на 
Долинщині. Його сина Степана присудили займанці Західньої України в їхній столиці 
Варшаві до смертного покарання.

Боже Провидіння поставило о. Андрія Бандеру хіба перед найбільшою пробою в 
його трудолюбному житті.

Прийшли грізні роки, 1939-40. Єдиною радістю перед найгрізнішою пробою для 
о. Андрія Бандери було те, що в Львові польські окупанти замінили кару смерти 
його сина Степана на довічне ув’язнення, і він вирвався з в’язниці з розвалом Польщі.

Західні землі зайняла червона Москва.
Митрополит Андрей Шептицький відбуває соборні конференції з українськими 

священиками. Закликав лишатися з народом, обороняти свою віру перед московсько- 
більшовицьким поганством.

В 1940 р. один із тих, що помагали українцям переправитись через річку Сян, 
шукаючи порятунку від московсько-більшовицького морду, стрінув о. Андрія Бандеру 
на головному залізничному двірці у Львові. Отець Андрій після коференції-соборчика 
в Митрополичій палаті вертався до своєї парафії з твердою постановою лишитися з 
народом.

Цей знайомий о. Андрія переконував його, щоби разом з дітьми перейшов за 
Сян. Пригадував, що значить назвисько Бандера для ворогів України.

Отець Андрій Бандера рішуче відмовився. Він буде з народом, із своєю паствою. 
На прохання, щоби бодай дітей о. Андрія переправити за Сян, о. А. Бандера твердо 
заявив: діти будуть разом з ним. Нехай діється Божа воля!

У травні 1941 р. вивезли більшовики о. Андрія Бандеру і його дітей в сибірську 
безвість. Свідчить в листі той знайомий о. Андрія Бандери, який пропонував йому 
перейти за Сян, що були чутки про те, що о. Андрій Бандера відправляв Службу 
Божу в котрійсь місцевості Сибіру. 1 потім... слід пропав по взірцевому українському 
священикові-патріотові-воякові. Спочив навіки в сибірській тундрі. Там же спочив і 
його зять, о. Теодор Давидюк.

А синів о. Андрія Бандери, Олександра й Василя вбили німецькі гітлерівські 
душогубці.
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А Степанові вкоритили вік ті ж московсько-більшовицькі вовкодави, що і його 
батькові.

Авторові цієї згадки доводилось у свій час майже щоденно стрічатися з молодшим 
за Степана сином о. Андрія Бандери, Василем.

Після кожної розмови з ним у мою свідомість угвинчувалось міцне переконання: 
твердокорінний український рід Бандерів.

СИН

«Раз добром налите серце ввік не прохолоне...»

Степан Бандера народився в підкарпатському селі, в Угринові Старім на Калу- 
щині 1 січня 1909 року. Його батько о. Андрій — парох Угринова Старого.

Здобувши народну освіту самотужки із своїми братами і сестрами при несисте
матичній допомозі вчительок, Степан Бандера вступив до української гімназії в 
Стрию у вересні 1919 р. Матеріяльне забезпечення одержував Степан, як і його брати 
і сестри, від своїх діда й бабуні, міщан-рільників, помагаючи їм у вільний від науки 
час на рільничих роботах.

Починаючи від четвертої гімназіяльної кляси, Степан заробляв на свої власні ви
датки, уділюючи лекції іншим учням, а в час літніх вакацій працював на господарстві 
свого батька о. Андрія.

Коли Ст. Бандера був у третій гімназіяльній клясі, його прийнято до 5-го Пласто
вого Куреня ім. Ярослава Осмомисла.

Наділений окремими здібностями, виховуваний на батькових прикладах, він зай
мав видні пости в цій організації до часу складення матурального іспиту, після якого 
перейшов до Другого Куреня старших пластунів «Червона калина». Працював творчо 
в тій організації аж до часу, коли польська окупаційна влада розв’язала «Пласту» у
1930 р. Після іспиту зрілости Степан Бандера старався про пашпорт, щоб переїхати 
до Чехо-Словаччини на студії в Українській Господарській Академії в Подсбрадах. 
Польська окупаційна влада не дала йому пашпорта. Він залишився в родинному 
домі, в свого батька, помагаючи в господарських роботах, водночас поринаючи в 
громадсько-суспільній виховній і політичній діяльності не лише в родинному селі, 
Угринові Старім, але і в місті Калуші й повіті.

Працював у «Просвіті», організував театрально-аматорські гуртки і хор, якими й 
керував, організував тов. «Луг», за що його польська влада арештувала, маючи 
підозріння, що він провадить в цьому товаристві військові вишколи. Та й так воно 
було. Він сам про це пише в своїй автобіографії: «... При цьому я провадив органі- 
заційно-вишкільну роботу по лінії підпільної УВО в довколишніх селах...» (Степан 
Бандера, «Перспективи української революції», вид. ОУН, 1978 p.).

В українських середніх школах (гімназіях) крім легальних організацій «Пласт», 
«Сокіл», «Луг», у яких Степан Бандера приймав активну участь, існували нелегальні 
організації середньошкільників вищих кляс (від 6-ої кляси починаючи). Степан, учень 
четвертої кляси, вже був діючим провідним членом підпільної організації середньо
шкільників у Стрийській гімназії, членом провідної ланки. Ці середньошкільні таємні 
організації провадили всю свою діяльність на ідейних засновках таємної Української 
Військової Організації (УВО). Завданням цих організацій було виховувати дібрані 
кадри в національно-революційному дусі, впливати в цьому напрямі на ширші кола 
тодішньої української молоді, залучаючи старші річники в організаційну сітку як 
допоміжний молодий фронт для революційних дій УВО.
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У многогранній діяльності цих молодечих таємних гуртків середньошкільників 
були помітними вияви дії, що притягали в орбіту революційної діяльности українську 
молодь — збірки на втримання українського таємного університету в Львові, поши
рювання підпільних видань УВО серед широкої громадськости, різка протидія спро
бам виломів з національного українського фронту солідарности, бойкот польських 
товариств, конскрипцій перших виборів, організованих окупантською владою, і ряд 
інших акцій.

Слід пригадати, що Степанові Бандері сповнилось було лише тринадцять років 
життя, коли йому довірено пост у керівній ланці стрийського таємного гуртка.

На шляху революційно-політичної дії

На долю Степана Бандери, як і для всієї тодішньої молоді припало бачити 
дитячими очима й сприймати в дитячих розумах і серцях приманливу візію — від
будову Української Держави в 1917-20 роках.

Але ж у віці дозрівання довелось опинитися межи двома політичними концепціями. 
Обидві концепції — це залишки кінця попереднього дев’ятнадцятого віку. Обидві — 
нереальні, віджиті, несприємливі для наростаючого молодого українського покоління. 
Одна з тих двох концепції — це «доктрина» демократично-леґалістична, якої макси
мальним постулятом була національна автономія в межах австрійської імперії. Друга
— це лібералістично-республіканська концепція, псевдосоціялістична, що її рупором 
був Михайло Драгоманів, змагалася за переміну московського абсолютизму, за 
демократизацію того режиму, за переміну соціяльних реформ з ілюзією побудови 
об’єднаних федеративних республік.

Проте всю увагу молоді притягала діяльність Української Військової Організації, 
яка не була політичною партією, а військовою формацією, що мала головну мету 
продовжувати збройну боротьбу за Українську Державу.

В Західній Україні мало хто знав або чув у той час про доктрину націоналізму. 
Ідеї націоналізму закорінювалися насамперед у почуваннях молодої української зміни 
завдяки творчості Т. Шевченка, розвивалися й засвоювалися у свідомості оформле
ними ідеями українського націоналізму завдяки діяльності і творчості Миколи Міх- 
новського, які то ідеї розвинув на всю широчінь Дмитро Донцов.

Будуючи нові фундаменти під українською визвольною ідеєю за чотирьох зай- 
манщин, старші з УВО, яких називали національними бунтарями, самостійниками, 
державниками, і в основному наростаюча українська молода зміна висунули на 
чолове місце свою націю, як свій бойовий прапор.

В цьому позначився різкий відхід молодої України від пережитих, нереальних, а 
то й утопічних політичних доктрин кінця дев’ятнадцятого і початку двадцятого сто
річчя. Той новий бойовий прапор започаткував наступ української визвольної політики 
проти московського більшовицького комунізму-інтернаціоналізму, розгромлючи бу
довані червоною Москвою комуністичні «ячейки» в Західній Україні.

Жива участь Степана Бандери у цьому зачалась, коли сповнявсь йому чотир
надцятий рік його життя. В четвертій клясі Стрийської гімназії йому призначено місце 
в проводі таємної гімназійної організації, яка спиралась на ідеях УВО. Політичним 
кредом цього таємного гуртка були ідеї українського націоналізму, про що свідчить і 
те, що Степан Бандера хоч був тоді ще учнем середньої школи, був одним із піонерів 
об’єднання таємних середньошкільних гуртків, які приймали різні назви, в одну 
центральну націоналістичну організацію з назвою Союз Української Націоналістичної 
Молоді (СУНМ).

Восени 1928 року Степан Бандера переїхав до Львова і вступив на відділ Високої
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політехнічної школи, в якій студії тривали вісім семестрів, з тим, що перші два 
семестри у Львові, а шість останніх у Дублянах біля Львова.

Закінчив успішно всі вісім семестрів у роках 1928-29, 1931-32, 1932-33. Однак 
дипломного іспиту не довелось йому зробити. Польська влада арештувала його, 
коли він обняв пост Провідника Крайової Екзекутиви ОУН.

Варшавський процес із засудом на кару смерти в 1935-36 р. та такий же процес у 
Львові із засудом на довічне ув’язнення — загальновідомі.

Увесь свій час Степан Бандера присвячував діяльності в нелегальних організаціях 
в час його студій, навіть коштом студій. Поруч відданої плодотворної праці в тих 
організаціях, він брав активну участь у многогранному житті. Був членом товариства 
студентів політехніки, працював у бюрі «Сільського господаря», який займався 
піднесенням аґрикультури Західньої України, у вільний час з рамени тов. «Просвіта» 
відбував поїздки по селах Львівщини з доповідями, був активним у «Пласті», в 
Українському Студентському Клюбі, в тов. «Сокіл-Батько» і «Луг», вправляв біги, 
плавання, лещатарство, мандрівництво. Ніколи не курив і не вживав алькоголю.

З ідеями Української Військової Організації ознайомився у великій мірі через 
родинні зв’язки. Повноправним членом УВО став у 1928 році, коли йому було 
дев’ятнадцять років життя.

Підо впливом української молодої зміни часів Степана Бандери постала Органі
зація Українських Націоналістів (ОУН) у 1929 році. Степан Бандера один із перших 
став її членом, бувши учасником першої Конференції ОУН того таки року в Стрий- 
ській окрузі. Організаційні завдання УВО і ОУН виконував спершу в Калуському 
повіті. Від 1930 р. керував відділом кольпортажу підпільних видань на західньо- 
українських землях, згодом працював і в технічно-видавничому відділі, а від початку
1931 р. ще й в доставі підпільних видань з-за кордону, переходячи нелегально кордони 
Польщі, Чехо-Словаччини, Австрії.

Цього самого року йому доручено керівництво всією референтурою пропаганди в 
Крайовій Екзекутиві ОУН за провідництва КЕ-ОУН Івана Ґабрусевича (Джана), який 
загинув у німецькому концтаборі Саксенгавзен, в Оранієнбурґу, недалеко Берліну, 
залишаючи напис на мурі в’язниці, позначений власною кров’ю: «гину, страждаю, але 
не каюсь».

В 1932-33 роках Степан Бандера був призначений заступником Крайового Про
відника ОУН-УВО, а в половині 1933 р. був найменований Крайовим Провідником 
ОУН і Комендантом УВО. За його провідництва злучено обидві організації в одну. 
УВО зосталась бойово-військовою референтурою ОУН. Справу злуки обох органі
зацій було рішено на Празькій Конференції в половині 1932 p., а реалізовано за 
провідництва Крайовою Екзекутивою Степана Бандери, за що він рішуче змагався, 
пильно обсервуючи дубльовану діяльність обох організацій, що могла спричинювати 
заколот серед членства і в усій революційно-визвольній справі.

Степанові Бандері — керівникові відділом кольпортажу підпільних видань, вида
ваних в краю, а згодом такої із закордону від 1930 р. і від початку 1931 р. керівникові 
всієї пропаганди ОУН-УВО на всіх західніх землях — аж надто було видним те, що 
політика кадрів, вишкільна справа і з ними пов’язана вся політика ОУН-УВО була 
замкнута в рамцях націоналістичної старшої інтелігенції і в колах українського сту
дентства. Це не було адекватним із цілями, ідеями революційно-визвольної дії. 
Акцентування лише на обмежену числом якість членів УВО-ОУН залишало осторонь 
велике число такої ж якости в широких колах сільсько-міської, робітничо-ремісничої 
молодої України. Ця молодь в українських селах, в містах і мітечках, гуртуючись в 
різних українських організаціях (легальних), виконувала завдання, які їй законспіро
вано передавали УВО-ОУН.

393



Тож за керівництва Степана Бандери Крайовою Екзекутивою ОУН-УВО (від 1933 
року) була проведена широка діяльність в напрямі розбудови членських кадрів та 
організаційної мережі на всіх теренах, майже в усіх селах, містах і містечках 
Західньої України і в парі з цим була розгорнена така ж діяльність серед розкинутих 
українців на польських теренах. Залучено до ОУН усі суспільні шари українського 
населення. Поширено кадрово-вишкільну діяльність на всіх організаційних щаблях. 
Зреорганізовано й піднесено основні роди вишколу, ідеологічно-політичний, військово- 
бойовий і підпільної практики (конспірація, розвідка, зв'язки і т.п.).

Крім широкої, многогранної дії вишколених і вишколюваних кадрів ОУН у всій 
Західній Україні умасовлено загальні акції, в яких приймали участь широкі кола 
українського суспільства, діючи з ініціятиви й під ідейним провідництвом ОУН. 
Досить пригадати протиалькогольно-тютюнову акцію (бойкот польського держав
ного монополю), шкільну акцію проти польської денаціоналізаційної політики на 
шкільному відтинку, в якій приймали участь і малі українські школярі в селах і 
містечках, в обороні українського шкільного виховання і т.п.

Розгорнено акцію проти московсько-більшовицьких окупантів у Придніпрянській 
Україні та їхніх агентур на західніх українських землях (КПЗУ і прибудівки). Атен- 
тат, що його виконав член ОУН, М. Лемик, на секретаря і політичного керівника 
московсько-більшовицького консуляту в Львові, започаткував широкий розголос виз
вольній боротьбі України на відомому процесі М. Лемика в Львові. Так формувалась 
єдність всього українського фронту, зцілювалася солідарність України під її зай- 
манцями.

Поширена кількісно й вишколена політично-ідейно сітка ОУН на принципах укра
їнського націоналізму, з різким відокремлянням від західнього нацизму-фашизму, за 
провідництва Степана Бандери заповнила всі простори Західньої України, а атентат 
на московсько-більшовицький консулят у Львові, що його підготовляв і політично 
унапрямив С. Бандера, розголосив справу визвольного прямування України і в парі з 
цим пробив стежки для розширення сітки ОУН в Східній Україні.

Прикладом свого життя від зарання, тренуючи свій розум, свого духа, тренуючи 
себе фізично й духовно, щоби бути відпорним на ворожі тортури, які передбачив на 
вірній службі своїй батьківщині, він став надхненником нових воїнів, які під його 
провідництвом у час останньої світової грози піднесли прапор волі України Актом ЗО 
червня 1941 року. Він ніколи не покорився ворогам своєї нації. Впродовж свого 
життя в героїчному спокої переносив побиття і катування в тюрмах ворога, закинутий 
у найважчі в’язниці колишньої Польщі: «Свєнти Кшиж» в Кельцах, у Вронках біля 
Познаня, в Бересті над Бугом у суворій ізоляції від світу, від своїх друзів, від людей.

У вересні 1939 р. в час війни Гітлера проти Польщі члени ОУН, що сиділи в 
тюрмі в Бересті, довідавшись, що Степан Бандера сидить у темному льоху, помогли 
йому вирватись на волю. На Полісі, Волині і в Сокалі контактується з провідними 
членами ОУН. На Полісі й Волині почали діяти збройні відділи ОУН в обороні 
українського населення.

У Львові впродовж двох тижнів в 1939 р. під московсько-більшовицькою окупа
цією (дарунок Гітлера Сталінові) С. Бандера обговорює з провідними членами Кра
йової Екзекутиви ОУН, які вийшли з тюрем, новий плян революційної дії під мос
ковсько-більшовицьким окупантом. Хоче лишитися в краю, щоб вести революційно- 
визвольну боротьбу за умов гірших, ніж попередня польська окупація, щоб розпалити 
вогонь визвольної війни в усій Україні.

Члени КЕ ОУН не погоджуються з його наміром лишитися в Україні, небезпека 
для нього завелика... Справу перерішує кур’єр від Проводу з-за кордону. Разом із 
молодшим братом Василем, який вийшов з польського концтабору в Березі Кар-
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тузькій, Степан переходить окружними дорогами крізь московсько-німецьку демар
каційну лінію.

В Кракові представники ОУН з краю і Закерзоння обирають Революційний Провід 
ОУН з Степаном Бандерою на чолі, а весною 1941 р. на II Надзвичайному Великому 
Зборі Головою Проводу всієї ОУН.

І знову безугавна революційно-політична діяльність людини, відданої всеціло 
справі визволення своєї нації.

Плянування стратегії спільної боротьби всіх поневолених Москвою народів з 
життєвим гаслом «За свободу народів і людини» промощує шлях до організування 
Союзу Поневолених Народів, згодом Антибільшовицького Бльоку Народів.

Степан Бандера, Провідник ОУН, розкриває перед провідними членами широкий 
плян двофронтової боротьби. Ініціюючи проголошення відновлення Української 
Держави вже на початку Гітлерового «Дранг нах Остен», як тонкий політик знав, 
що «... честь нації, історична і політична конечність наказували так поступати. Ми не 
мали надій на те, що такі довершені факти і так виявлена рішуча воля українського 
народу вплинуть на зміну політичних плянів Гітлера супроти України. їх ніщо не 
могло змінити. Але рішучі і довершені діла з нашого боку могли створити ясну 
ситуацію, перекреслити найнебезпечніші для України підступні гітлерівські задуми І 
ЗБЕРЕГТИ ВІДКРИТИЙ ЧИСТИЙ ШЛЯХ ДЛЯ ДАЛЬШОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ВИЗ
ВОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ» (Ст. Бандера, Слово до українських націоналістів-револю- 
ціонерів).

І знову ув'язнення й наруги в Гестапівській тюрмі в Берліні. Примушували від
кликати Акт відновлення Української Держави ЗО червня 1941 p., за що змагалась 
ОУН під його керуванням. Арештувало його гітлерівське Гестапо зараз таки після 
проголошення Акту. У в'язниці і в концтаборі Саксенгавзен серед тортурувань 
вимагали відкликання. Але він не похитнувся: — НІ!

Степан Бандера був таким від ранньої молодости. Був таким у найващих поль
ських тюрмах і таким залишився на все життя.

На п’ятнадцятому році від закінчення світової війни, п’ятнадцятого жовтня 1959 
року впав від скритовбичої руки московського агента.

Упав на стійці, як найвірніший Богові й Вітчизні воїн-революціонер і стратег- 
політик великого маштабу.

Злучився із своїм батьком, з родиною, яку помордували займанці України, у 
потойбічному світі.

Брати Степана Бандери 

Василь

Стрічались ми часто, інколи щоденно при праці з Василем Бандерою (п’ятим з 
черги поміж дітей о. Андрія Бандери). Це тоді, коли з радіостанції ім. Є. Коновальця 
у Львові розносився в етері голос диктора сл. п. Зенона Тарнавського про відновлення 
Української Держави в 1941 р.

В молодечих грудях-вулкан. Радісне, неповторне, величне. Словом не розказати. 
В розумних, синіх очах Василя пломеніла радість. Дружньою усмішкою розливалась 
на обличчі.

— Скажи, — захоплено питався, — як бився з гонведами в Срібній Землі?
— Вони ж і тут, на всьому підгір’ї з новими Гітлеровими «визволителями»...
— Що ж, будемо битись! — це мужній голос молодого воїна Василька Бандери.
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Провидіння, а можливо доля записують вже в заранні кожної людини її судьбу. 
Прусацький «обер»-убивник, шеф станиславівського Гестапо, Кріґер, арештовує Ва
силька. Знущається над ним, напускає на нього тренованого жорстокого, як він сам, 
вовчура. Бій Василька за свою Державу позначується кривавою мережкою, що висо
чується з його тіла... Зі Станиславова до Львова, до тюрми при вул. Лонцького. 
Звідтіль до краківської тюрми Монтелюпіх і до табору смерти, до німецького 
концлагеря Авшвіц.

Про останню мученицьку дорогу Василька Бандери передаю із спомину колиш
нього в’язня німецьких тюрем і концлагерів, наочного свідка мук і смерти Василька, 
д-ра Петра Мірчука («В німецьких млинах смерти», Нью-Йорк-Лондон, 1957).

При перегляд; в’язнів, що їх привезено з краківської тюрми «Монтелюпіх», поляк 
зі Стрия, колишній тюремний ключник, кидається на Василька, почувши назвище — 
Бандера. Прискакують інші «капи» і «під-капи». Масакрують. Стрийський «фольк- 
сдойче» Ґронські верещить до всіх українських політичних в’язнів: «Вам під Польщею 
було зле. Ми вам справимо таке добро, що до кількох днів ніхто з вас не лишиться 
живим!...» По кількакратних побоях все тіло Василька в крові, лице змасакроване, 
розбита голова... Василько мужньо мовчить. Ні слова, ні стогону! На праці «обер- 
капо» поляк «райхсдойче» із Шльонську, Краль, і «унтер-капо» поляк з Перемишля, 
Подґульський («фольксдойче») затягли Василька до льоху. Обсипаного цементом 
запхали до бочки з водою, «обмивали», шуруючи рижовою щіткою тіло, вкрите 
ранами. Після важкої праці (бігти з тачкою навантаженою цементом і бігом носити 
на вищій поверх) Василька знову повели в льох. Після тортур вечором, з Василька 
залишилась лише тінь. Вже не стало сил, щоб піднестись. Завезли до «кранкенбав». 
Так закінчив своє життя Василько Бандера, віддаючи свою юність, свої пориви своїй 
нації.

Олександер

Третій з-помежи дітей о. Андрія Бандери, після Марти і Степана. В 1933-34 р. 
переїхав до Риму, Італія, де закінчив університет ступенем доктора політично-еконо
мічних наук.

Д-р Олександер Бандера обрав такий же шлях служіння своїй нації, як і його 
батько, його старший брат Степан та й вся родина. В Римі працював у станиці ОУН, 
яку очолював тоді проф. Є. Онацький.

В першій половині січня 1940 р. Степан разом із тодішнім провідником Крайової 
Екзекутиви, Тимчієм-Лопатинським, прибув до Риму, щоб передати Головному Про
водові ОУН інформацію про революційну дію Організації в краю під московсько- 
більшовицькою окупацією та в парі з цим суґерувати тактику революційної діяль- 
ности за умов німецько-московської війни, яка в той час була видною й невідкличною.

Тоді, чи не в останній раз, Олександер бачився й говорив зі своїм братом 
Степаном.

Гітлерівські вбивники (Гестапо) запроторили д-ра Олександра Бандеру до табору 
смерти в Авшвіц 22 липня 1942 p., два дні після того, коли там мордували польські 
вбивники, що видавали себе «райхсдойчами» і «фольксдойчами» на втіху Гітлерових 
гончих собак ес-ес-манів його молодшого брата Василька (запротореного там же 20 
липня 1942 p.).

Тортурували д-ра Олександра Бандеру впродовж трьох днів. Змасакрованого, 
непритомного кинули з кам'яних сходів на цементоване подвір’я.

Звідтіля тачкою повезли до «кранкенбав», де обірвалася нитка життя ще одного з 
родини Бандери.
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Фото із зб. В. Гірняка.
о. Юстин Гірняк і його дружина Юлія в українській лікувальній місцевості Черче 1938 року.

Іван Скочилас

С П О ГА Д  
П Р И С ВЯ Ч Е Н И Й  о. Ю СТИНОВІ ГІРНЯКОВІ  

ТА ЙОГО СИНОВІ о. ЙОСИФОВІ

Це було перед 25-ти роками, коли то о. Юстин Гірняк пл. сен. кер. духовник для 
пластової молоді в США кожного року вдягав пластовий однострій і ціле літо 
перебував у пластовому таборі біля Іст Четгему. Він любив молодь. Систематично 
кожного дня з юнацтвом і новацтвом переводив гутірку, навчаючи релігії, розповідав 
про історію Церкви, про давню княжу велич, про хрищення України. Вщеплював у 
молодь правдиву віру, цей незрушимий фундамент християнського світогляду, фор
мував характери пластової молоді. В частих розмовах о. Юстин висловлював турботу 
про молодь, про майбутнє, про нашу Церкву. Його думки линули в Україну, бо там 
залишився його син о. Йосиф. Вістки про релігійне переслідування в Україні навівали 
на о. Юстина тяжкий сум. Його син Йосиф, після закінчення Богослов’я у Римі, був 
професором філософії у Духовній семінарії в Станиславові, а як духовник єпископа 
Григорія Хомишина залишився у рідному краю. Турбувалося батьківське серце 
о. Юстина про сина Йосифа, якого він віддав Богові на службу в українській Церкві для 
добра народу. Та твердий рід Гірняків у своїх переконаннях і постановах. Ні під
ступні улесливі й приманливі обіцянки комуністів, ні пропозиції почестей у формі 
митри від московського православ’я, не заманили о. Йосифа. Ув’язнення, довголітня
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Фото із зб. В. Гірняка.
Караганда, Сибір-, св. п. о. Иосиф Гірняк (останній справа) з групою засланців, 

переважно упівців, під бараком.

сибірська каторга, побої (ой били, били, аж в голові діри повибивали, як дійшли до 
нас вістки) — та все це не зломило твердого характеру о. Иосифа, бо терпіння за 
віру — це вінець заслуги у християнському житті, а це єдине, що влегшувало сум 
о. Юстина на згадку про сина. Упокоївся о. Юстин у 1958 році, а його син довго ще 
карався на засланні. А згодом повернувся в Галичину й користаючи з Тайни повноти 
священства душпастирював у новітніх катакомбах України. Обхідною дорогою дохо
дили до нас вістки про о. Иосифа Гірняка, про долю українського католицького 
священика в Україні: «Юзьо йде кожного ранку на прохід у недалекий гайок, та 
взявши зі собою пляшечку вина й кусень хліба — підкріпляється, заки йти до праці... 
вечорами співає тихо ліричні пісні своїй Марії йдучи з друзями поза місто. Марію 
він дуже любить, а тепер місяць травень... час до часу має неприємності, а то й 
побивають його хлопці, але він витривалий і любить на своєму поставити». Це 
уривки з листів. Завдяки родині, яка допомагала йому із США, він міг прожити 
понад 10 років у Станиславівщині, працюючи у Христовому винограднику для спа
сіння душ. Недавно прийшла сумна вістка, що відійшов у вічність ще один Іспо- 
відник віри. Знімки наочно вказують на вигляд українського священика перед і після 
заслання.

На пам’ятнику, що є на могилі о. Юстина на цвинтарі у Філядельфії, появився 
напис. Побіч батька золотими буквами вирито вістку про смерть сина, бо там у 
рідному краю на могилі цього неструдженого священика немає кому поставити 
пам’ятника. Обидва отці Гірняки вірно служили Христові й українському народові, 
добрими зусиллями боролися й не зрадили свого Спасителя.

(«Свобода», 16 жовтня 1979)
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Ф ото із зб. В. Гірняка. 
Юрій Гірняк, нар. 1931 р. в Станиславові, 
син Володимира й Ольги, згинув як летун 

США в Каліфорнії 1952 року.

Ф ото із зб. В. Гірняка. 
Омелян Гірняк, розстріляний 

гестапом восени 1941 року разом 
із сином Зенком.

М. Ясеницька

ОТЕЦЬ ІВАН Г О РД ІЄВС ЬК И Й

Отець Іван Гордієвський народився 1854 р. Скінчив гімназію в Бережанах, а 
теологію у Львові. Подружив з Іваном Франком, помагав йому і ділився з ним 
обідами в семінарії (це зі слів мого діда).

Скоро втратив дружину, а будучи в Шманьківцях коло Чорткова, багато доброго 
робив для наших селян. Організував разом з Філаретом Колессою ощадні каси й 
суспільну опіку для наших найбільш потребуючих.

З 1909 року став працювати у Станиславові каноніком, а опісля митратом і 
парохом. Тут його праця була дуже продуктивна в різних ділянках: будова дому 
Василіянок, семінар для дівчат. Це був великий будинок при вул. Липовій ч. 1. 
Називався — Австрія, відтак Одеса, а потім Варшава. Будував притулок для немов
лят і підлітків.

Старші люди оповідають, що не було ділянки, де б він не брав участи; скрізь 
допомагав — і словом і ділом.

1914 року москалі вивезли його як закладника до Симбірська, де він перебув до 
1917 року і дуже набідувався.
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У 1918 році під час епідемії «еспанки», разом з лікарями організував першу 
допомогу повертаючим жовнірам, дбаючи про ліки для тяжкохворих і ранених.

Завжди в праці, в русі в допомозі людям. Закладає ремісничу бурсу і т-во для 
домашніх помічниць. Праця на всіх ділянках виснажує організм і він умирає 14 
липня 1927 року.

Трудолюбивість, чесність, любов, зичливість до людей, твердий характер «видер
жати до кінця» — це були його найкращі прикмети.

М. Климишин

ОТЕЦЬ ІВАН ІСАЇВ ТА ЙОГО РО Д И Н А

Отець Іван Ісаїв народився в селі 
Стрільче коло Городенки в 1873 році. Се
редню освіту здобув у Коломиї, а бого
словські студії у Львові. Одружився після 
закінчення студій з Ольгою Филипів і був 
висвячений на священика у 1890 році. Був 
парохом у селі Ліски біля Коломиї, а 
потім у Крихівцях коло Станиславова, 
аж до самої смерти. Мав чудовий голос
— баритон і мав скінчену музичну школу, 
в якій учився разом з Мінцінським. Спі
вак Голинський любив казати, що він є 
нічим у порівнянні до отця Ісаєва. Був 
дуже добрим проповідником і часто да
вав реколекції для священиків. Був вели
ким прихильником т-ва «Просвіта» і дуже 
дбав про читальню «Просвіти» у Кри
хівцях.

Намовляв батьків кращих учнів, щоб 
давали своїх синів і дочок до гімназії у 
Станиславові. З великим успіхом працю
вав над поширенням тверезости серед 
селян. Хоч дуже скоро завдовів, ще в 1913 Фото із зб Маріі Метеллі
році, сам він виховав четверо дітей. Най- Дипл. інж. Василь Ісаїв, гірник.
старша його донька Марія-Ірина, яку всі
називали Орисею, була дружиною д-ра Осипа-Омеляна Метеллі, апеляційного судді 
в Львові, що помер на еміграції 26 травня 1982 року. Вдова Орися живе у Вінніпегу. 
Син Василь закінчив середню освіту в українській державній гімназії у Станиславові. 
Він був у 1921/22 першим полковником відновленого Пластового Полку ім. Гетьмана 
Мазепи, що мав порядкове число одинадцять. Від наймолодших літ любив малю
вати, але не мав малярських студій. По закінченні інженерства дістав диплом інже- 
нера-гірника. Працював головно при копальнях у Німеччині в Ахені. Був науковцем-
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винахідником, особливо досліджував причини копальняних пожарів, способи про
вітрювання копалень і засоби поборювання силікози. На ті теми писав багато у 
фахових, наукових німецьких і українських журналах. Втішався він великою поша
ною серед європейських науковців тієї ділянки знання.

За свої наукові праці й винаходи був нагороджений Асоціяцією Дипломованих 
Інженерів при університеті в Льєжі нагородою Люсієн Деноель у 1960 році, особливо 
за винахід успішної методи вентиляції копалень. При тому був він ентузіястом гри в 
шахи. Належав до німецького шахового товариства й писав наукові статті до шахо
вих журналів у Німеччині про виховний вплив гри в шахи на молодь. Його стаття 
«вінсе те іпсум» (побіди сам себе) написана в дусі пластової ідеології, була поміщена в 
німецькому журналі, а її переклад українською мовою поміщений у шаховій книжці 
«Шахи в Україні». Помер дипл. інж. Василь Ісаїв у Німеччині, в Ахен, 16 квітня 
1982 р.

Його молодший брат Петро-Маркіян Ісаїв, доктор філософії, був учнем укра
їнської гімназії в Станиславові, а в 1923/24 шкільному році був курінним 11 Пласто
вого Куреня ім. Гетьмана Мазепи. На той пост було два кандидати: він та Осип 
Бойчук. Петра Ісаєва підтримав опікун куреня проф. Осип Левицький, і він був 
вибраний на курінного.

Після матури в 1924 році записався до Львівського університету і студіював 
стислу філософію. Ці студії закінчив з дипломом магістра філософії. В наступних 
роках був професором Академічної гімназії у Львові, а рівночасно в Малій семінарії і 
в гімназії СС Василіянок. У воєнні часи вчив в українській гімназії в Ярославі, а на 
еміграції вчив у гімназіях у Бад Верісгофен і в Авґсбурзі, а рівночасно був викладачем 
Українського Вільного Університету в Мюнхені. Спеціялізувався в історії України і 
викладав той предмет і в гімназіях і в університеті. Переїхавши до Америки, вклю
чився в працю українознавчої школи у Філядельфії.

В часи побуту в Німеччині здобув ступінь доктора філософії в Українському 
Вільному Університеті.

Вже від гімназіяльних часів розпочав свою журналістичну працю й писав багато 
статтей і редаґував найперше «Молоде життя» — пластовий місячник (1927-1929), а 
опісля редагував літературно-науковий журнал «Дзвони» (1931-1939). В часи першої 
еміграції був керівником Шкільного Відділу Українського Центрального Комітету в 
Німеччині й редагував журнал «Українська школа». Після закінчення Другої світової 
війни редагував «Християнський голос» у Мюнхені, а по приїзді до Філядельфії 
редагував католицький тижневик «Шлях» (1949-1962).

З його наукових праць вирізняються: «Історія України», що є доповненням підруч
ника Крип’якевича-Дольницького і «Короткий нарис історії України» для вжитку 
Українського Католицького Університету в Римі, де він в останні роки свого життя 
виконував обов’язки заочного професора.

Його наукова праця «Причини упадку української держави» заслуговує на особливу 
увагу, як також наукова праця «Історія міста Станиславова», поміщена в першому 
томі «Альманаха Станиславівської Землі».

Взявши до уваги його наукові заслуги, Наукове Товариство ім. Шевченка імену
вало його дійсним членом НТШ в 1952 році.

Працею в «Пласті» не покидав займатися протягом цілого життя, почавши з 
ранніх гімназійних літ. Велику працю відробив він як станичний «Пласту» в Філя
дельфії. Також був довголітнім головою Головної Управи У КАТ «Обнова» в США, 
членом Шкільної Ради УККА й Учительської Громади та багатьох інших товариств.

Помер д-р Ісаїв Петро у Філядельфії 23 лютого 1973 року і був похований на 
українському католицькому цвинтарі у Факс Чейсі.
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Залишив покійний вдову Ярославу з дому Конрадів, дочку Олю (зам. Гайдук) і 
трьох синів: Всеволода, професора психології в університеті в Торонто, Іринія, що є 
директором американської середньої школи, та лікаря Юрія.

Отець Іван Ісаїв лишив ще одну дочку Анну, яка вийшла заміж за священика, 
продовжуючи традицію священичого роду.

М. Климишин %

ОТЕЦЬ М И ТР AT Ю РІЙ КО ВАЛЬСЬКИЙ

Станиславівщина може бути горда колишнім учнем Станиславської гімназії, муче
ником німецьких тюрем і концентраційних таборів, о. митратом Юрієм Ковальським.

Народився о. митрат Ю. Ковальський 31 січня 1907 року у Ваневі коло Сокаля в 
Західній Україні, де його батько був парохом. Батько походив зі шляхетського роду, 
гербу Кораб, а мати з козацького роду, спорідненого з київським митрополитом 
Іпатієм Потієм. По батькові його дід і прадід були священиками, як також і по 
матері його прапрадід був священиком, прадід і дід. Його батько о. канонік Іван, а 
мати Ірина Михайлина з дому Потій-Ковчевич.

Фото із зб. І. Лаголи. Фото із зб. 1. Лаголи.
о. митрат Юрій Ковальський — в'язень о. митрат Юрій Ковальський,

концентраційних таборів Авшвіц і Дахав.
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Початкову школу закінчив о. Юрій у рідному селі, гімназію почав у Перемишлі, а 
кінчив матурою в Станиславові. У гімназіяльному хорі під дириґентурою радника 
д-ра Я. Поврозника був одним із кращих співаків у других басах. Духовну семінарію 
закінчив із відзначенням і був рукоположений на священика єпископом Коцеловським 
29 червня 1931 року.

Напочатку він був помічником о. каноніка Господаревського в Добромилі, а 
рівночасно був катехитом перемиської гімназії. Від перших днів душпастирської 
праці присвячував багато уваги хоровому мистецтву та зорганізував дуже сильний 
хор у селі Ляцькому, що належало до парафії в Добромилі. Цей хор відзначився 
успішними виступами не лише в селі, але й у Добромилі й Перемишлі та дістав 
багато похвал і відзначень. Та не лише організатором і диригентом був о. Юрій, але 
теж і композитором, автором пісні «Всі йдем до Тебе, Божая Мати» й інших церков
них пісень для хору.

Перед Другою світовою війною був призначений парохом у селі Сулимові коло 
Львова. Тут трапилась йому тяжка життєва пригода. В часи німецької окупації в 
Белзці був концентраційний табір і ґетто. Це було недалеко за Равою Руською. Туди 
вивозили зі Львова й околиць жидів, циган і теж українців на знищення. Село 
Сулимів було недалеко від лісу і двох шляхів, якими йшли транспорти до концен
траційного табору. До лісу через Сулимів утікали перед німецькими облавами всі, 
що на них полювали Гестапівці, а з лісу до Сулимова заходили упівці. Багато жидів і 
циган ховалися в Сулимові, не лише в селі, але й на парафії, де часто гостили також 
упівці.

В 1943 році зробили Гестапівці облаву на село Сулимів, перевели ревізії по хатах і 
на парафії та заарештували багато селян, війта і пароха о. Ю. Ковальського. По 
тяжких допитах випустили всіх, крім о. Ю. Ковальського. Його держали довгий час 
у в'язниці на Лонцького, а потім відставили у великому транспорті українців до кон
центраційного табору в Авшвіці. Була погана осіння погода, коли їх привезли в 
Авшвіц до найгіршого відділу в Біркенав. Це був табір для винищування людей. Всі 
вони були призначені на знищення як підозрілі за співпрацю з українським підпіллям 
і УПА.

Про них довідалися українські політичні в’язні з іншого відділу в Авшвіцу, котрі 
вже мучилися там близько року. За цей рік вони виробили собі кращі умови побуту й 
постаралися, щоб їх усіх перенесли до кращого відділу табору, так званого Авшвіц 1. 
Це їх урятувало від певної загибелі. Між ними були два священики: о. Ю. Коваль
ський і о. Михайло Климчак. Про свої переживання, арешт, побут у тюрмі та в 
Авшвіці, а потім у Дахав написав о. Юрій спомини п. н. «Мати Божа врятувала», що 
були друковані в українському католицькому місячнику «Світло» в роках 1981-1983. 
Серед своїх людей навіть найгірші умови можна зносити і в його спомині читаємо: 
«Скріплений силою з висот, яку відчуваю як дар Найліпшої Матері, зачинаю поволі 
звикати до того всього, до чого, здавалось би, взагалі не можна звикнути».

Він щиро вірив в опіку Матері Божої, стало молився, а також сповідав і причащав 
своїх друзів по недолі й вони всі зживалися, мов би одна родина.

Та не довго так було. Східній фронт щодня зближався до Авшвіцу й тоді — «Оце 
прийшла хвилина, — пише він, — що в ній тим разом направду, треба було проща
тися зі своїми, з товаришами, а ті свої — то великий — понад півтори сотки — гурт 
українців-галичан, що в осьвєнцімському концтаборі зцементувався у спільноту, якій 
мабуть кривду зробив би той, хто посмів би її інакше назвати, як „одною честигідною 
українською родиною”. Так, цей гурт — то була одна сім’я... Члени цього гурту 
пов язались найміцнішими вузлами братньої любови, що наказує бути все готовим: 
потішити, помагати, рятувати, не оглядаючись не раз на власну небезпеку. Цей гурт
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Ф ото із зб. М. Климишина.

В Едмонтоні 2 лютого 1966 року.
Сидять справа наліво: Іван Шевчук, о. Юрій Ковальський і М. Климишин.

був направду одною родиною, що для її членів не порожньою фразою було гасло: 
„Один за всіх — всі за одного”! Зразкове співжиття того гурту на тлі міжнародної 
мозаїки — це була жива школа, яка могла кожного навчити, як позбутися комплексу 
меншовартости» («Мати Божа врятувала», «Світло», ч. 7-8, 1982, стор. 274).

Ці слова навів я, щоб показати, як тяжко було тим нашим двом отцям рішатися, 
чи їхати в Дахав, чи триматися разом з «тим гуртом», з яким вони так були получені 
в одну родину. Я був провідником «того гурту». З тим тяжким питанням вони тоді 
прийшли до мене і я, хоча з великим жалем, порадив їм їхати з транспортом у 
Дахав, бо не знати, що буде з нами. І це була — як потім показалося — дуже слушна 
думка. Те, що опісля було з «тим гуртом», яке ще пекло вони мусіли пережити, 
скільки їх погинуло з голоду й вичерпання, описав д-р Петро Мірчук — «У німецьких 
млинах смерти». Не раз писали в листах о. Ю. Ковальський і о. Климчак, що це 
було велике щастя для них, що вони тоді виїхали й не переживали того, що пережив 
«той гурт» після перевезення його до Мавтгавзену, Мельку та Ебензее, хоч і в Дахав 
були тяжкі переживання.

їхній транспорт виїхав з Авшвіцу 27 листопада 1944 року, мене випустили на 
волю 19 грудня (на самого Миколая), а «той гурт» вивезли з Авшвіцу 20 січня 1945 
року.

У Дахав було багато священиків інших національностей і з них утворили осібну 
групу самих священиків і примістили у двох бльоках окремо від інших в’язнів. Вони 
мали право відправляти Службу Божу, одну на день в обох бльоках. Проте і в 
Авшвіці і в Дахав їм суворо забороняли виконувати душпастирську працю серед 
в’язнів. Вони ще довгий час діставали з дому харчові посилки. Коли німецька армія
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залишила польські землі, під кінець зими 1945 року вже ніхто не діставав посилок з 
дому й голод почав дуже докучати. Таборове харчування обмежили до мінімуму і 
було так, що «...я завважив, — пише він у споминах, — що я опинився вже на щаблі, 
на якому не можна просто прогнати з голови докучливої думки про їжу. За яке щастя 
уважав би я тоді можливість опинитися в лахмітті жебрака-дідуся, що десь там у 
рідному краю носив собі за спиною мішок з хлібом і міг його наїстися досхочу»!

До того ж у таборі поширився плямистий тиф і о. Юрій захорував та пролежав 
кілька тижнів у гарячці в найгірших таборових умовинах. Але Мати Божа врятувала 
й він вийшов з тієї недуги й напівживий діждався визволення. 25 квітня 1945 року 
американські війська зайняли концентраційний табір у Дахав і звільнили біля ЗО 
тисяч ледве живих в’язнів, а між ними й о. Юрія і о. Климчака.

Близько був табір біженців у Карлсфельді й там дістав о. Юрій допомогу, а 
звідтіля перенісся до табору в Міттенвальді, де ним заопікувалася родина Турків, 
допомігши йому прийти до одужання. Згодом тут він став катехитом у гімназії, що її 
зорганізували біженці.

І тут зорганізував о. Юрій дуже сильний хор, який приносив розраду біженцям і 
здобував славу українській пісні серед чужинців. Хор виступав з великими успіхами в 
Оберамерґав і Ґарміш Партенкірхен.

Так пройшов час аж до липня 1950 року, коли о. Юрій з родиною Турків переїхав 
до Канади, за старанням єпископа Ніля Саварина.

Тут дістає призначення на помічника, а згодом пароха в Калґарі, де провів він 
повних 9 літ на душпастирській праці. За той час побудував нову церкву, зорганізував 
церковний хор і був його диригентом, учив молодих хлопців дяківства, заохочуючи 
їх стати священиками, дбав про розвиток церковних і світських організацій у парафії 
і цим собі здобув велику пошану та щиру співпрацю всієї громади. Оцінюючи цю 
щировідцану працю, єпископ Кир Ніль 1959 року покликав його на пароха катед- 
ральної церкви в Едмонтоні й від того часу о. Юрій із ще більшою посвятою стає до 
праці при розбудові та оздобленні церкви, будові парафіяльного, а потім старечого 
дому в Едмонтоні.

Громада, відчуваючи щиру відданість свого душпастиря, дарувала йому велику 
прихильність і співпрацю, що разом дало великі досягнення. За ті успіхи в душ
пастирській праці нагородив його Блаженніший Патріярх Йосиф гідністю митрофор- 
ного протоієрея.

Дбаючи завжди більше про всіх, тільки не про себе, о. митрат Юрій Ковальський 
занедбав своє надщерблене тяжкими переживаннями здоров’я і в 1979 році мусів 
перейти тяжку операцію, після якої вже не відзискав повної сили, і рано в п’ятницю 
16 травня 1980 року закінчив таке багате на злигодні і терпіння життя. Відійшов 
завжди вірний і щировідданий шанувальник Матері Божої, що, як він пише, помогла 
йому пройти через пекло концентраційних таборів гітлерівської Німеччини.
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Ярослав-Сильвестер Микитюк

ОТЕЦЬ Л У К А -В О Л О Д И М И Р микитюк

Мій брат о. Лука-Володимир народився в Коломиї 31. 10. 1899 року в родині 
рільників Ігнатія і Ігнатії з Будзяновських Микитюк. Початкову школу ім. Т. Шев
ченка з українською мовою навчання закінчив у Коломиї, а опісля вступив у тому 
самому місті до державної гімназії з українською мовою навчання, яку закінчив 
іспитом зрілости в 1917 році. Покликання до духовного стану проявлялося дуже 
вчасно, про що неодноразово оповідала мені моя покійна мама. По зложенні іспиту 
зрілости брат зголосився добровільцем до австрійської армії. Воював на італійсь
кому фронті і дослужився ступеня хорунжого.

Після Листопадового Зриву зголосився до Української Галицької Армії. Провадив 
телефонічну школу в Коломиї. Тому, що польські повстанці відтяли дорогу відступу 
на схід, покійний брат залишився на рідних землях.

В 1919 році вступив до духовного семінара в Станиславові. Тут брат студіював 4 
роки і в місяці липні 1923 року єпископ Кир Григорій Хомишин висвятив його на 
священика у катедральній церкві Станиславова. З братом були висвячені: о. Іван 
Капустянський, о. Микола Капустянський, о. Юліян Вальницький і о. Феліцький. 
Були вони першою групою безженних священиків, висвячених у Станиславівській 
дієцезії.

Першу посаду як священик одержав брат у селі Кобаки Косівського повіту на 
Гуцульщині, в характері помічника старенького о. Пасиновича (тестя радника Сміха 
зі Станиславова). Умовини праці в Кобаках були дуже важкі. Село Кобаки було 
вкрай скомунізоване, до церкви (було там дві церкви) ходило надто мало людей, а 
натомість під церквою під час Богослуження відбувалися комуністичні мітинги при 
великій участі людей. Такий стан існував у Кобаках постійно, аж одного разу стався 
дивний перелім, а прийшло до нього ось так. — Осінню 1923 року вибухла в 
Кобаках епідемія тифу, що десяткувала місцеве населення. Це накладало на брата 
багато прикрих обов’язків, а сповіді тифозних на смерть і похорони були щоденним 
явищем.

Одного дня пізньою осінню хоронив брат чоловіка, що залишив удову і кількох 
дрібних обідраних сиріт. У хаті панувала така нужда, що бідні сироти не мали в 
чому навіть відпровадити свого татка на вічний спочинок, бо не мали ані відповідної 
одежі, ані взуття. Покійного брата дуже зворушила ця родинна трагедія і він почав 
правити величавий похорон з читанням Св. Євангелії на перехрестях доріг і гарною 
надгробною проповіддю. Місцеві люди здивовано спостерігали величавий похорон 
бідного чоловіка, а між ними і комуністичні провідники і нічого не могли зрозуміти. 
Коли похорон закінчився і бідна вдова приступила до брата, щоби йому подякувати і 
запитати згідно зі звичаєм про винагороду, покійний брат відповів, що вона йому 
нічого не винна, бо бідна, а його обов’язок, як священика, небіжчика похоронити. В 
додатку брат вийняв зі своєї кишені гроші і дав тій жінці певну суму, щоби купила 
дітям взуття на зиму. Бідна вдова заллялася ревними сльозами, гроші взяла, бо була 
дійсно дуже бідна і очевидно оповіла кревним і сусідам про свою дивну пригоду з 
новим священиком.

Очевидно, внезабарі ціле село знало про те, що сталося, а вечором на приходстві 
появилася дивна делегація, яку очолив знаний в околиці комуністичний діяч Б. Б. 
(Прізвища не можу подати з відомих причин). Старенький о. Пасинович не міг з дива
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вийти, чого комуністи шукають на приходстві, але делегацію чемно прийняв і запитав 
про причину приходу. Тоді Б. Б. заявив о. Пасиновичеві, що делегація хоче говорити 
з молодим священиком. Брат прийняв делегацію дуже привітно і запитав про ціль 
відвідин, а тоді Б.Б. зложив заяву такого змісту: «Ми, отче, робили Вам різні при
крощі, бо не знали, ким Ви є. Ми прийшли Вас запевнити, що те, що було, більше не 
повториться, як довго Ви будете в Кобаках». Від того часу брат мав спокій і 
відносини до нього не змінилися, як йому довелося Кобаки покидати. Сталося це 
наступного року (1924). Тоді брат став адміністратором парафії Рибно над Чере
мошем, теж у Косівському повіті. По році побуту в Рибнім, брат став адміністра
тором великої парафії Старі Кути, в тім же Косівському повіті.

Тут саме брат ввійшов у вир громадського і політичного життя. Цією парафією 
брат завідував два роки. Тоді парохом Старих Кут став о. д-р Скобельський, колиш
ній парох Старого Самбора, а брата єпископ Кир Григорій призначив катехитом і 
адміністратором парафії Кути над Черемошем, де місцевий парох о. Володимир 
Стефанович (батько пані Литвиновичевої зі Станиславова) тяжко занедужав.

У Кутах було дві 7-клясні школи (хлоп’яча і дівоча) і в Старих Кутах була 7- 
клясна школа, і в цих школах браг навчав релігії. В Кутах брат пробув 7 літ і тут 
розвинув повністю свою діяльність як священик, а так само як громадський, коопе
ративний і політичний діяч.

За тих часів у Кутах і околиці мешкав поважний гурт інтелігенції, що брала 
участь в культурному, громадському, кооперативному і політичному житті того часу 
як, наприклад: о. д-р Скобельський, о. Григорчук, о. М. Могильняк, д-р Маріян 
Гардецький, пані Цецилія Гардецька, радник С. Каратницький, пані Стефанія Карат
ницька, управитель семиклясної школи в Старих Кутах Іван Цюпик, великий енту- 
зіяст музики, учитель М. Ґоцко, довголітній диригент струнної оркестри в Кутах, 
учитель Василь Тисяк з дружиною (батьки пані Ірини Костинюк, нашої знаної пія- 
ністки, тепер в США) і інші. Ось у середовищі цього активного гуртка нашої інтелі
генції працював і мій брат, як голова читальні «Просвіти», як справник кооперативи, 
як голова будівельного комітету будови українського Народного дому в Кутах, як 
організатор селянських позичкових кас, т. зв. «Райфайзенок», як муж довір’я УНДО 
на Кути і т.д.

Помимо численних занять, брат не занедбував своїх обов’язків душпастиря. 
Маючи дар проповідництва, майже ніколи не траплялося, щоби він не готувався до 
проповіді. В тій цілі була в нього прегарна бібліотека, з того дуже багато книжок 
польською і німецькою мовами, і мені деколи доводилося перекладати з німецької 
мови проповіді славного мадярського проповідника о. Тодта.

Мало того, інтелігенція Кут відігравала в той час поважну ролю в різних українсь
ких установах міста Косова. Тож і мій брат проявляв свою діяльність у Косові в 
повітовому гуртку «Рідна школа», філії «Просвіти», повітовому Союзі Кооператив, 
килимарській кооперативі «Гуцульське мистецтво», що виробляла славні, високої 
мистецької вартости килими, в повітовому комітеті УНДО і т.д.

Але мимо цих різнорідних занять і обов’язків у громадському, кооперативному і 
політичному житті та своїх обов’язків адміністратора парафії, найбільше часу він 
присвячував українській молоді, яку любив і на яку мав великий вплив. Дуже радо 
проводив свій час у товаристві молодих людей і часто можна було його бачити в 
оточенні дітей, студентів, молодих дівчат, що все мали якісь то справи, слухали або 
питали порад і ін.

Велику увагу присвячував брат справі плекання релігійних покликань і за час його 
побуту в Кутах вийшло з-під його руки чотири, мені відомих, священики: о. В. Вов-
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чук, о. Є. Плав’юк, о. М. Герцюк, ЧСВВ і о. Глібчук, ЧСВВ. Та не все це були дуже 
приємні обов’язки, часом вони були дуже прикрі.

Один з таких випадків пригадую собі. Була це весна 1928 або 1929 року, пре
гарний май, а дочка-одиначка панства Тисяків, Ірина, захворіла на запалення легенів. 
Я приїхав до брата на Великодні Свята і однієї днини каже брат: «Підемо відвідати 
панну Ірку Тисяк, бо вона дуже хвора».

Коли ми входили до дому дир. Івана Цюпрака, де хвора в той час перебувала, 
якраз від хворої вийшла лікарка д-р Бузатова (вірменка) з Кут. Брат запитав д-р 
Бузатову про стан хворої, вона зворушено відповіла: «Отче, я вже нічого не можу 
помогти, хібащо Бог їй допоможе».

З тяжким сбрцем брат пішов до хворої, щоби її потішити і приготовити на 
смерть, бо дуже любив ту милу дівчину і її батьків. Відвідини тривали дуже довго, 
брат хвору потішав-заспокоював, делікатно висповідав і сидів коло неї, аж вона 
заснула і перебула щасливо кризу.

Великий дар брат мав впливати на молодь і її виховувати. Це було на мою думку 
причиною, що покійний Кир Григорій Хомишин призначав брата катехитом укра
їнської державної гімназії в Станиславові (1934), директором бурси ім. Св. Йосафата, 
а рік пізніше ректором Малого семінара ім. Св. Йосафата в Станиславові.

Праця в українській державній гімназії та в Малому семінарі заповнювала бра
тові цілий робочий день, що починався о годині 6-тій ранку, а кінчався офіційно о 
год. 10-тій ночі. О годині шостій вихованки вставали, милися, чистилися та кожного 
дня слухали Служби Божої у своїй каплиці. Опісля було снідання, учні йшли до 
школи на свої заняття, так само і брат.

Ці заняття тривали пересічно від години 8-ої ранку до 2-гої по полудні. Потім був 
обід, заняття з учнями та різні адміністраційні справи до години 6-ої вечора. О 
годині шостій була вечеря, опісля молебень у каплиці, а тоді знову заняття з учнями 
та різні адміністраційні справи до години ІО-ої вечора.

О годині десятій була тиша, учні клалися до ліжка, а брат приготовлявся до лекції 
наступного дня і звичайно клався до ліжка біля 12-ої години ночі. Такий режим 
занять не лишав братові багато вільного часу для праці на громадському і політич
ному секторі нашого життя, а з другої сторони давав можливість сконцентрувати 
всю свою увагу справі виховання молоді. Треба зауважити, що то був час, коли 
польські шкільні власті вели політику натиску на українське шкільництво і в школі 
йшов бій за його збереження кожного дня.

Учителі польської мови старалися усіма силами якнайбільшу кількість учнів не 
допустити закінчити середню освіту і мали на це, очевидно, повне попертя в Кура
торі! і Міністерстві Освіти. Цьому урядовому натискові протиставилися директор 
школи та вчителі-українці і не останню ролю відігравав тут учитель релігії. Та й 
взагалі така українська інституція, як Малий семінар, була сіллю в оці польським 
урядовим чинникам з наступних причин:

1) В Малому семінарі мешкало пересічно 80 гімназіяльних учнів, та з того тільки 
мала частина платила повну оплату, що виносила 50 золотих місячно. Таку оплату 
платили тільки заможні батьки, натомість переважна більшість вихованців платили 
знижену оплату, інколи яких 5 до 10 золотих місячно, а були й такі, що мешкали й 
діставали харч і опіку зовсім безплатно. Звичайно це були дуже здібні учні, але діти 
незаможних селян, робітників, часом діти вдовиць або круглі сироти.

Ціллю Малого семінара було, власне, забезпечити освіту найбільше здібній 
українській дітворі без огляду на її матеріяльний стан чи соціяльне походження. 
Завдяки такій політиці Малий семінар мав багато учнів з найкращими оцінками в
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школі і, якби не війна, то ця інституція була б відіграла дуже поважну ролю в 
українському житті.

Патроном Малого семінара було Т-во Безженних Священиків ім. Св. Йосафата і 
заходами й коштом цього т-ва побудовано будинки Малого семінара, набуто потріб
ний інвентар і т.п.

Але ведення адміністрації, фінансові і господарські справи були виключно відпо
відальністю мого брата і це давало йому багато клопотів і занять. Тому немалу 
увагу він присвятив господарським справам, у висліді семінар мав свою господарку, 
яка поважно знижувала кошти вдержання учнів, а семінаристи діставали здоровий і 
щедрий харч. Завдяки тим заходам брата, семінар, будучи в засаді добродійною 
інституцією, міг фінансово «в’язати кінці».

Але мимо усіх тих старань були місяці, що кінчалися фінансовим недобором. Ці 
недобори брат покривав як правило з власної кишені і до вибуху війни вони вже 
переступали тисячі золотих.

«Не маю власних дітей, то видаю гроші на незаможних дітей українського на
роду», — говорив брат, — і ця його діяльність приносила йому вдоволення.

2) Другою причиною, що псувала кров польським чинникам, це був факт, що 
Малий семінар забезпечував своїм вихованця не тільки добру освіту та давав добре 
релігійне виховання, але давав також і національне виховання, що мало особливу 
вагу в польських обставинах. Семінаристи не тільки щодня слухали Св. Літургію, 
молебні, ходили на «посіщення» до каплиці після обіду і вечері, часто сповідалися, 
мали реколекції добрих проповідників, співали релігійних пісень і т.д., але відзначу- 
вали всі національні річниці: 1 Листопада, 22 Січня, річниці боїв під Крутами, 
Базаром і ін.

Не диво, що польська дбайлива поліція скоро звернула свою увагу на Малий 
семінар і відповідно його обставила. Вершком акції польської поліції був великий 
трус у Малому семінарі восени 1938 року, що тривав майже цілий день. Героєм 
цього трусу виявився ученик нижчих гімназіяльних кляс Семеген, котрий опісля під 
час війни у 1943 році загинув смертю героя з рук Гестапо перед театром Івана 
Франка в Станиславові. Це була та публічна екзикуція в Станиславові, на яку ні
мецькі іберменші намагалися зігнати і українську шкільну дітвору.

Напружена праця брата в Малому семінарі тривала тільки 5 літ, а все ж вона 
дала великі висліди. З його мурів вийшло багато національно-свідомої молоді, що 
рівночасно мала взірцеве виховання. Тут зформувалися молоді характери, що опісля 
стали священиками (на еміграції о. д-р Михайло Висилик, генеральний вікарій у 
Франції і о. д-р Андрій Качор у Канаді), стали українськими воїнами в УПА, в 
Українській Дивізії та пішли зі зброєю в руках захищати права українського народу, 
а інші закінчили високу освіту, стали визначними членами нашої спільноти.

Але вибух війни був страшним ударом для Малого семінара і для брата особисто, 
бо у вересні 1939 року Західня Україна опинилася під більшовицькою окупацією. 
Кожному було ясно, що більшовики не будуть толерувати навчання релігії в гімназії 
чи інституції, як Малий семінар.

Але брат з початку більшовицької окупації вів свої справи так, як би нічого не 
сталося: ходив на лекції релігії у гімназії і вів Малий семінар, але скоро показалося, 
що він далі так працювати не може.

НКВД, що дістало в свої руки всі архіви польської таємної поліції, скоро звернуло 
свою увагу на брата і почало його переслідувати. Днями брат працював у гімназії, а 
ночами ходив на переслухання. Це тривало кілька тижнів і протягом цього короткого 
часу з молодого сильного чоловіка НКВД зробило фізичну й нервову руїну. Очевидно 
закінченням був би арешт і Сибір.
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Реколекції в бурсі Св. Йосафата: 
о. Й. Камінський, о. Л. В. Микитюк з учасниками реколекцій. 1936.

Не було, отже, для брата інакшої ради, тільки втікати й рятувати життя. Завдяки 
щасливому випадкові братові вдалося утекти зі Станиславова і податися на захід. 
Остаточно по різних переходах опинився брат як духовник в українських робітничих 
таборах у «Герман Ґерінґ Верке», Wattenstadt (наскільки добре пригадую назву 
місцевости). Тут брат посвятився справі опіки над тими, що силою обставин втра
тили рідну землю, так, як і він. Ще й досі існуючі українці, розкинені по всьому світі, 
згадують його добрим словом як священика і українця-патріота.

В характері духовника наших робітників працював брат біля двох років. Після 
звільнення Західньої України від більшовиків брат повернувся на рідні землі, щоби 
знову віддати свої сили улюбленій справі виховання української дітвори. Восени 1941 
року він повернув до Станиславова і знову продовжував працю катехита в українсь
кій державній гімназії і ректора Малого семінара.

Обставини німецької окупації, терор Гестапо дуже утруднювали працю, для укра
їнської спільноти кращі дні не настали. Замість червоного терору прийшов брунатний. 
Треба було діяти, помагати, рятувати, радити, а охочих було небагато. Тому брат 
пішов за голосом свого серця і до своїх обов’язків катехита й ректора Малого 
семінара прийняв ще обов’язок заступника голови Українського Допомогового Ко
мітету в Станиславові (головою був сл. п. проф. Микола Лепкий) і зв’язкового з 
німецькою окупаційною владою.

Була це дуже тяжка, відповідальна і дуже неприємна праця. Наскільки вона була 
успішна, могли б розказати ті люди, яким він своїми заходами спас життя або поміг 
у клопотах.
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Хоч брат мало розповідав мені про ту свою працю, але один такий випадок собі 
пригадую. В одному випадку ґестапо арештувало в Станиславові молоду українську 
дівчину і знайшло при ній зброю. В тодішних обставинах за таку провину грозив 
розстріл. Завдяки заходам брата вдалося дівчину спасти. Вона пережила війну і по 
війні повернула на рідні землі, бо там мала стареньку маму.

Як відомо, з появою більшовицьких партизан на Західній Україні в 1943 році, 
німецький терор дуже посилився, почала діяти УПА. Обставини праці в комітеті 
ставали все тяжчі і більше небезпечні. Під кінець 1943 року брат числився з можли
вим арештом, мучили його погані передчуття.

Тим часом події розвивалися своїм шляхом. Під тиском Червоної армії німці 
тратили свої терени на сході і поволі докочувалися до границь Західної України. 
Стратегічне положення в перших місяцях 1944 року погіршується і доходить до того, 
що в березні Червона армія займає Буковину, Покуття, а навіть на якийсь час 
захоплює Станиславів. Приходить поспішна евакуація наших установ, родин диві- 
зійників і цивільного населення.

Я працював тоді в Управі міста Станиславова і до останньої хвилини приходив 
до бюра, щоби забезпечити утікаючих евакуаційними документами, які видавала 
Управа міста. Часу на наради з братом у мене не було. Коли остаточно Управа 
міста припинила урядування, я пішов до брата, щоби порадитися і попрощатися, бо 
сам мусів виїздити.

Застав я брата нервово розстроєним, тяжко було з ним говорити чи радитися, бо і 
сам я готувався до виїзду. Брат заявив мені коротко, що їде возами в сторону 
Богородчан, Посічі і Калуша. Коли прийшла хвилина нашого прощання, дивний біль 
здавив мені серце і в тій хвилині я відчув, що бачу брата востаннє. Але виходу не 
було, я мусів евакуюватися поїздом, бо я був жонатий, а моя дочка мала всього 
п’ять місяців. Так я мусів розійтися з братом. Брат опинився на теренах партизансь
ких дій у т. званому Чорному лісі, а я з дружиною і дочкою на Лемківщині біля 
Криниці.

Тим часом Червона армія не вдержалася в Станиславові. Всі службовці Управи 
міста дістали наказ під загрозою розстрілу повернути на свої місця праці. Тому я 
залишив дружину і дочку на Лемківщині, а сам повернув до Станиславова і тут 
дійшла до мене трагічна вістка, що брат загинув як духовник УПА в Чорному лісі 
у Страсному тижні 1944 року під час боїв з червоними партизанами. Ця вістка 
страшно пригноблююче вплинула на мене, я не міг ні думати, ні діяти, бож я 
втратив не тільки брата, але свого сердечного приятеля і добродія. Зі скупих вісток я 
довідався, що брат мав загинути в селі Рип’янка біля Калуша, а з ним загинув 
місцевий душпастир, молодий жонатий священик — на прізвище, мабуть, о. Скрутень.

На жаль, до Рип’янки я поїхати не міг, щоби на місці провірити правдивість події
і її обставини. Як бувший в’язень ґестапа у зв’язку з проголошенням Самостійности 
України в червні 1941 року, та урядовець Управи міста на ключевому становищі, я 
був під наглядом Гестапо. Що це означало під час війни поблизу фронтової лінії, 
кожному є ясним. Пришити мені співпрацю з партизанами могло Гестапо дуже 
легко. Отже мені не лишалося нічого іншого, як здавити біль серця, закусити зуби і 
працювати там, де мене українці потребували.

У місяці травні в Криниці я стрінув живого свідка смерти брата, якому чудом уда
лося уникнути смерти. Ця людина оповідала мені, що під час боїв у Чорному лісі 
між УПА і червоними партизанами, червоні партизани зайняли село Рип’янку і взяли 
в ньому закладників, а між ними брата і о. Скрутня, і їх розстріляли. З цієї масакри 
утекла одна людина П.К., що й розповіла мені про це в Криниці у травні 1944
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року. Так загинув мій брат. Він не хотів удруге покидати рідної землі і йти на 
скитання. Тому задержався на теренах дій нашої партизанки та став їй за духовного 
провідника. Химерна доля не дала йому розвинути своєї діяльности, а обірвала 
нитку життя в розквіті його життєвих сил.

Скажу кілька слів на закінчення про характер брата. Він був ревний священик, що 
виконував докладно і точно свої обов’язки душпастиря, великий український патріот, 
який твердо держався своїх переконань, але все мав зрозуміння і толеранцію до 
поглядів інших. Тому часто мені доводилося бачити в його гостинних порогах навіть 
людей зовсім протилежних поглядів. Не диво, що він мав усюди приятелів. Духовні 
справи стояли в нього без сумніву на першому місці, але патріотизм по вірі займав 
друге місце. Він умів віддати Богові Боже, а своєму народові те, що йому нале
жалося, цебто решту себе самого.

Са-Ко

ОТЕЦЬ В О Л О Д И М И Р С А М О ТУ Л К А
Біографічний нарис

Недалеко княжого города Галича- 
Крилоса в долині бистрої ріки Лімниці 
розложилося повне зелені село Блюдники 
з великою дерев’яною церквою посереди
ні. Саме в цьому селі більшість свого 
трудолюбивого життя провів о. Володи
мир Самотулка, що жив і діяв у дуже 
важких часах української спільноти, зо
крема по Другій світовій війні. Жив і діяв 
видатний священик, великий громадський 
діяч, незабутній голова своєї родини.

о. Володимир Самотулка народився 
20.9.1887 р. в Надієві біля Болехова в 
родині учителя Сидора й Емілії Самотул
ка, закінчив гімназію в Стрию, а теоло
гію в Львові 1911 р. Одружився з Софією Володимир Самотулка.
Жилавою, дочкою священика, в 1912 р.
По висвяченні в священичий стан у 1912
році консисторія Львівської дієцезії призначила його настоятелем парафії Охримівці 
коло Збаража. Там народився перший син Богдан. У 1914 р. перейшов до Стани
славівської дієцезії й згідно з розпорядженням консисторії став виконувати обов’язки 
в селі Баня-Березів біля Коломиї. Там народився син Теодосій і дочка Зіновія. У 
згаданому селі перебув воєнні дії, ускладнені пошестю тифу. Був призначений капе- 
ляном австрійської армії на італійському фронті в 1918 р.

Познаки багатогранної діяльности о. Володимира були вже помітні в селі Камінне 
біля Тисьмениці, де побудував дзвіницю, став активним діячем «Просвіти», зоргані
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зував хор, драматичний гурток і т. ін. Цим з’єднав собі прихильність селян. Нефор- 
тунне розпорядження єпископа, що звелів йому перенестися до сусіднього села Ляцьке 
Шляхоцьке, викликало гостру реакцію парафіян, які не бажали собі зміни молодого 
активного священика на похилого віком пароха. Не помогли прохання парафіяльної 
делегації в єпископа. Щоб не загострювати ситуації, о. Володимир попрохав про 
перенесення на іншу парафію. У Ляцькім Шляхоцькім померла донечка Ірина в 
ранньому її дитинстві. По дуже короткому побуті в згаданому селі о. Самотулка 
переселився в 1925 р. до села Блюдники, де народилася ще одна дочка, яку названо 
також Іриною. Саме в цьому, вже постійному місці проживання о. Володимир Само
тулка знайшов можливості себевияву і здійснення своїх ідей, коли мова про релігійні, 
національні й родинні аспекти життя, які вмів пов’язати тісно в одне ціле.

Постать священика

о. Володимир Самотулка став парохом Блюдник, де тимчасово священичі обо
в’язки виконував о. Володимир Барановський, парох сусіднього села Темерівці, який 
по своїй спроможності працював над освідомленням села, заснував хор. От. Само
тулка уважав за свій перший обов’язок побудувати нову церкву на місці погорілої під 
час війни. Плян здійснено в 1928 р. при допомозі фондів із продажу декількох морґів 
парафіяльного поля та з оподаткування членів парафії. Працю виконали майстри з 
Ціневи, іконостас — майстер з Болехова, а бляхою покрив церкву підприємець 
Снігурович із Станиславова.

Свої основні священичі обов’язки вкл. з навчанням релігії в школі о. Володимир 
пов’язував із звичаєвими практиками села, як посвячення поля на добрий врожай, 
молитва біля хреста, поставленого на пам’ятку знесення панщини, січневі й листо
падові панахиди й т. ін. Різдвяні святкування, свячення води на Лімниці в час Йор
дану, великодні відправи й інші робили велике й незабутнє враження на молодь. 
День церковного празника Різдва Пресвятої Богородиці відзначали дуже урочисто. 
Отож о. Володимир у своїй душпастирській праці поєднував елементи релігійні й 
національні. Єпископ оцінив діяльність пароха й надав йому звання радника Єпископ
ської консисторії. Також був заступником декана Єзупільського деканату.

Нелегка була праця священика в часи комуністичної окупації західніх земель 
України. Доводилося таємно христити дітей чи запечатувати гроби нових, насланих 
жителів села. Всупереч переконуванням щодо еміґрування залишився в селі як добрий 
пастир зі своїм стадом, хоч майбутнє було дуже непевне. По першому відступі 
комуністів відслужено в селі панахиду за поляглих борців за волю України біля 
символічної могили, прикрашеної вінком з червоних маків, яку закінчив парох патріо
тичною проповіддю.

Хоч здоров’я недомагало, о. Володимир уважав, що треба все виконувати так, як 
це робив за молодих літ. Коли в дні 1.ХІ 1964 р. перейшов на емеритуру, залишився 
жити в Блюдниках. Не хотів переїздити на доживання віку до сина чи дочки. При
сланий молодий священик по дуже короткому побуті покинув село, і священик- 
емерит, фізично немічний, обслуговував чотири сусідні села.

Постать національно-суспільного діяча

Зразу після переїзду до Блюдник о. Володимир Самотулка включився у громадське 
життя села. Став головою «Просвіти», «Рідної школи», головою Надзірної ради 
кооперативи, головою Сиротинської ради, диригентом хору. І знову поклав основи 
під багатогранне життя села побудуванням у 1932 році Народного дому, який став
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центром культурного та національного розвитку села. Старий будинок, що служив 
колись потребам церкви, перероблено на театральну залю. Коли діти пароха під
росли, за прикладом свого батька поширили й збагатили культурно-освітнє життя 
громади зактивізуванням діяльности товариства «Сокіл», а згодом заснуванням від
ділу «Союзу українок», у межах якого відбувалися дитячі садки, різні курси для 
жінок. Село стало свідомішим, культурнішим. Стали заїздити до нього мандрівні 
театри Кононева, Когутяка, Стадника.

Треба було вміло поводитися в обставинах польської дійсности, в якій польський 
поміщик провадив плянову польонізаційну працю в селі — побудуванням костьола, 
при якому польські монахині вели свою роботу. З хвилиною, коли національна 
свідомість селян зросла достатньо, польонізаційний процес припинився.

Та нове лихо навістило село у повному його розквіті, а саме удари зі сторони 
німецьких і комуністичних окупантів, які фізично знищили чи вивезли велике число 
молодих провідних громадян, та не застрашили села, не розбили його єдности. Дуже 
змінилося життя за комуністичної влади. З поля, яке належало до парафії та б. 
поміщика створено радгосп і колгосп, примушуючи селян вступати до нього. Кому
ністи домагалися, щоб парох заохочував селян у церкві вступати до колгоспу, та він 
відмовився, мотивуючи таке поступовання своїм переконанням, що церква є на те, 
щоб проповідувати Боже слово. Погрожували вивозом, та до нього не дійшло. 
Жителі Блюдник дбали про свого священика. Коли партизани Колпака проходили 
через Галицький район, молоді парафіяни переховували свого священика, а спеціяльна 
сторожа берегла його. Комуністичні провідники залишили його жити в парафіяльному 
домі до кінця його життя. У 1960 р. парох мусів віддати дві кімнати, якими він уже 
давніше поширив парафіяльний дім, для потреб школи, яка стала 8-ми клясною і 
приміщувалася в будинку через дорогу проти парафіяльного дому. У цих двох 
кімнатах приміщено природничий кабінет, у якому навчання відбувалося двічі на 
тиждень.

Голова родини

Крім виконування своїх священичих і громадських обов'язків о. Володимир уті
шався родинним життям, дбав про освіту своїх дітей, був їх добрим батьком. Ще за 
часів польської окупації Блюдники були місцем, де відбувалися родинні зустрічі, де 
пізніше стали жити його мама та дві тети. У день Володимира кожного року з’їзди- 
лися ближчі й дальші члени родини й разом проводили святкування. 1 так було аж 
до 1966 р.

Двоє з його дітей залишилися в Україні, а двоє з тих чи інших причин виеміґру- 
вали. 28.IV 1947 р. померла його дружина, в серпні того ж року поховав свою маму, 
а в січні 1948 р. обидві тети. З того часу о. Володимир відчував самоту, хоч мав 
добрий догляд зі сторони родини й своїх парафіян, а також часті відвідини своїх 
дітей та внуків.

Особливість

о. Володимир Самотулка вмів поєднувати справи церкви, громади й родини 
завдяки не абияким рисам його особистости. Був людиною спокійною, зрівнова
женою, скромною, терпеливою, вирозумілою для інших, відповідальною, принци
повою з реальним підходом до життя особистого, родинного та громади, пов'язуючи 
тісно релігійне з національним. За своїми партійно-політичними переконаннями був 
демократом, членом УНДО. Вмів співжити з людьми й кожного з них пошанувати.
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Жив з народом і поділяв його долю й недолю, як його добрий пастир. Не дбав про 
свою вигоду, не вимагав багато від інших для себе. Радіопередачі були його роз
радою, бо любив музично-вокальне мистецтво й слухати актуальні вісті. Займався 
вирощуванням рож і пасічництвом.

Парафіяни любили свого доброго пастира, відданого провідника своєї громади, 
який поставив тверді основи під її національно-релігійний розвиток. Коли на 80-ому 
році життя і на 56-ому році священства, в дні 16.IV 1967 р. перестало битися щире 
серце незабутнього священика й провідника, великі маси мешканців села Блюдники й 
околиці прибули, щоб супроводжати його на вічний спочинок на цвинтарі, на якому 
поховано його біля своєї дружини та недалеко мами.

о. Володимир Самотулка — це незабутня постать священика, який є прикладом 
відданости своїй парафії та невтомної праці для громади, щоб піднести село на 
вищий рівень його релігійно-національного життя і дії. Рівночасно село Блюдники є 
прикладом відданости й вдячности парафіян своєму пастиреві, які робили все, що 
було в їхній силі, щоб зберегти свого духовного провідника в ситуації атеїстичної й 
русифікаційної небезпеки.

Микола Климишин

К А ТЕХ И Т ОТЕЦЬ Д -Р  ІВАН ФІҐОЛЬ

Основну виховну працю виконував у 
гімназії катехит. Він, навчаючи релігії, 
давав молодій людині основи християнсь
кого світогляду, етики й віри. Праця ка
техита була легша в нижчих клясах, але 
у вищих, де учні вже починають сприй
мати більше критично всі науки, а релі
гію й поготів, катехит мав трудніше зав
дання. Учні задають часом такі питання, 
що не кожний може легко дати на них 
відповідь.

В нижчих клясах української держав
ної гімназії Станиславова навчали релігії 
різні священики; у вищих навчав о. д-р 
Іван Фіґоль, звичайно починаючи від че
твертої кляси, і дуже рідко від третьої.

Серед учнів він утішався великою по
шаною. Високий, сильно збудований, мав 
докторський ступінь, що викликало в 
учнів спонтанний респект, але найбільше 
зєднували йому пошану й повагу його 
проповідницькі здібності. Його навчання 
строване багатьма прикладами та часто озд

Ф ото із зб. д-ра М. Ф іґоль-Кознарської. 
Катехит о. д-р Іван Фіголь.

викладалося ясно, приступно, було ілю- 
облене гумором.
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Він знав досконало психіку селянських дітей, які в гімназії становили значну 
більшість. Він походив з Кнігинина. Проте це не просто село, як написано в його 
біографії, а передмістя, яке було пізніше прилучене до Станиславова. Там жили 
поміж робітниками також і хлібороби, і він їх ще змалку добре пізнав.

Катехит о. Фіголь був щирим приятилем учнів. Він був знаний зі своїх оборон 
різних учнів, коли їм чинилася якась кривда. Він мав свою грубу записну книгу, 
подібну на великий молитовник, де був список усіх учнів. Там він старанно вписував 
собі нотатки про опінію учнів — ту, яку він сам собі виробив і яку на конференціях 
висловлювали інші професори. Зараз по учительській конференції він залюбки ін
формував учнів, що їм грозить з якого предмету, коли не візьмуться солідно до 
книжки. Не одного він так остеріг перед клопотом. А скільки він помагав абітурієн
там при матуральних іспитах!

Але, як уже сказано, його проповіді або так звані екзорти, то були потрясальні до 
глибин душі поучення і дійсно ораторські шедеври.

Я дуже втішився, коли отримав від д-ра Атанаса Фіголя дарчий примірник 
«Проповідей для молоді» о. д-ра Івана Фіґоля, бо сподівався, що читаючи їх, буду 
ще раз переживати те, що колись переживав, слухаючи їх прямо з уст (золотих уст!) 
нашого катехита о. Фіґоля. Але я дуже розчарувався. Немає того чару те, що там 
написане, бо писати й говорити — велика різниця. Це знають усі письменники й 
поети і всі, що пишуть. Думка не дасться зловити на папір, так, як її можна 
висловити, а вже ніяк не годен ніхто зловити того, що в уяві твориться.

Мені кажуть, що я виріс, що я вже не слухаю і не сприймаю, як колись у 
молодому віці. Це все правда, але й правда, що те, що є в книжці, це дуже слаба 
копія того, що він говорив. Він був, як це слушно сказав у першому томі цього 
збірника М. JI., автор згадки про село Підпечари: «...о. д-р Іван Фіґоль — відомий на 
всю Галичину проповідник» (стор. 726).

Ірина Навроцька-Лунева у статті «Харитативна акція жінок» там же на стор. 474 
написала: «Духовним провідником став о. д-р Іван Фіґоль, відомий зі своєї красно- 
мовности і запалу до громадської праці».

Про його громадську працю є чимало згадок у першому томі цього збірника. 
Особливо в часи, коли була вільна Українська Держава, він брав дуже активну участь 
у праці й нарадах. Наприклад, 1919 року брав участь у з'їзді вчителів і виступив 
проти внеску відділити церкву від школи.

Серед громадянства і в священичих колах втішався великим авторитетом. Коли 
посвячували дім «Рідної школи», він відправляв молебень в асисті 12-й священиків 
(З травня 1923).

У двадцятих роках належав о. Фіґоль до Окружної Пластової Ради як духовний 
опікун пластової молоді. У 1921-22 році заснував Ліґу Української Молоді в Ста
ниславові, що потім називалася й довго існувала як «Марійська дружина».

Довгий час належав до управи «Селянська бурса», де багато синів незаможних 
селян діставали по знижених оплатах приміщення і це їм помагало здобути середню 
освіту.

Навчав о. Фіґоль релігії теж і в дівочій гімназії УПТ, що була недалеко від 
хлоп'ячої на вул. Липовій. Це було для нього дуже вигідно, бо його власний дім при 
вул. Ґолуховського був дуже близько від хлоп’ячої гімназії. Тільки перейти через 
площу, на протилежній стороні вулиці Липової і ще з двісті кроків, і вже у «ФІҐО- 
лівці», як це популярно називалося дім о. Фіґоля.

Отець Фіґоль був одружений. Його дружина Стефанія була активною в громадсь
кому житті Станиславова й часто згадується в першому томі як членка «Товариства
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українських жінок» і як голова того товариства якийсь час після Першої світової 
війни.

Вони мали трьох синів і три дочки, що були дуже здібними учнями в гімназіях: 
Данило, Атанас, Володимир, Наталія, Марія і Дарія. Всі були в «Пласті», як довго 
він існував. Варто було б про них бодай кількома словами згадати на цьому місці, 
бо ніде я не знаходив докладніших даних про цілу родину Фіґолів, окрім того, що є 
в першому томі на стор. 6, 8, 9. Данило закінчив українську гімназію в Станиславові 
матурою й потім я стрічав у пресі його гумористичні фейлетони, які він підписував 
Фіґлик Данилко. Він лишився в Україні. В гасловій Енциклопедії Українознавства 
подані такі дані про нього: народився в 1907 p., а помер у 1967; музеєзнавець і 
етнограф, родом з Коломиї, син о. Івана Ф., за фахом правник; 1933-39 співробітник 
Українського Фотографічного Т-ва у Львові і співредактор його органу «Світло й 
тінь»; з 1940 ляборант Львівської філії АН УРСР, з 1947 науковий співробітник; 
керівник відділу експозиції та культурно-освітньої роботи (1947-64) Етнографічного 
Музею АН УРСР у Львові, з 1964 головний охоронець Музею; статті з питань 
етнографії, зокрема праця «До історії побуту робітників міста Львова в кінці XIX — 
початку XX століття» (1959).

Атанас Фіґоль народився 1908 р. в Коломиї, громадський і політичний діяч; 
доцент (з 1966) і професор УТГІ; студентський діяч у Львові; 1941-1945 працював у 
системі УЦК (його представник у Німеччині); з 1945 на еміґрації в Мюнхені; пласто
вий діяч (1945-52 голова Союзу Українських Пластунів у екзилі і керівник видав
ництва «Молоде життя», в якому виходить «ЕУ»); з 1955 економічний референт НТШ 
в Европі і редактор «Вістей із Сарселю»; 1966-68 голова Виконавчого Органу Дер
жавного Центру УНР в екзилі, 1976-81 голова Українського Демократичного Руху; 
статті на економічні (зокрема про кібернетику) і громадські теми.

Володимир-Степан Фіґоль народжений 1911 p., католицький священик, родом з 
Коломиї; студіював у Львівській богословській академії та Інсбруцькому університеті; 
з 1936 викладав гомілетику і догматику в богословській академії у Львові; заареш
тований совєтською владою 1945, дальша доля невідома; праці в журналі «Бого- 
словіє» про церковні братства і «Учительнеє Євангеліє» К. Транквіліона Ставровець- 
кого; українську гімназію в Станиславові закінчив матурою в 1929 році, бувши весь 
час студій визначним учнем.

Дочка о. І. Фіґоля, Марія, скінчила матурою дівочу українську гімназію в Ста
ниславові, студіювала медицину у Львові і вийшовши заміж за Кознарського, прак
тикує медицину в Америці. Про її сестер знаю, що обидві закінчили матурою Ста- 
ниславівську дівочу гімназію, а потім студіювали на вищій торговельній школі.

На прохання директора М. Сабата, о. Іван Фіґоль був перенісся до Львова й там 
навчав релігії від 1929 р. в головній українськії гімназії, а рівночасно викладав 
гомілетику в богословській академії у Львові.

Та це тривало коротко, бо вже в 1933 році захорував і мусів перейти незначну 
операцію на ногу. Лікарі не провірили перед операцією, що в нього цукриця. Зорієн
тувалися аж тоді, коли по операції рана не гоїлася, а навпаки, перейшла в дуже 
загрозливий стан і мусіли ампутувати частину ноги. Та це не помогло, хоч уже 
лікували на цукрицю, і треба було ще більше ноги втяти. В той час ще не було таких 
ліків, як тепер є, і нога не гоїлася і грозила загальна ґанґрена, тому мусіли відтяти 
цілу ногу. Це теж не помогло, хоч він мав дуже дбайливу лікарську опіку. При ньому 
були його учні, студенти медицини, а також і його дочка, Марія, яка тоді вже була 
заавансованою студенткою медицини і була стало при ньому. Не можна було вилі
кувати о. Фіґоля і він помер передчасно в лікарні у Львові 3 серпня 1933 р. Коли

417



були б дали ту інсуліну перед першою операцією, що дали потім, могли б зберегти 
ще на довгі роки життя великого проповідника й педагога.

Очевидці оповідали, що всі трепіння і тяжкі болі в час довгого лікування та вкінці 
явне зближування неминучої катастрофи зносив він із правдивою християнською 
терпеливістю і сповнений віри відданням Божій Волі.

Його поховано на Личаківському цвинтарі у Львові при великому здвизі україн
ського громадянства.

Лишив по собі о. д-р Фіґоль цінну збірку проповідей для молоді, що буде три
валим його пам’ятником.

В. Я.

ОТЕЦЬ ІВАН ЯЦКІВ

Отець Яцків народився 23 березня 1910 року в селі Верхня Калуського повіту. 
Гімназію скінчив у Львові, а опісля в Богословській академії здобув філософічно- 
богословську освіту. Дня 27 травня 1934 року одержав пресвітерські свячення. По 
свяченнях душпастирював як спільник і настоятель парафії в Середпільці біля Раде- 
хова і в Дичках біля Рогатина. Був катехитом шкіл у Ходорові до 1939 року, відтак 
душпастирем у Терлі — перемиської єпархії, а в 1942 році знову вертається до 
Ходорова.

На еміграції був душпастирем-спільником катедрального храму св. Володимира в 
Парижі та Українського Наукового Осередку в Сарселі. Був радником Апостоль
ського Екзархату українців-католиків Франції, членом Контрольної Комісії НТШ та 
КоДУС-у і дійсним членом Українського Богословського Наукового Товариства.

Редагував місячник «Вісник українців греко-католиків Франції». Уложив два Кати- 
хизми; один в Інсбруці для дітей, що були в Австрії по таборах біженців, а другий у 
Франції для українських дітей на чужині. Був добрим проповідником та автором 
різних статтей і доповідей. Дуже близько співпрацював з Українським Католицьким 
Університетом, передовсім в його видавничій діяльності. Зокрема допомагав у ви
даннях: «Священичі духові вправи», «Книга псальмів», «Катехизм для молоді і стар
ших», «Божественний приятель» і перший том «Творів кардинала Йосифа — Верхов
ного Архиєпископа». Також жертвував для УКУ цінні й рідкісні видання. Залишилися 
ще по нім збірники проповідей не виданих друком.

Його християнське ставлення до вірних та невтомна праця будили велике довір’я 
й пошану серед побожних мирян, для яких він віддано служив в ім’я Господнє.

Помер рано, бо всього на 58 році життя. Та те життя було вповні використане у 
службі Богові, ближньому і українському народові.

Помер він у Парижі 18 червня 1968 року. Блаженніший Патріярх Йосиф Сліпий 
покладав на нього, як свого співробітника у видавничій діяльності, великі надії; а 
Архипастир скитальців Кир Іван Бучко втратив душпастиря, під чиєю опікою довгі 
роки знаходилася Українська Церква в Західній Европі. У Парижі як душпастир 
працював почерез 22 роки. Похорони відбулися дуже урочисто, започаткував їх 
парох катедри св. Володимира о. канцлер і шамб. М. Левенець. Велике число свяще
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ників, у тому представників з Риму і Великої Брітанії, супроводжували покійного в 
далеку дорогу. Співав хор катедри Св. Володимира під орудою Віри Дратвінської. 
Похоронили в Сарселі, де його прощали співпрацівники проф. Кубійович і д-р Воло
димир Янів, а також представники французького духовенства.

Кость Кисілевський

П Р А Ц Я  У К Р А ЇН С Ь К И Х  СВЯЩ ЕНИКІВ  
у Товмаччині на переломі XIX і XX  століть

(Особисті спостереження впродовж мого життя від дитинства до зрілого віку)

Я народився в домі молодого священика в селі Рошневі 1890 року. Село було 
гарне, але бідне, бо не мало багато ріллі серед панських ланів графа Бєльського із 
західньої Галичини. Мій батько о. Иосиф Кисілевський був точний і працьовитий 
чоловік, що вислужив у війську три роки та вимагав і від інших людей тих самих 
прикмет. Як о. диригент міщанського коломийського хору та скрипаль, учив парафіян 
церковного співу і своїм дітям укладав у душу любов до української пісні.

Село нагадувало завжди давні, панщизняні часи, а серед найстаршого покоління 
селян були нащадки турецьких «беїв«, що залишилися «Махобеями» і з вигляду 
зраджували своє походження. Рошнів був розположений між сусідніми селами, що й 
тяжко було пізнати, де він кінчався, а де починались сусідні. Через село проходив 
головний шлях між Товмачем і Єзуполем здовж сіл: Палагичі, Клубівці, Миловання, 
Юрківка (звідки походив литвинський рід батькової матері), Рошнів, Стриганці, 
Побереже, СЗупіль, минаючи горби та простуючи найнижчою долиною у віддалі 
понад Дністер. При тому шляху була недавно побудована церква з дзвіницею, дзвони 
якої розганяли гураґанні хмари, а виконував це завжди старий дзвонар. Кімнати 
вдолі служили на спілковий шпихлір, що мав забезпечувати людей від голоду, та на 
недільні читання популярних книжечок, чим займалися дяк Ілля Мороз або мій 
батько. Далі була одноклясна школа з учителем-поляком, старим диваком, до часу 
приходу вчителя-українця Осипа Приндина, — потім стояли двірські будинки для 
управителя, лісничого, гуменного та їхніх родин, а на кінці села, на межі Юрківки, 
невеликий дімок з читальнею і склепом, у якому продавцем був, під контролею мого 
батька, вихрист Юлько Грос.

Цвинтар був на горбі коло двірського лану, а напроти мешкальна хата дяка при 
поперечній вулиці до парохіяльного дому за потоком з високим мостом. Звідси йшла 
широка доріжка між садами, обсадженими тополями та обложена муром, виробленим 
руками батька з каменярні, що належала до парафії. Батько завжди говорив про 
поле, що його було 37 моргів у 50-ох парцелях і про 5-морґові сади з пасікою, де він 
постійно працював. На горбку стояло нормальне господарство парафії з парадним 
доїздом і сотнею камінних сходів, що їх ми під проводом батька прочищували від 
пирію. Батько займався теж естетичним виглядом цілого дому в оточенні овочевого 
саду та зільників з численними трояндами, виноградом, розсадником, шпараґарнею,
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рівненькими стежечками, виміряними та плеканими руками батька. До матері нале
жав завжди розсадник для яринного городу та молочне хазяйство.

Пам’ятаю робочі дні та рідші святкові гостини для села й сусідів-священиків, 
празники, іменини, свята з приняттями, що їх приготовляв кухар зі Станиславова, 
ангажувати якого припадало саме мені. Пам’ятаю теж розмови на різні теми, зокрема 
про політичні події, вибори, освітню працю на селі для піднесення його культури, 
економії, — співи й катехизацію в церкві. Мені припала участь бути в хорі наших 
вихованців-богословів, які в неділі співали інколи під час богослужень, які тривали 
по кілька годин, бо проповіді були майже погодинні, при чому виголошували їх під 
вказівками мого батька, теж богослови.

Пам’ятаю також його часті поїздки до Станиславова для полагоджування справ у 
Єпископській консисторії та в «Товаристві дяків», що їх провідником був тоді саме 
він. Звичайно я зачував у канцелярії такі слова: «Отець Йосиф має маленьку парафію, 
то й має багато вільного часу», бож було тоді, дійсно, в парафії всього 1100 душ. Це 
змінилося аж узимі 1905 p., коли я, їдучи на малі вакації додому, вступив випадково 
до о. декана Петрушевича в Побережжі та привіз батькові грамоту на велику парафію 
Олешу, Товмацького повіту, що мала 4500 душ, 4-клясну школу з кількома вчителями, 
народними діячами, поштовою складницею напроти великого парохіяльного дому, 
будівельною кооперативою, кількома крамницями і... 150 моргами доброго орного 
поля та сіножаттю в одній парцелі, де постійно пасся «ялівник» з 30 штук.

Бувало, як були батькові іменини, на другий день Різдва, то після Богослуження 
сходилися та з ’їздились місцеві гості, а згодом приїжджали сусідні священики: 
о. Микола Бачинський з Миловання, о. Софрон Левицький зі Стриганець, інколи 
о. Янкевич з Ганусовець (його дружина була дочкою поета Гушалевича) та інші. Ми 
з сестрою ставали за кріслом батька та слухали уважно всіх патріотичних думок 
нашої інтелігенції, що будувала тоді народно-демократичну ідею, спираючись на 
молодих її діячах. Мій батько належав до «старо-русинів», яких називали «кацапами», 
хоч несправедливо, бо за народ усі вони тільки думали та терпіли різні шикани від 
тодішньої влади. І моєму батькові довелося просидіти одну ніч у товмацькій тюрмі, 
бо незнайомий жандарм хотів відібрати йому хрест, коли він обходив село зі свяче
ною водою, на що батько зареаГував дуже гостро. Затривожена цією подією мати 
голосно ридала, — та на своє здивування побачила на другий день рано у нас на 
приходстві повозку старости з Товмача, який приїхав з перепросинами за вчинок 
жандарма, якого одночасно перенесено на захід. Під час усіх виборів батько голо
сував на народних демократів і тішився їх перемогою. Пізніше провадив батько з 
д-ром Іваном Макухом поважні дискусії на тему політики, хоч і ставав часом в 
обороні його супротивних клієнтів. Зрештою про ці події говориться злегка в пам’ят
ному збірникові в пошану д-ра Макуха, якого ми дуже шанували, а його вказівки 
при різних виборах були для нас молодих зразком праці для народу.

Особливо стали вони дуже видатною підготовою нової народовецької політики в 
часи моєї молодости та в часи мого знайомства з сусідньою священичою родиною 
о. Миколи Голінатого з Надорожної і Клубовець. З його дочкою Анастасією я 
оженився 1913 p., а з його синами Осипом (пізніше комісаром намісництва у Львові), 
та з Левом (пізніше нотаріяльним субститутом у Станиславові і нотарем у Львові) 
постійно дружив і вчився від них січових пісень і вправ, що були тоді окрасою «Січі» 
в Надорожній і в сусідніх селах на різних святкових виступах: такі виступи єднали 
теж дівчат, серед яких дискутовано різні емансипаційні питання, що їх проводила 
Ольга Голіната, згодом секретарка книговодства в Стрию, Городку та Болехові.

Наша сім’я складалася із 6 синів, у тому 3 священиків, що починали свою духовну 
службу звичайно в Товмаччині та були зразковими священиками і працівниками на
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політичному та кооперативному полі. Також дві дочки не цуралися праці для народу, 
навчали сільських дівчат господарства й естетики в поведінці, наслідуючи добру 
господарську практику нашої матері Анни Соневицької, вихованої в дівочому інсти
туті в Чернівцях. Ми всі схилялися до нового життя, що його передбачували в своїх 
дискусіях отці з Надорожної, Стриганець, Миловання. В той переломовий час виро
стали нові молоді українці в українських школах, гімназіях і університетах, в Чер
нівцях, Коломиї, Станиславові, Львові, Рогатині та в Східній Україні. Як учителів 
мали ми тоді знаменитих проповідників відродження України та будівничих свободи, 
між ними і поетів, як напр. о. Ярослав Бородайкевич, Василь Пачовський, Платон 
Лушпинський, д-р Іван Раковський. Але й між товаришами були хлопці з ентузі- 
язмом, як Охримович, Заклинський, Струтинський, Бариш, Михайлівський, Рев’юк 
Омелян, Вітовський та інші. Коли ж раз о. катехит М. Семенів, відомий москво
фільський діяч, закинув моєму батькові, що він зле виховує свої діти і батько 
загнівався на мене, я написав щирого листа, який дуже зблизив мене до нього та 
зберігся в найважливіших документах до смерти батька, що помер від сипного тифу 
в 1910 році.

Власне про той поступ у житті священиків Товмаччини пише д-р 1. Макух у своїх 
споминах на стор. 96 і 180 (див. Альманах, т. 1):

«В тисьменицькій судовій окрузі діяв о. Микола Бачинський, великий прихильник 
освіти для селян. Він був бездітний і присвятив увесь свій час господарсько-городничій 
школі в Милованні»... Д-р Макух заявляє у своїй книжці, що говорив з ним не раз 
цілими годинами на тему організації шкільництва для селян і що він погоджувався з 
ним у потребі організувати в зимовім сезоні фахові школи для селян, такі, які має 
вже Данія. От. Бачинський був куратором однієї школи, а згодом був ним д-р Макух. 
Він згадує ще в своїй книжці товариша о. Бачинського, о. Софрона Левицького із 
Стриганець: «Вони оба їздили по селах і закладали читальні „Просвіти” та „Споживчі 
кооперативні спілки”... Крім згаданих, були ще такі активні священики: о. Кадайський 
з Грушки, о. В. Кисілевський з Гриновець, — званий „Україна”, о. Ляторовський з 
Долини, дуже освічений і культурний бібліофіл, о. Клим Кульчицький з Підпечар, 
о. Дурдела з Хом’яківки, о. Северин Ступницький із Торговиці Пільної коло Отинії, 
о. Левицький з Нижнева (батько д-ра Костя Левицького), о. В. Попель з Олеші, о. Е. 
Тесля з Королівки, о. Голейко з Кутиськ, о. Жилавий з Острині, о. Л. Білинський з 
Манастириськ, о. Шарковський з Надорожної (від 1922 p.), о. Лисий з Грушки, 
о. Петровський з Петрилова, — а з  „русинів” о. Ілля Котов, щирий народний 
працівник і оборонець громадських справ, о. Порфирій Ступницький, парох і декан 
Товмача, о. Иосиф Кисілевський, парох Рошнева, а від 1905-1910 р. парох Олеші. В 
Отинії був активним о. Лабій, катехит о. Наконечний, в Пшеничниках о. Зінко, а в 
Клубівцях „при правиборах 1913 р. о. Микола Голінатий з д-ром Макухом” стояли 
від 5 год. ранку до 2 по полудні, уважаючи, як ідуть вибори». Між священиками 
Товмача о. катехит Плав’юк опікувався укр. учнями в бурсі, вчив їх безплатно 
українознавства, а потім привіз їх до Рогатина, де вони при іспиті до гімназії на всі 
мої питання прекрасно відповідали.

Такі то були наші священики. Також їхні дружини вже тоді працювали для 
культури, освіти, народної справи та вчили молодь гурткової праці.
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П Р А Ц Я  ОО. РЕДЕМ ПТОРИСТІВ У СТАН ИСЛАВОВІ

о. Лев Тимків

В розбудову релігійного життя в Ста
ниславові велику частину вложили оо. Ре- 
демптористи. їх спровадив з Бельгії наш 
великий митрополит Андрей Шептицький, 
але вони перше; замешкали в Станисла
вові. Спочатку то були майже самі бель
гійці, що тяжко працювали, щоб навчи
тися української мови і нашого обряду, 
бо мали працювати для українського на
роду. Помимо того, що вони тяжко го
ворили нашою мовою, люди горнулися 
до них, бо біля них знаходили розраду 
для своїх душ. З часом щораз більше 
виходило оо. Редептористів українців, а 
чужинці відходили додому.

За дозволом станиславівського єписко
па бл. п. Григорія Хомишина вони за
мешкали в духовній семінарії, а обслуго
вували церкву на Гірці. То справді було 
далеко, майже на другім кінці міста. По 
кількох роках побуту вони закупили дім 
при вул. Красінського, де могли вже пев
но зажити своїм манастирським життям.
Початки, як звичайно, були тяжкі, але 
якраз на оо. Редемптористах можна було 
бачити Божу опіку над ними. Вже з вул.
Красінського на Гірку було ближче, але „ . . „F ’ Рот яття Icvca Христа в церкві
невигідно. Оо. Редемптористи мріяли ма- 00 Редемптористів у  Станиславові.
ти манастир біля церкви. Першим ігуме
ном у Станиславові був відомий духов
ний провідник бл. п. о. Скрайверс. Опісля він перейшов до Збоїськ, а його місце 
зайняв бл. п. о. Кінцінгер. Поляки, затривожені успіхом праці оо. Редемптористів на 
Гірці, почали будувати там свій костьол. Певно тут не грали релігійні мотиви жадної 
ролі.

В 1927 році оо. Редемптористи закупили дім з великою площею при вул. Голу- 
ховського. Там поставили малий будинок на манастир і добудували невелику кап
лицю. В той спосіб поділили площу на дві частини: більшу на фронті від вулиці, 
призначено на майбутню церкву, а за манастирем був сад і город, обставлений 
високим муром. Тут почалася дійсна праця оо. Редемптористів у Станиславові. 
Звичайно було 4 монахи-священики і 4 брати-монахи. Кімната для монаха була 
дійсно скромна і вбога: просте ліжко, столик, крісло і шафа. Це все. І каплиця не 
була вибаглива, але зате чистенька. Господь благословив їхню працю, люди до них 
горнулися і чим могли допомагали. Треба було тільки задзвонити при вході до 
каплиці, а вже виходив монах, щоб вас висповідати, і то в кожну пору дня. Коли
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Ф ото із зб. о. JI. Тимкова. 
Манастир оо. Редемптористів у Станиславові при вул. Голуховського.

Люрдська печера і місійний хрест.

Каплиця й манастир оо. Редемптористів у Станиславові 
при вул. Ґолуховського в 1930-их роках.
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В каплиці оо. Редемптористів у Станиславові.

була яка відправа, тоді один священик ішов до престолу, другий до сповідальниці, а 
третій мав проповідь. Все щось діялося: або місія, або віднова місії, або триднівка, 
або відправа при люрдській печері і проповідь під місійним хрестом, або процесія 
вулицями міста. Із Станиславова вони роз’їздилися по місіях. Своїм словом пере
орали вони цілу Західню Україну. Вони єдині мали теж право проповідувати на 
північних укр. землях. Тодішний єпископ на ці терени бл. п. єпископ М. Чарнецький 
казав раз, що якби не поляки і їхня шовіністична політика, то Волинь, Полісся і 
Холмщина до трьох років могли бути католицькими, але в укр. обряді. Останнім 
ігуменом у Станиславові був сьогоднішній мученик Преосв. В. Величковський.

Перед Другою світовою війною оо. Редемптористи мали зачати будувати величаву 
двоповерхову церкву в честь Неустаючої Помочі Преч. Діви Марії, але прихід біль
шовиків знівечив ці пляни.

Перед Другою світовою війною оо. Редемптористи розрослися до провінції з 
ювенатом (гімназією в Збоїськах) біля Львова, новіціятом у Голоску (біля Львова), 
манастирем у Львові, Тернополі, Станиславові, Ковелі (на Волині). Думали про новий 
манастир у Коломиї, але війна ці пляни перервала. Оо. Редемптористи — то справжні 
Христові воїни, і хоч належали до чужої народности, були самовідданими добродіями 
українського народу, коли йшлося про піднесення його релігійних почувань.



СТАНИСЛАВІВСЬКІ ДІЯ ЧІ

Іван Ставничий

ПРОФ. О Л ЕК С А Н ДЕР БОЙ ЦУН

Гімназіяльний професор Олександер Бойцун народився 7 вересня 1879 р. в Терно
полі, в родині незаможного міщанина. Середню освіту він здобув, пробиваючись 
крізь злидні, а потім вищі студії у Львівському університеті і в Празі, куди відбув як 
голова Академічної Громади голосну в той час сецесію українських студентів із 
Львівського університету, на знак протесту проти відмови цісарського намісника 
Бадені в Галичині дати українцям у Львові повний український університет.

Ф ото із зб. о. JI. Тимкова. 
Учні 3-ої кляси української державної гімназії в Станиславові 

зі своїм опікуном кляси проф. Ол. Бойцуном у 1931 році.

У 1906 році здобуває звання гімназіяльного професора української мови й починає 
працю в Тернополі. Від вересня 1908 року його переносять до польської гімназії в 
Самборі, де він працює до 1913 року. В тому році стає директором приватної укра-
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Інської середньої школи в Чорткові, що її удержувала «Рідна школа» і там його 
захопила Перша світова війна.

По розвалі Австрії О. Бойцун бере участь у праці уряду ЗУНР як представник 
Самбірщини в Українській Національній Раді, що була парляментом ЗУНР.

Після занепаду вільної Української Держави арештовують його поляки й він був 
ув’язнений у Львові в Бриґідках. За старанням директора Сабата дістає він працю в 
українській гімназії в Станиславові, виходить на волю і від того часу працює там і в 
дівочій гімназії, головно як викладач української мови й літератури. Попри свою 
працю в гімназії бере дуже активну участь у громадському житті української громади 
Станиславова. Вистачить вичислити товариства «Станиславівський Боян», «Учитель
ська громада», «Рідна школа», «Сокіл», театр ім. Тобілевича, книгарню «Український 
народний базар», де він був сталим членом, щоб пізнати його багатогранну працю 
для громади.

В 1939 році мусів емігрувати на захід до Кракова, щоб ухилитися від пересліду
вань більшовиків. Під час німецької окупації Станиславова повернувся на 4 роки до 
своєї гімназії, але вже в 1944 році був примушений знов податися на еміграцію, цим 
разом до Німеччини, до табору біженців у Ганав, де він організовує гімназію і стає її 
директором. Багато молоді скористало з його навчання за чотири роки, аж прийшла 
пора виїзду за океан. Вже мав виїздити до Америки, але серце не витримало й він 
помер 18 березня 1949 р. в переселенчому таборі в Буцбаху на північ від Франкфурту. 
Похоронні відправи сповнили о. декан Остап Весоловський і о. Степан Бачинський з 
табору в Ашаффенбурзі. Поховано його на цвинтарі в Ганав. Так закінчилося повне 
праці життя професора й виховника української молоді Олександра Бойцуна — на 
чужині, далеко від рідної землі.

М  І Г

Д -Р ЯРОСЛАВ ГРУШ КЕВИЧ

Між визначними постатями української громади в Станиславові не згадано в 
першому томі нашого збірника окуліста д-ра Ярослава Грушкевича, який в житті 
громади відіграв визначну ролю.

Походив він зі старої української священичої родини, якої родовід зберігся від 
початку XVI століття. Там написано, що один з прадідів Ярослава Грушевича о. 
Василь, парох Висоцька на Бойківщині в половині XVIII ст., за часів польського 
королівства, впродовж 20 років писав метрики тодішньою українською мовою, за що 
був змушений зректися уряду пароха.

Ярослав-Константин Грушкевич народився 26 вересня 1873 року в Дрогобичі у 
сім’ї гімназіяльного професора Теофіля. Був він найстаршим із дітей, мав дві сестри
— Софію і Марію. Мати була вірменка родом і говорила тільки по-польськи. 
Помимо того всі троє дітей були виховані на свідомих українців.

Шість років раннього дитинства перебував він разом з батьками в Кракові, де 
закінчив народну школу і сім гімназіяльних кляс. Увесь час він був зразковим учнем. 
Батько його вчителював тоді в Коломийській гімназії, та рівночасно провадив серед
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своїх учнів усвідомлюючу українську роботу. Був він теж міським радником, що в 
той час було великою почестю.

В 1889 р. батько Ярослава був перенесений до Львова. Там був Ярослав прий
нятий до восьмої кляси академічної гімназії і там здавав у 1891 р. іспит зрілости, 
єдиний на цілу клясу з відзначенням.

Не маючи змоги з-за браку фондів виїхати на медицину до Кракова, вписався на 
філософічний відділ Львівського університету, факультет природничих наук. Як тільки 
відкрили у Львові у 1894 році медичний факультет, вписався на нього, як один з 
перших його студентів, вступаючи відразу на другий рік. На львівській медицині 
здавав він ЗО березня 1897 p., як перший, спочатку риґороз. Іспит той складав він 
публічно у великій амфітеатральній залі, виповненій слухачами, разом із одним това
ришем. Здав його з відзначенням. За студентських часів був головою академічного 
т-ва «Ватра», що мало поміркований характер у противагу до радикального «Акаде
мічного союзу». Після закінчення студій у липні 1900 р. одержав рівночасно два 
дипломи, завершивши філософічний і медичний факультети.

Здавна цікавився окулістикою і вже під час студій працював у окуліста д-ра 
Балабана в Львові. Після закінчення студій їздив він для поглиблення окулістичного 
знання за кордон і перебував на університетських клініках Берліна (проф. Гіршберґ), 
Відня (проф. Шнабель) і Праги (проф. Чермак). Повернувши до Львова, практикував 
ще в головному шпиталі на очному відділі проф. Махека.

У 1903 році відкрив д-р Ярослав Грушкевич приватну лікарську окулістичну прак
тику, а 1905 року переніс її до Тернополя, де за рік одружився з Меланією Бородієвич, 
донькою управителя школи в Денисові. У 1909 році осідає на постійний побут у 
Станиславові. У Тернополі, а опісля в Станиславові веде він завзяту боротьбу з 
трахомою, що тоді дуже ширилася серед нашого народу, навіщуючи цілі родини.

Довготривале лікування відбувалося в окремій лябораторії. Написав він теж по
пулярну розвідку «Про трахому», що появилася була в календарі «Просвіти» на 1911 
рік, та в тому році окремою відбиткою у формі брошурки на 8 сторінок друку 
(«Просвітні листки», ч. 34).

Саме коли почала розростатися його практика, вибухла Перша світова війна;,: в 
1914 році покликали його як лікаря до австрійського війська. Перед закінчепн їм 
війни в 1917-18 р. провадив трахоматичний відділ у Перемишлі й околиці, працював 
на очнім відділі Гарнізонного шпиталя в Перемишлі та впродовж кількох місяців 
провадив очний відділ резервного шпиталя в Ярославі.

З війни повернувся він до Станиславова в листопаді 1918 р. з австрійським золо
тим Хрестом Заслуги. Після розвалу Австрії працював в українському військовому 
шпиталі. Приватну практику відновив при вул. Липовій (тепер Шевченка), де й 
прожив до кінця свого життя. Довгі роки був він єдиним українським очним лікарем 
у Галичині, до якого з’їздилися хворі з далеких сторін. Пацієнти, незалежно від 
національности, любили його й шанували, бо й не одного врятував від сліпоти. 
Багато часу посвячував безплатному лікуванню сиріт і вбогих.

Побіч приватної практики впродовж кількох років навчав гігієну в українській 
чоловічій гімназії в Станиславові. Був головою місцевого Гігієнічного Т-ва. Працював 
над українською термінологією анатомії ока. Був співробітником Української Загаль
ної Енциклопедії. Попри фахову діяльність брав живу участь у культурно-громад
ському житті. Крамниця «Базар», якої незмінним головою Надзірної ради був довгі 
роки, т-во «Сокіл», що в ньому він головував і був членом ; г'рави, «Бесіда», якої він 
був щоденним гостем, — нерозлучно зв'язані з його особою. Майже не було жадної 
української культурної імпрези, на якій він не був би приявний. Не було, мабуть, 
зборів, на яких би він не промовляв.
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Друга світова війна не зрушила його з місця. Теж після її закінчення ніяк не хотів 
покидати рідної землі. В повоєнні часи працював у місцевих лікарнях і в Обласному 
Відділі Здоров’я. Від 1956 р. приймав хворих тільки дома, бо не був спроможний 
виходити з хати, через гострий артретизм. Помер 23 липня 1964 року на 91 році 
життя в Станиславові.

Залишив стареньку дружину і двох синів — інж. Тараса й лікаря Миколу.

(Скорочено передруковано з «Лікарського вісника» ч. 36 за січень 1965)

Б. Пластун-Скоб

ТА РА С  ГРУШ КЕВИЧ

Інженер Тарас Грушкевич народжений 
у Тернополі 15 вересня 1907 p., молоді 
роки проживав у Станиславові.

Закінчив там школи гімназійною ма- 
турою та перейшов на вищі студії до 
Данціґу. Вступив до «Техніше Гохшулє» 
і 1932 р. закінчив її дипломованим інже- 
нером-будівельником залізобетонних спо- 
РУД-

Після повороту до краю мусів диплом 
цей нострифікувати у Варшаві, бо польсь
ка влада не визнавала чужосторонніх 
дипломів.

Вже в гімназії заправлявся до суспіль
ної праці. Вступив у ряди орг. «Пласт».
Ідеї «Пласту» вірним був до смерти в 
рядах «Лісових чортів». Грушкевич був 
низького росту, але сильно збудований.
На його ріст він мав атлетичну будову.
Мав добре почуття гумору, був веселий і 
любив жарти. Він був упорядчиком гурт
ка «Хорт», що об’єднував учнів другої 
кляси в 1922/23 шкільному році. Був до
брим виховником. Ми його любили, бо
програма СХОДИН НИМ уложена, була зав- Фото із зб Вол. Грушкевича.

жди цікава й повна науки й виховання. Інж. ТаРас Грушкевич.
Ми відбували щотижня сходини в 

одній із шкільних кляс. На весні, коли була гарна погода, водив нас до саду свого 
батька. Це для нас була гарна розвага.

В Данцінґу працював у студентському т-ві «Чорноморе». Дружив тісно та спів
працював з інж. Богданом Підгайним, знаним підпільним діячем та боївкарем ̂ УВО 
й ОУН.
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По скінченні студій, після нострифікації, приступив до Кооперативи Українських 
Інженерів у Львові «Кір» — де став працювати за фахом. Після вибуху Другої 
світової війни у 1939 p., перейшов до Станиславова, де відкрив власну будівельну 
фірму у спілці з інж. Євгеном Пеленським.

їхня фірма стала прибіжищем для всіх, хто не хотів їхати на роботи до Німеччини.
Охороняючи кожного — в міру можливостей у 1943 році вийшов з родиною на 

еміграцію до Німеччини, а після війни 1948 р. виїхав з родиною до Австралії, 
поселився у «Ню Кастле», НСВ (Нова Південна Валія) і працював у «Департаменті 
оф Паблік Воркс» стейту Ню Савт Валес.

Як усюди, так і тут включився зразу в суспільну працю. Зорганізував «Пласт», 
вступив до Об'єднання Українців Австралії — та особистою інтервенцією у римсько- 
католицького єпископа причинився до зорганізування Української Католицької Цер
кви, вперше на австралійській землі.

Був там високо цінений, як професіонал. Працював як «супервайзінґ інжінір». 
Наглядав над роботами при регульованні рік та пристані американської фірми «Кай
зер енд Кайзер», яка будувала електростанцію на півдні Ню Савт Валес у «Блю 
Монтейнс».

У 1958 році переїхав до США, щоб бути разом з єдиним братом д-ром Миколою 
Грушкевичем у Клівленді. Та професійна праця змусила його поселитися в Детройті. 
Працював у фірмі «Сміт Гінчмен Ґрилл». Плянував та наглядав над будовою під
земних зелізо-бетонних споруд для «Метрополітан Ейрпорт» у Детройті.

І тут, як усюди, включився в громадську працю. Був діяльним до останньої 
хвилини свого життя у «Пласті».

15 жовтня 1969 року закінчив своє трудяще життя.
ґ

Михайло Логаза

СВІТЛІЙ П А М ’ЯТІ ПРОФ. ІВАН А ҐО ЛЕМ БЙО ВСЬКОГО

З-поміж рядів нашої повоєнної політичної еміграції невмолима смерть покликала 
перед престіл Всевишнього чергового із старшої Генерації професорів української 
державної гімназії в Станиславові — св. п. проф. Івана Ґолембйовського.

З відходом його у вічність замкнувся ряд визначних педагогів, що їх погнала в 
чужі краї далеких континентів найчорніша доба історії нашої батьківщини, коли 
самого життя ради велика частина нашої професійної інтелігенції мусіла рятуватися 
втечею.

І спасались тоді втечею не тільки політики, духовенство, судді й адвокати — носії 
професій, що їх московсько-більшовицька влада в першу чергу вважала загрозливою 
для свого режиму, але теж учителі-педагоги й виховники нашого молодого покоління.

Таких репрезентантів із станиславівської гімназії вийшла на еміграцію поважна 
група, що з неї зі смертю св. п. проф. І. Ґолембйовського лишився був між живими 
на короткий час ще тільки проф. Роман Чубатий, бо в США померли св. п. профе
сори: Юліян Каменецький, д-р Кость Кисілевський, дир. Осип Левицький і д-р Сава 
Никифоряк; у Канаді д-р Володимир Бригідер та в Австралії д-р Іван Рибчин.
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Про всіх цих заслужених педагогів, за 
винятком проф. І. Ґолембйовського, по
міщені короткі нотатки в Гасловій Енци
клопедії Українознавства, разом із світли
нами декого з них, а про проф. І. Ґо 
лембйовського знаходимо тільки коротку 
біографію в 1-ому томі Альманаха Ста
ниславівської Землі. Бо скромний був цей 
визначний педагог, громадський діяч та 
адміністратор і не дбав про належне йо
му признання за життєві заслуги.

Проф. І. Голембйовський помер на 
83-му році життя у м. Нью-Гейвен, Кон- 
нектікат, США, дня 14 жовтня 1978 року.

Хоч ім’я його згадується на 13-ьох 
сторінках 1-шого тому Альманаха Ста
ниславівської Землі, а на стор. 6S0-S1 по
дана його коротка біографія, цей знаме
нитий педагог і виховник нашої молоді 
протягом 17 літ в українській державній 
гімназії у Станиславові та майже чверть 
століття в рідному шкільництві на емі
грації, учасник Першої світової війни і 
наших визвольних змагань, провідний 
член багатьох наших товариств та орга
нізацій рідної Станиславівщини й укра- фото 13 зб- д'Ра м- Логази-
їнської громади в Нью-Гейвені, Конн., Проф' Іван Голембйовський.
беззастережний патріот — заслужив собі 
на те, щоб згадати його ще й у цій нашій книзі.

Проф. Голембйовський був визначним педагогом у своїй дисципліні не тільки 
тому, що закінчив філософію із ділянки клясичної філології на Віденському універ
ситеті, але з-поміж кандидатів до навчання клясичних мов у нашій «Альма Матер» 
був обранцем відомого на цілу Галичину і поза нею такого вченого експерта тієї 
дисципліни як директор нашої школи д-р Микола Сабат. Подібно, як останній, він 
був дуже вимогливий, але рівночасно справедливий в оцінках своїх учнів і навчав тих 
мов — латини і греки — так успішно, що пізніше його учні навіть із дир. Сабатом 
давали собі раду. Не знаю, чи знав він, що, з огляду на його невисокий ріст, учні 
свого «клясичного» професора і господаря кляси протягом чотирьох років прозивали 
найменшою літерою грецької абетки — «сіґма».

Крім своєї професійної праці відзначився своєю широкою суспільно-громадською 
діяльністю. Обдарований гарним тенорово-ліричним голосом, співав постійно в хорі 
«Боян». З любови до молоді був управителем «Селянської бурси» в pp. 1933-39. У 
школі вчив не тільки «мертвих» мов, але прищеплював у молоді серця й уми підстави 
патріотизму, самодисципліни, почуття відповідальности і солідного виконування 
обов’язків.

Вершком позапрофесійної дії проф. Ґолембйовського на рідних землях була його 
праця на становищі посадника міста Станиславова в pp. 1941-44, якою він виявив не 
тільки свій адміністраційно-організаційний хист, але й велике почуття відповідаль
ности і відваги в часи жахливого, садистичного терору крюґерівського ґестапо. Цей 
проміжок його дії ще жде окремого висвітлення очевидцями й співучасниками його
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Фото із зб. О. Городиського.
В десятиліття матури, з Узд у Реґенсбурзі.

Зліва стоять: Мирослав Проскурницький, Степан Ганушевський, Роман Смик,
Ярослав Струмінський, Орест Городиський, Іван Ґолембйовський, Орест Припхан, 

Ярослав Стрільбицький, проф. Богдан Припхан.

праці в тих тяжких часах окупації наших земель «найкультурнішим» народом Европи.
Як емігрант у цій країні проф. Ґолембйовський знову цілковито присвятився 

вихованню нашої молоді в рідному шкільництві. Був першим головою т-ва «Рідна 
школа» в Нью-Гейвені, шкільним інспектором і головою багатьох матуральних 
іспитів.

Не можна не згадати його прикладної жертвенности на наші національні потреби, 
що на них він часто жертвував меценатські суми як напр., на ФКУ, і то уже як 
емерит, із своїх менше ніж скромних надходжень від Суспільного Забезпечення.

Слід підкреслити його глибоку релігійність і вірність своїй Помісній УКЦ-ві, бо, 
за свідченням його шваґерки дир. Любови Данилович, навіть як уже він був серйозно 
хворий, ніколи не пропускав щоденної ранньої Служби Божої, до якої часто сам 
прислуговував. Брав активну участь у мирянському русі за визнання Патріярхату 
нашої Помісної УКЦ-ви і глибоко переживав через брак єдности серед нашої цер
ковної ієрархії для здійснення цього великого церковно-національного ідеалу.

Був одружений від 1922 р. з Лукією-Софією Данилович, яка по довгій тяжкій 
хворобі відійшла у вічність 1972 року. Подружжя мало єдиного сина Мирона, який 
загинув вояцькою смертю в рядах Дивізії «Галичина» на Брідських полях своєї 
вужчої вітчизни.
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Українська громада Нью-Гейвену поховала свого заслуженого співгромадянина 
на місцевому цвинтарі св. Бернарда дня 17 жовтня 1978 p., прощаючи його піснею 
борців за волю України — «Видиш, брате мій...»

Фото із зб. Е. Орищука. 
Восьма кляса «А» української гімназії (чоловічої) в 1935 році.
Всередині сидить проф. І. Ґолембйовський, господар кляси.

Михайло Дем 'янчук

МІЙ життєпис

Я народився дня 17 листопада 1890 року в міщанській сім’ї в Надвірній. До 1909 
року закічив народну школу в Надвірній і в шк. роки 1909-10 по 1915-16 ходив до 
української державної гімназії Станиславова та скінчив там 7-у клясу. В червні 1916 
р. покликано мене до австрійського війська. Спочатку був у піввійськовій будівельній 
сотні, а при кінці 1916 р. був приділений до 19 полку стрільців. Осінню 1917 з 
похідною сотнею прибув до вишкільної групи 45 австр. дивізії в околиці Мармаро- 
ського Сиготу на Карпатській Україні. Дня 29 квітня 1918 р. в українській держ. 
гімназії Станиславова склав іспит зрілости з відзначенням. При кінці липня 1918 р. 
повернувся до кадри 19 полку стрільців у Львові, а звідти був приділений до Стар
шинської школи XI австрійського корпусу в Кам’янці Струміловій. Там застав мене 
розвал Австрії. Разом із іншими учасниками-україцями тієї школи розброїли ми всіх
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неукраїнців вечором 31 жовтня 1918 р. та обсадили місто. Ніччю з 2 на 3 листопада у 
складі відділу близько 50 добровільців від’їхав я до Львова й на відтинку Підзамче 
брав участь у боях до дня 21 листопада 1918 р. Там був присипаний і заглушений. 
Після залишення нашою армією Львова брав участь у перестрілках підо Львовом. 
Захворів на гішпанку та дістав відпустку, з котрої зголосився до коша Українських 
Січових Стрільців у Станиславові. Був приділений до відвороту нашої армії. Тоді 
зголосився до Пробоєвої Сотні УСС, де комендантом був чот. М. Креховецький. В 
рядах цієї сотні відбув відворот до села Мушкатівка біля Борщева. Звідсіля рушили 
ми на фронт та брали участь у так званій «Чортківській офензиві». При кінці червня 
в бою коло Букачовець був тяжко поранений в ліву ногу. Щасливо уникнув польсь
кого полону. Лікувався в лазаретах у Бережанах, Тернополі та Борщеві. Зголосився 
ще не повністю здоровий в штабі III корпусу Г А , де в сотні польової жандармерії 
служив мій батько бунч. Іван Дем’янчук. З армією перейшов Збруч. Як старшина при 
штабі III гал. корпусу брав участь в поході на Київ, пережив війну з армією Дені- 
кіна, хворів плямистим тифом та двома поворотними тифами в «Чотирикутнику 
смерти». Побував разом з батьком як реконвалесцент у Домі виздоровців у Одесі. 
Пережив у Роздільній жахливі години, арештований більшовиками в час повстання 
кінноти от. Шепаровича. Від’їхав у складі штабу III ЧУГ бригади на протипольський 
фронт в околиці Могилева над Дністром. Там перейшов з армією на сторону Дійової 
Армії та потрапив у польський полон. Побував у таборі для полонених в Тухолі до 
28 грудня 1920 р. Звільнений з неволі, поїхав до родинного містечка. Від академічного 
року 1921-22 був студентом Українського Університету до акад. року 1924-25. Скінчив 
вищий торговельний курс для абітурієнтів при т-ві «Просвіта» у Львові. Працював 
суспільно так у Львові, як у Надвірній. Був членом УВО. В 1925 р. одружився. У 
фірмі «Полотно» в Львові відбув торговельну практику і в квітні 1927 р. заснував у 
Надвірній текстильно-ґалянтерійну крамницю. Був співзасновником філії Союзу 
Українських Купців і Промисловців у Надвірній, головою місцевого т-ва «Луг», 
секретарем повітового т-ва «Луг», містоголовою спортового т-ва «Бескид» та членом 
усіх українських товариств у Надвірній. У двох каденціях був радним громадської 
ради в Надвірній. У зв’язку зі своєю громадсько-суспільною працею був два рази 
арештований та просидів 11 місяців у польських тюрмах. В 1939 році виїхав на 
еміграцію, провадив підприємство у Соснівці на Шльонську, де також уключився в 
громадсько-суспільну працю. В 1945 році переїхав до Баварії, де проживав в Авґсбурзі 
і Мюнхені. В 1952 р. приїхав до США. Жив у Міннеаполісі, де працював суспільно як 
член виділу філії УККА, засновник та перший голова «Пластприяту», член церковного 
і світського хору, член т-ва «Сприяння Укр. Нац. Раді» і т.д. Там був слухачем 
вечірніх курсів креслення при університеті — два семестри — та перекваліфікувався 
на кресляра. Осінню 1965 року переїхав до Філядельфії. Працював як кресляр. У 
вересні 1956 року заснував підприємство «Космос». Започаткував друк українських 
вишиваних узорів на текстильних матеріялах та в цей спосіб спопуляризував укра
їнську вишивку на більших розміром полотнах, що тепер красуються в більшості 
українських домів США й Канади. Від вересня 1963 року на пенсії. Був активним у 
т-ві «Сукіп», ОбВУА, Філії УККА, короткий час був членом співочого т-ва «Кобзар» 
у Філядельфії, членом «Самопомочі», «Тризуба», Т-ва Прихильників УНРади, ОДВУ 
та членом Спілки Українських Журналістів. Піддержую українську пресу, передпла
чую 14 укр. часописів та журналів.

Помер Михайло Дем’янчук 13 серпня 1975 р. в Сілвер Спрінґ, Мд. і був похований 
на цвинтарі в С. Бавнд Брук, Н. Дж., США.
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Павло Пундій

Д-Р ВАСИЛЬ К А РХ У Т

Д-р Василь Кархут прийшов на світ у домі о. Володимира і Наталії (з Манастир- 
ських) Кархутів у липні 1905 р. в Марківцях біля Станиславова (тепер Івано-Фран- 
ківське), де його батько був парохом. Незабаром о. Володимир Кархут став парохом 
в Ясенові Пільнім біля Городенки. В Городенці почав малий Адьо (як його кликали) 
свої перші гімназійні кляси. В 1919 р. помер його батько, і вихованням 14-літнього 
Адя-Василя зайнявся його шваґер, адвокат і суддя д-р Теодор Михайлівський, чоловік 
найстаршої сестри Василя, Емелії. В 1920 році вся родина Кархутів переселилася до 
Львова, де Василь Кархут закінчив з відзначенням середню школу в українській 
академічній гімназії. Восени 1924 р. вступає він на медичний відділ Українського 
Тайного Університету, про що він так гарно пише в своєму спомині «Буйні дні», 
поміщеному в книжечці «25-ліття УЛТ і Мед. Громади» з 1935 року. По ліквідації 
поляками того університету записується на медичні студії до університету Яна Казі- 
міра в Львові. Д-р Кархут закінчує медичні студії 1932 року, а шпитальну практику 
відбув 1934 року — також у Львові.

А далі так пише про нього його сестрінка мґр Володимира Кисілевська з 
Вінніпегу:

«Ще як студент був Адьо активним членом пластового куреня „Лісові чорти”, тоді 
теж написав і видав свою першу книжечку „Перша, друга і третя проба пластуна”. 
По розв’язанні (ліквідації та забороні) поляками „Пласту” в 1930 р. він є один із 
організаторів таємного ремісничого „Пласту”, а рівночасно редактором пластового 
журнала „Вогні”. В 1933 р. написав і видав оповідання для молоді з життя тварин 
„Гомін з-поза нас”».

Вже як лікар, написав д-р Кархут повість «Вістря в темряві», яку польська цензура 
сконфіскувала, а його заслала до концентраційного табору в Березі Картузькій.

Звільнений з Берези Картузької, вертається до Львова, одружується і відкриває 
лікарську канцелярію 1936 року в Крем’янці на Волині.

Хоч коротко, бо всього три роки, він був у Крем’янці, але там зажив собі слави 
дуже доброго, солідного, чесного і жертвенного лікаря. Багатьом людям врятував 
життя, між ними своїй сестрінці Володимирі, яка дістала погрипову пневмонію і 
плеврит з водою. Також д-р Кархут врятував життя одній жидівці, від якої вже 
відступили всі інші лікарі. Чоловік цієї жінки потім віддячився йому за це, бо після 
приходу більшовиків у 1939 році остеріг його перед ревізією НКВД. Д-р Кархут утік 
щасливо до Львова, а дружина його з двома маленькими донями зосталася ще 
коротко в Крем’янці і мала змогу переконатися в правдивості перестороги. Пізніше 
втікає він з родиною до Кракова, де провадить лікарську практику та пише.

Тут видає д-р Кархут оповідання для молоді з життя вовків «Цупке життя» в 1940 
році, яке А. Горбач переклала німецькою мовою. В передмові до цього оповідання 
пишеться, що ця книжечка була написана в роках 1930-1933.

Крім цього в Кракові видає «Вістря в темряві» під новим заголовком «Полум’яний 
вихор» у 1941 р. та пише і видає в 1942 р. оповідання для молоді «Пшеничні нетрі».

Того самого року переїжджає з цілою родиною до Львова, працює в українському 
шпиталі Народної Лічниці лікарем внутрішніх недуг.

Автор цих рядків, бувши студентом медицини, мав шану його пізнати як зразко-
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вого і доброго лікаря, котрий дуже гарно та по-товариськи вчив його перкусії і 
авскультації.

Другий раз після приходу більшовиків на наші землі, зостався д-р Кархут у 
Львові. Він не хотів уже втікати, бо за німецької окупації також сидів у тюрмі на 
Лонцького у Львові. Тоді врятував його з в’язниці його шваґер д-р Т. Михайлівський. 
Казав наш любий доктор, що хворих своїх не залишить. Одначе скоро прийшлося 
залишити рідні землі: в 1945 році більшовики його арештували, судили й заслали в 
Сибір, де він перебував у різних таборах Сибіру й Казахстану. Його сестрінка мґр 
Кисілевська переписувалася з ним та посилала йому посилки. Д-р Кархут відсидів 
там 18 років, і коли писав листи до рідні в Канаді, то жалівся, що «не було в нього 
одної здорової клітини».

По звільненні з заслання не хотіли спочатку його ніде приписати і він жив на т. зв. 
«вовчому листі», але завдяки посилкам з Канади вкінці його приписали і він був 
лікарем у якомусь селі біля Снятина. Тут д-р Кархут лікував дуже успішно ліками- 
зелами і написав та видав книжку «Ліки навколо нас». В останньому листі до рідних 
у Канаді писав д-р Кархут, що врятував життя синові одного художника і цей зробив 
йому медалю, та додав, що ця медаля оздобить його гріб.

І так помер наш незабутній і дорогий Адьо — д-р Василь Кархут — 9 жовтня 
1980 року в лікарні у Львові. Перестало битися серце пластуна, лікаря, письменника, 
а перш за все — українського патріота, що перейшов свою Голготу.

Ярема Попель

С П О М И Н  ПРО МОЮ ГІМ НАЗІЮ  ТА ї ї  Д И Р Е К Т О Р А  
ГРИ ГО РІЯ  К И Ч У Н А

Весною 1928 року відділ «Б» восьмої кляси укр. державної гімназії в Станиславові 
зближався до критичного моменту гімназіяльного навчання, тобто до річної перед- 
матуральної клясифікації. Перед осьмаками стояло неминуче питання, кого допустять 
до матури.

Серед гімназистів, майбутніх абітурієнтів, були різні позашкільні зацікавлення, 
між ними окреме місце займали національно-політичні справи, а зокрема справи 
таємної революційної організації УВО, що її членами були деякі учні. Крім цього 
діяв у школі аматорський драматичний гурток під проводом проф. д-ра Костя Кисі- 
левського та п-і Кичунової, в гостинному домі якої часто сходилася молодь на 
проби, які звичайно переходили в товариські забави з чаєм і перекускою. Мало це 
місце у висліді великого зрозуміння потреб шкільної молоді й справді батьківської 
любови з боку бл.п. Антоніни з роду Кречковських та директора Григорія Кичуна. 
Він був саме в той час директором і навчав у нашому відділі психологію.

Подія, яку в цьому спомині описую, мала місце один тиждень перед річною 
клясифікацією восьмих кляс, на якій учительський збір мав вирішити, кого допустити 
до матурального, мабуть найтяжчого в тих часах для молодих людей, іспиту. В 
суботу, на останній лекції, директор Кичун викликав через терціяна учня «Е» до своєї 
канцелярії.
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Тут поставив директор збентеженому такою несподіванкою учневі таке пряме 
питання: «Відколи учень належить до УВО та займає пост зв’язкового в гімназії?» 
Здивований учень без вагання й надуми відповів, що до УВО не належить і ніяким 
зв’язковим ніколи не був і не є. На це директор відповів, що на свій запит має 
доказову причину та радив учневі признатися, бо цим улегшить школі і собі тяжку 
відповідальність. На це учень дав ще раз заперечну відповідь. Тоді директор витягнув 
із шухляди великий пакет, в якому знаходилося близько 50 примірників видання 
УВО «Сурма». Пакет був заадресований на ім’я ученика і висланий на адресу гімназії 
з Ґдині коло Данціґу. Учень був цим заскочений і здивований, бо, хоч особисто мав 
організаційне відношення до УВО, однак не був зв’язковим і не одержував посилок 
«Сурми». Натомість він діставав її до читання по організаційній системі УВО, в якій 
був зорганізований та заприсяжений, при чому, подібно як усі члени його «п’ятки», 
ніколи не був ужитий до революційної дії УВО.

Коли ж директор вийняв з пакета «Сурму» і показав її учневі, запитав ще тільки:«А 
що ж це є, та що воно означає», учень уже з повним переконанням відповів, що це 
може бути провокація польської поліції. Після цієї заяви учня, схвильований і засму
чений директор відіслав його до кляси і заявив, що буде змушений передати справу 
поліції, бо він, як директор, не може наражати на небезпеку цілу школу.

Наступні дні були, однак, доказом того, що провокації не існувало, а тільки, 
ймовірно, котрийсь безвідповідальний «революціонер», можливо студент з Данціґу, 
який знав учня «Е», послав йому «Сурму» на адресу дирекції школи, що, очевидно, 
мусіла попасти в руки директора. Тяжка була тоді роля директора української школи 
під польською окупацією: на випадок дійсної провокації поліція могла легко все 
викрити та доказати евентуальну конспірацію директора, у висліді чого напевне 
впали б на нього і на всю школу важкі наслідки.

Та директор Кичун не зголосив на поліції тієї посилки: одначе його побоювання 
про можливість провокації поліції, мусіли заатакувати йому нервову систему до того 
ступеня, що йдучи в суботу пізнім вечором додому, він раптово згинув у дорозі на 
удар серця.

Тим часом учень «Е» після свого переслухання в суботу, бувши певний, що 
директор не має вибору й мусить повідомити поліцію, не з’явився на свою станцію у 
дир. Крохмалюка, але прямо зі школи пішов додому на село, у тій свідомості, що 
жде його близький арешт і судова розправа, на якій напевно дістане засуд за прина
лежність до УВО, а це означало роки тюрми, втрата можливости здати матуру та 
кінець усім і мріям і надіям. Тим часом так не сталося. Зближаючись в неділю вранці 
до гімназіяльного будинку на екзорту, що відбувалася в гімнастичній залі, вже 
здалека побачив учень чорний прапор, який звисав з балькону дирекційної канцелярії. 
Спізнено прибулий вже при дверях почув від свого товариша Р. Чорнобіля про- 
шептану вістку, що директор умер на удар серця...

До цього сумного й трагічного спомину слід мені додати ще й таке: тієї неділі 
пізно після полудня була назначена проба аматорського гуртка, в якій учень «Е» брав 
участь. Цим разом не було на пробі п-і директорової. Незабаром його викликав до 
вестибюля сторож «Сокола». Там чекала на нього п-і Кичунова, яка в найтяжчій 
хвилині свого життя знайшла час та спеціяльно прийшла сказати загроженому учневі, 
щоб він був спокійний і не турбувався, бо вона все, що було в бюрку директора і 
стосувалося особи учня, — спалила.

Коли проаналізувати повищі дії, описані щиро і мов на сповіді правдиво, не 
можна не бути зворушеним поставою українського вчителя-директора і його дружини 
перед лицем небезпеки, яка загрожувала звичайному, пересічному учневі. Таж, без 
сумніву, напружена ситуація та далекойдуче нервове забурення були причиною пе
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редчасної смерти цього справжнього опікуна молоді, який, бажаючи охоронити від
дану йому в опіку рідну молодь, віддав для неї своє життя.

Хай цей спомин залишиться в пам’яті всіх як вислів нашої вдячности дорогим і 
незабутнім учителям-виховникам, що нам лише добра бажали, без огляду на власну 
небезпеку.

Н .Н .

ІВАН К О ХА Н О ВСЬКИ Й

Походив зі столичного города Львова, де його батько був банковим урядником. 
Народився 15 грудня 1867 року. В родинному місті скінчив академічну гімназію і 
правничий факультет на університеті.

Ще бувши студентом належав до народовців — групи, що змагалася за волю 
народу. Згодом став суддею, спершу в Турці на Бойківщині, а пізніше начальником 
повітового суду в Краківці. Ввесь свій вільний час присвячує праці для громади. 
Будучи членом Національно-Демократичної Партії, з її рамени організує повіт, про
водить по селах віча, з’єднує людей, вишколює в поодиноких громадах провідників,

/
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які стають мужами довір’я та промоторами усієї громадської роботи в повіті. У 
висліді цієї спільної праці Яворівська округа покривається сіткою читалень «Про
світи», народжується кооперативний рух, повіт стає бастіоном національної свідо- 
мости. Коли прийшли вибори до Галицького сойму в 1908 і 1913 роках, в Яворівщині 
чужі кандидати провалюються, а повіт своє представництво доручає 1. Кохановському.

Як член Української Національної Ради, І. Кохановський бере участь у творенні 
української державности на західніх українських землях. Зараз же по Листопадовому 
Зриві переїжджає до Станиславова і включається у працю Національної Ради. Своєму 
урядові й справі творення власної держави є помічний і вірний до кінця. Коли 
старша дочка, Мирослава, не могла видістатись з обложеного Львова, а старший 
син, Володимир, пішов у ряди 6-тої бригади УГА, І. Кохановський з молодшими, 
донькою і сином, в слід за урядом і УГА подаються на схід. Зупинившись біля 
Кам’янця-Подільського, є в контакті з президентом д-ром Е. Петрушевичем та з 
присутніми членами уряду і Національної Ради. Коли наближалась хвиля ліквідації 
галицького уряду, виїжджає до Вінниці, де працює в українському судівництві. З 
початком 1920 р. переходить до судівництва УГА, включаючись до складу 1-го 
корпусу. З тим корпусом ділить долю і недолю до кінця. В Чечельнику переходить 
плямистий тиф. В березні 1920 р. під Микулинцями дістається в польський полон до 
табору у Фрідріхівці.

Дві втрати болюче відбились н£ житті 1. Кохановського: занепад української 
державности і втрата старшого сина, який поліг у бою під Васильківцями, Таращан- 
ського повіту, від московських куль в рядах УГА.

По довших митарствах удається І. Кохановському в 1921 р. дістати від польського 
уряду посаду окружного судді в Станиславові. Тут включився він у громадське 
життя, сповняючи совісно обов’язки рядового члена громади. Був членом багатьох 
українських товариств у Станиславові та вірним своїй Національно-Демократичній 
Партії до кінця свого життя. Але в політичній праці вже більше не активізувався. 
Воєнними переходами надірване здоров’я на це не дозволяло. Встигнув ще вивести в 
люди всіх зосталих троє дітей. Помер у Львові 6 грудня 1930 року.

Його дочка, Іванна Кохановська-Левицька, народилася 14 лютого 1900 року в 
Рожнітові, Галичина, де її батько Іван Кохановський був нотаріяльним конципієнтом. 
Ходила до гімназії «Рідна школа» в Яворові і до дівочої гімназії СС Василіянок у 
Львові. Там здавала матуру у 1921 році. По гімназіяльних студіях закінчила факуль
тет фізичного виховання на Познанському університеті. В роках 1918-1920 брала 
участь у визвольних змаганнях, як урядничка по різних державних і військових 
установах, відбуваючи при батькові похід Української Галицької Армії за Збруч, аж 
до закінчення того походу полоном у Фрідріхівці включно. В 1930-их роках була 
учителькою гімнастики в українському жіночому учительському семінарі СС Васи
ліянок і в українській дівочій гімназії «Рідна школа» в Станиславові.

Жила з мужем, дітьми і внуками у Філядельфії і там померла 31 грудня 1981 р.
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Р О Д И Н А  КРО Х М АЛ Ю К ІВ

Микола Климишин

Проф. Андрій Крохмалюк народився 
24 жовтня 1871 року у Збаражі. По закін
ченні студій оженився з Оленою Войнов- 
ською, яка дуже скоро померла, залишив
ши йому двох синів: Юрія і Романа.
Впродовж багатьох літ викладав Андрій 
Крохмалюк природничі науки в учитель
ських семінарах і часто був переношува
ний з одного міста до іншого, аж у 1916 
році був перенесений до Станиславова, 
де навчав у державному семінарі та деякі 
предмети в жіночому семінарі СС Васи
ліянок.

Він учив матиматики, геометрії та фі
зики, в чому він спеціялізувався в Краків
ському університеті, де він теж відбув ви
щий курс німецької мови. У січні 1929 
року вийшов на емеритуру з державного 
семінара й тоді став директором жіночо
го семінара СС Василіянок на місце дир.
Даниша. На цій посаді був до 1932 року.
1933 року переноситься до Львова, де 
прожив до 1943 року. В день 24 липня 
1943 року помер від серцевого вдару на 
72 році життя і похований на Личаківсь- 
кому цвинтарі у Львові.

Поза своєю працею педагога, присвя
чував багато часу і праці для розбудови 
української кооперації. Співпрацюючи з 
відомим організатором українського економічного життя директором Іваном Шепа- 
ровичем, виїжджав часто на провінцію у кооперативних справах. Був теж активним 
членом різних українських товариств і установ.

Особливо дбав він про своїх синів, що замолодо зостались без матері. Він подбав, 
щоб його сини одержали якнайкращу освіту, помимо трудних воєнних обставин.

Його старший син Юрій народився в Тернополі 27 жовтня 1904 року. Народну 
школу закінчив у Самборі, а опісля вчився в реальній гімназії в Станиславові і там 
здав матуру в 1922 році. Відразу цього року виїхав до Відня, де студіював хемію. По 
закінченні студій дістав диплом інженера хемії і був покликаний до військової служби. 
Приділений до школи підхорунжих резерви летунства в Торуні, закінчив її н р а т і  
поручника резерви, з обов’язком відбувати вправи три тижні щороку номере» гри 
роки. В міжчасі був арештований з підозрінням приналежности до ОУН. Після 
кількамісячного слідства був звільнений з в’язниці й відбув ще одні військові вправи, 
але вже не в летунстві, а в 13-тому піхотному полку в Пултуську. Гам мав нагоду 
зустрічатися з майором, пізніше генералом УНР Петром Самутіним.

Ф о т о  із тб.  інж. К) К р о х м а л ю к а .  

Дир. Андрій Крохмалюк із синами 
Юрієм (старший) і Романом.
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Після того був співвласником косметичної фірми, що продукувала косметичні 
продукти у Львові. Тут належав до «Молодої громади», присвячуючи багато часу 
студіям військових справ України, зокрема історії українського війська. Коли Дмитро 
Паліїв зорганізував партію Фронт Національної Єдности, Ю. Крохмалюк став її 
членом. Його основна праця в тій партії була редакторська ділянка.

Коли в 1930 році був розв’язаний «Пласт», і пластуни створили «Пласт» у підпіллі, 
Ю. Крохмалюк стає членом таємного гуртка «Лісових чортів».

Коли по занепаді Польщі Львів зайняли більшовики, Ю. Крохмалюк виходить на 
еміграцію і дістає працю заступника директора цукроварні в місті Переворську. У 
вільні дні від праці їздить до Кракова, щоб держати зв’язок з осідком централі 
української еміграції УЦК, що його очолював проф. д-р В. Кубійович. При УЦК 
вдалося йому заснувати видавництво «Юнацька школа», яке одначе, видало тільки 
одну книжечку «Вчімся військового слівництва», бо перешкодив вибух війни Німеч
чини проти СССР дня 22 червня 1941 року. Через два тижні після втечі більшовиків, 
Ю. Крохмалюк вертається до Львова. Тут стає на працю в хемічному підприємстві 
як інженер-хемік, де працював до 15 квітня 1943, коли його покликано на члена Вій
ськової Управи.

З причини браку старшин у штабі Дивізії, зголошується до Дивізії, поділяючи всю 
її воєнну долю, включно з битвою під Бродами. Під кінець війни дістає від генерала 
Шандрука ранґу майора, а після переходу в цивільне життя ранґу підполковника 1-ої 
Дивізії Української Національної Армії.

В 1947 році переїжджає до Арґентіни, до Буенос-Айресу, а в 1961 році до США і 
поселюється в Детройті.

Весь час, помимо несприятливих умовин, студіює історію України, особливо ж 
історію визвольних воєн і в наслідок тих студій пише багато праць, які поміщує в 
різних журналах і газетах, але головно присвячується літературній творчості, що 
приносить багаті плоди.

Щоб уявити повний образ його літературної творчости, подаємо список деяких 
головніших його творів:

«Під Львовом плуг відпочивав», Львів, 1937 (пс. Юрій Орест).
«Симфонія землі», Вінніпег, 1951.
«Шляхами віків», Вінніпег, 1951.
«Не плач, Рахиле», містерія-драма, Буенос-Айрес, 1952.
«Щоденник Селепка Лавочки», Буенос-Айрес, 1952.
«Маркіза», оповідання, Вінніпег, 1954.
«Рейд у невідоме», оповідання, Буенос-Айрес, 1955.
«Життя іншої людини», Мюнхен, 1958.
«Конотоп», оповідання, Торонто, 1959.
«Звідун з Чигирина», Буенос-Айрес, 1961.
«На світанку», повість з життя Марка Вовчка, Чікаґо, 1961.
«Казка про лицаря Добриню», для дітей, ілюстрована Андрусевим, Торонто, 1970.
«Бої Хмельницького», Мюнхен, 1954.
«УПА» (англійською мовою), стор. 449, Нью-Йорк, 1972.
«Історія Першої Української Дивізії УНА» (еспанською мовою), Буенос-Айрес, 

1961.
Коли б можна додати ще й список його науково-публіцистичних статтей, на що 

тут, на жаль, немає місця, ми мали б образ його багатогранної творчости. Писав він 
П ІД  псевдонімами Юрій Орест, Б. Коринт, Юрій Тис, а останньо підписується як 
Юрій Тис-Крохмалюк під своїми статтями, що їх можна знайти у «Визвольному 
шляху», «Шляху перемоги», «Вістях комбатанта» й ін.
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Приїхавши до Детройту, став членом Інституту Української Культури, що його 
зорганізував Зенон Тарнавський, та став його довголітнім головою. Він теж є голов
ним редактором неперіодичного журнала «Терем», що появляється вже понад двад
цять літ, як журнал Асоціяції Діячів Української Культури в Детройті. Юрій Тис- 
Крохмалюк є дійсним членом Історичної Секції Української Вільної Академії Наук в 
Европі (від 1955 p.), дійсним членом Об’єднання Працівників Дитячої Літератури ім. 
М. Глібова (від 1969 р.) і членом АДУК.

Роман Крохмалюк, молодший син проф. А. Крохмалюка, народився 8 червня 1906 
року в Тернополі. Середню освіту закінчив матурою в реальній гімназії в Станисла
вові, після чого виїхав до Відня, де студіював на політехніці і закінчив студії з 
дипломом інженера електротехніки. Як студент політехніки працював при електро
технічній фірмі Сіменс у Відні. Вже під час студій дописував до української преси та 
наукових журналів. Після закінчення студій приїхав до Львова й там став активним 
членом Технічного Товариства, Психотехнічної Комісії, Товариства Купців і Про
мисловців, Карпатсько-Лещатарського Клюбу тощо. У Львові працював Р. Крох
малюк як співвласник електротехнічної фірми «Екомп», аж до приходу більшовиків 
1939 р. Тоді подався на еміграцію і став працювати в електрівні міста Лодзь у 
Польщі. Та по короткому часі нав’язав зв’язок з централею фірми Сіменс у Берліні й 
почав працювати в технічному бюрі Сіменса в Берліні і в Познані. Коли в квітні 1943 
року приступлено до формування І Української Дивізії, він був покликаний до праці 
як уповноважений Військової Управи на Львівську Округу, а з початком 1944 року 
став членом Військової Управи. По закінченні війни був у ДП таборі в Міттенвальді, 
де працював у бюрі «ІРО» та викладав англійську мову в середній школі.

1950 року переїхав до США і замешкав у Детройті, де працював як інженер у 
фірмі «Детройт Едісон» понад 20 літ. Він заснував у Детройті Товариство Українських 
Інженерів та став його першим головою. Був також одним із чотирьох осново
положників Української Кредитової Спілки Самопоміч у Детройті.

Р . Крохмалюк написав наукову працю про проф. Івана Пулюя, що друкована в 
Записках Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові, але була знищена більшови
ками в друкарні разом з іншими виданнями, після окупації Львова в 1939 році.

У 1978 році вийшла його книжка «Заграва на Сході», накладом Головної Управи 
Братства колишніх вояків 1-ої Української Дивізії У НА, що є документальною істо
ричною довідкою про працю Військової Управи 1-ої Української Дивізії Української 
Національної Армії.

Інж. Р. Крохмалюк живе в місті Воррені з дружиною, дочкою та сином, що є 
артистом-малярем і працює в музеї Детройту.
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ПРОФ. Д М И Т РО  ЛІСЬКЕВИЧ

Автор цих рядків знав проф. Д. Ліськевича добрих два з половиною десятки літ. 
Знав не по-недільному, чи святковому, коли людина вважає на кожний свій рух і 
кожне слово, контролюючи їх безупину. Ми зналися з «горнила життя» — з усіх тих 
положень життя, «де дрова рубають і тріски летять»... Я знав цю людину як гімна- 
зіяльного професора (pp. 1923-1940), як управителя «Селянської бурси» для гімна- 
зіяльних учнів Станиславова (кінець 20-их і перша половина 30-их pp.); постійного 
бувальця українських спортових змагань. Як батька родини й суспільного робітника.

Вже сам цей, далеко неповний перелік зацікавлень і занять професора вистачав би, 
щоб десь, колись, у згущенні обов’язків, чи в наслідок перевтоми, в нього заговорили 
б нерви. Проте такого випадку ніхто ніколи не занотував. Завжди біблійно-спокійний, 
врівноважений, з добрим словом до ближнього і про ближнього, всякі незгоди і 
вдари долі — особистої чи всенародної — сприймав цей істинно-християнський 
змагун життя, як завдання до виконання чи перешкоду до поборення.

Ніжна вдача і вразливість на красу та все рідне зовсім не йшла врозріз Гранітної

Шоста кляса 1932 року.
1. Левицький Лев. 2. Лучка Павло. 3. Стрільців, 4. Мусій Богдан, 5. Пронець Володимир,

6. Н.Н., 7. Федик, 8. Микитин, 9. Козак Омелян, 10. Стеткевич Роман, 11. Круп’як Ярослав, 
12. Левицький Богдан, ІЗ. Павлишин, 14. Гурик Евген, 15. Роздільський Богдан,

16. Мазурик Іван, 17. Тимків, 18. Дрібняк Осип, 19. Желехівський Ярослав,
20. Н.Н., 21. Гаркавий, 22. Н.Н., 23. Сеньчук Роман, 24. Н.Н., 25. Мартинець,

26. Литвинович Омелян, 27. Бутин Богдан, 28. Навізівський, 29. Рогатинський Петро,
ЗО. Федушка Ярослав, 31. Федишин Петро, 32. Андрухович Роман, 33. Кнігиницький Віліям, 

34. Керникевич, 35. Грушка Мирослав, 36. Бриндзей Тарас, 37. Дзьоба Володимир,
38. Маєканський, 39. Дівнич, 40. Смолинський Лев, 41. Струтинський.

Посередині господар кляси проф. Ліськевич Дмитро.
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твердости духу фронтієрсмена — жителя окраїнної української землі. Коротко: лю
дина на кожний сезон і на всяку погоду; людина, яка вкладається водночас у рамки 
образу праведного Иова, Св. Миколая і борця-воїна. Народжений 1 жовтня 1883 року 
в Ярославі, Західня Україна, Дмитро Ліськевич там же поладнав справу своєї почат
кової і середньої освіти матурою в 1902-му році. А, п’ять літ пізніше, в Львові 
покінчив філософічні студії славістики і клясичних мов дипломовим екзаменом — і, 
1908 року, почав свою вчительську працю в Яворові, в гімназії і вчительській семі
нарії СС Василіянок. Водночас працював суспільно, зокрема в місцевій «Просвіті».

Другий етап життя кидає його — молодого педагога — на Сибір: у час Першої 
світової війни московська окупаційна влада арештовує Д. Ліськевича й засилає в 
околиці Єнісейська. Після упадку царату засланець пробирається в Полтаву, де в pp. 
1917-18 викладає в промисловій школі. Коли годинник історії вибиває 1 листопада 
1918 року, Дмитро Ліськевич, очевидно, вже є в Яворові, в самозрозумілій ролі 
військового коменданта міста. А потім перехід з УГАрмією за Збруч, трагедія «Чо
тирикутника смерти», тиф (який щасливо перебув) — і цикл замкнувся знову вчи
тельською посадою в гімназії «Рідної школи» в Яворові.

1923 року проф. Д. Ліськевич зв’язує свою і своєї родини долю з містом Стани
славів, де одержує працю професора української державної чоловічої гімназії, веде 
згадану «Селянську бурсу» і працює суспільно в місцевих українських організаціях. 
Життєву наснагу черпає на щонедільних змаганнях футболістів клюбу «Пролом» — 
якому дав назву — а згодом теж і клюбів Українського Спортового Союзу, якого 
співтворцем був його молодший син Тарас.

Катаклізм Другої всесвітньої війни приносить «тріски» і в житті професора. Назна
чений спочатку інвазійною більшовицькою владою на завідуючого навчальною части
ною (переробленої на «десятирічку») гімназії — мусить 22 травня 1941 року із дружи
ною, невісткою та внуком поневільно вибиратися в другий маршрут на Сибір. Щойно 
1949 року вертається до Львова, де як старший науковий співробітник працює на 
катедрі української літератури в університеті ім. Івана Франка.

1958 року переходить на емеритуру. Цей довгий свій вечір життя проводить у 
Станиславові.

Досвідчення праведного Иова судились проф. Д. Ліськевичеві на другу частину 
його життя: на початку першої більшовицької інвазії тратить сина Богдана (спор- 
товця і журналіста), якого вивезли і зліквідували східні «визвольники». Року 1952 в 
Чікаґо вмирає старша дочка — Ірина, заміжня Снігурович, а за кілька літ пізніше 
молодша дочка — Соня, замужем Наконечна. Врешті 1967 року відійшла у вічність 
вірна товаришка життя і хресної дороги проф. Д. Ліськевича, дружина Іванна (була 
сестрінкою Соломії Крушельницької).

Але було б несправедливо супроти цього небіжчика та його життєвої постави 
закінчити згадку про нього пасивним образом страдника.

З добродушного святмиколаївського обличчя професора Дмитра Ліськевича — 
крізь призму десятиріч і їхніх катаклізмів — мажорними нотами промовляє до нас 
християнська, а водночас і старогрецька девіза:

Rebus in arduis aequam servare mentem!...
В українському варіянті:

Ти на ніч не дивись:
Яка б ніч взагалі 
Не була на землі —
Прийде ранок колись!..
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ПРОФЕСОР ПЕТРО МОРОЗ

Іван Ставничий

Народився 4 лютого 1876 року в селі Токах Збаразького повіту. До гімназії ходив 
у Тернополі. Записався на університет у Львові, студіював спочатку право. Під час 
боротьби за український університет у Львові був учасником сецесії українських 
студентів. Пізніше перейшов на філософічний факультет і був у Львові слухачем 
проф. Михайла Грушевського і проф. Євгеніюша Ротера. Закінчив філософію дипло
мом гімназіяльного вчителя історії та географії.

Навчав у 1905-1908 роках у державній гімназії в Тернополі, а далі вже на рідно- 
шкільній ниві: у приватних українських гімназіях у Городенці, Рогатині, Збаражі, 
Тернополі, Яворові і Станиславові, разом 35 літ учительської праці як гімназіяльний 
професор.

Під час визвольних змагань служив в Українській Галицькій Армії чотарем при 
Державному Секретаріяті Військових Справ, пізніше перебув еміграцію на Україні, а 
під натиском більшовиків у 1920 році повернувся до Галичини і був учителем, як уже 
сказано.

Помер у Станиславові 18 грудня 1942 року.

Ж У РН А Л ІС Т ОСИП Н О ВИ Ц ЬК И Й

Ніхто із тих, що його знали, не міг увірити відразу, коли 20 грудня 1982 року 
рознеслася вістка про його смерть. Сильний, здоровий, виспортований, повний неви
черпної енергії, готовий кожночасно стати до змагань, нагло дістав невідкличну 
діягнозу лікаря, що в нього невилікувальна недуга левкемії.

«От і ще одна нагода змагань переді мною. Приймаю виклик! Я мушу перемогти 
ще й ту, для інших непереможну, недугу!» — сказав, почувши це від лікаря.

Всі вимоги лікарів терпеливо акуратно сповнив, ніколи не нарікав, стало був 
певний видужання і всім про це говорив. Головно свою дружину Ірину й дітей 
запевняв, що він видужає.

Але — як це сказав він укінці - «нек Геркулес контра плюрес», і мусів по- 
спортовому прийняти програну: о годині третій над ранок віддав Богові незламного 
бадьорого духа.

Осип Новицький, знаний у пресі під різними псевдонімами з різних причин як О. 
Гайський, оНо, О-сип, був учнем Станиславівської гімназії від 1921 року. То був час 
невгасимого жалю по втраті волі України. Професори, які у вільній українській 
державі сповняли важливі завдання, старалися виховати в учнів незламного патріо
тичного духа, всупереч усім заборонам. І хоч не дозволено було викладати історію й 
географію України, вони використовували навіть такі — здавалось би — мертві 
предмети як грека й латина, щоб на пориваючих мітологічних зразках грецьких і 
римських героїв зростити борців за славу й волю поневоленого українського народу.
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При кожній сприяючій нагоді вчили, як 
треба любити свій народ і свою вітчизну 
й не жаліли труду і навіть життя для 
великої мети: вибороти Україні волю.

«Як солодко і гарно вмирати за віт
чизну!» Ця латинська сентенція, калігра
фічно виписана й прикрашена рожами 
Михайлом Кокорудзом висіла на стіні у 
клясі відділ «Б», до якої від першої до 
восьмої кляси належав Осип Новицький, 
спершу як визначний, а згодом як один з 
найсильніших учнів. Усе було б гаразд, 
якби не математика, якої він сердечно не 
любив. «Достатньо» з математики вже у 
третій клясі завжди було на перешкоді, 
щоб Осип Новицький у звіті гімназії був 
виписаний товстими літерами.

Та зате він, хоч ніхто з його о д н о 

к л а с н и к ів  не знав ще, чим він буде слу
жити Україні, знав, що він буде славним 
спортовцем і буде здобувати рекорди для 
своєї вітчизни, а головно буде славним 
воротарем копаного м'яча. Це він знав 
уже з другої кляси.

Його кляса від першого року склада
лася з учнів селянських дітей. Два було 
священицькі сини: Мирослав Король і Миндюк Роман, але вони виросли на селі, а 
тільки один був з міста Станиславова — Роман Кернякевич. Він умів уже в першій 
клясі грати в копаного м’яча і вносив співклясникам замилування й охоту до того 
спорту. Коли не було справжнього м’яча, копали «шматянку»! Дві шапки чи дві 
книжки — і вже ворота, а на воротях Осип Новицький. Хлопці б’ють на ворота, 
бомбардують, а він кидається, не зважаючи, що клуби не раз кривавили, — тільки б 
не впустити м'яча у ворота!

Він _ходив до школи з підміського села Вовчинця, де народився 10 квітня 1910 
року. Його ноги кожного дня відмірювали бодай вісім кілометрів і це вже саме 
давало заправу молодому хлопцеві, що хотів бути славним спортовцем.

Коли він був уже в п’ятій клясі, він став ентузіястом українського спортового 
товариства, якого в Станиславові до тієї пори не було. Постягали всіх змагунів- 
українців з різних польських клюбів і створили українську спортову дружину копа
ного м’яча під назвою «Буй-Тур». Річ ясна: О. Новицький на воротях. Незабаром ця 
дружина була зреорганізована і він їй видумав назву «Пролом».

І «Буй-Тур» і «Пролом» змагалися з «Україною» зі Львова. Після матури, яку 
Новицький здав у травні 1929 року, він був прийнятий до «України» на позицію 
воротаря й так здійснилася його мрія. Рівночасно він став редактором спортового 
часопису «Змаг» і тут йому придалося його енциклопедичне знання спорту в усіх його 
ділянках і по всьому світі. Але з того в ті часи годі було прожити. Через два роки 
Новицький грає у станиславівськім «Проломі»; на воротях він уже на зміну з мо
лодшими змагунами О. Андріїшиним і М. Гаврилівим. Всі три вони могли зовсім 
добре грати й на інших позиціях — не гірше, як на воротях.

У 1934 році Новицького ангажують до «Сяну» в Перемишлі, на тренера. Новиць-

Ф ото із зб. І. НовицьгоТ. 
Осип Новицький.
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кий придержувався засади, що в грі копаного м’яча можна вживати й голови, але не 
лише на те, щоб відбити м’яча, чи спрямувати його до воріт противника, а й думати, 
орієнтуватися, що в кожному випадку чи моменті належить зробити, як проломитися 
крізь оборонну лінію і т.п.

Вистоюючи в часі змагань на воротях, він бачив, які помилки роблять ті змагуни, 
що не вживають голови належно, і в нього зродилися різні теоретичні засади, яких 
він учив гравців «Сяну». За короткий час він їх так «підшколив», що вони стали 
здобувати найкращі осяги. Це дає Новицькому нову професію незрівняного вишкіль- 
ника спортових дружин, його «розривають» різні українські спортові товариства.

Через те він у 1936 році вже знов у Станиславові, де вишколює «Пролом», а 
рівночасно «Бескид» у Надвірній, куди доїздив на вправи.

Весь час він був одним з найкращих спортових журналістів-репортерів. Коли була 
заблисла зірка надії на волю Карпатської України, він там був як один з перших у 
ролі кореспондента «Нового часу». Колись історик-дослідник того багатонадійного 
моменту нашої історії знайде цінні інформації з його знаменитих репортажів про 
драматичні події того бою за волю малої вітки українського народу, що пережила 
найдовший час недолі й успішно ставила спротив денаціоналізаційним намаганням 
завойовників.

У самому Хусті був він радіодиктором і в той час, як мадяри вже були на 
периферії Хусту, він ще подавав останні звідомлення.

Щасливим збігом обстави» вирвався він із пекла, що його створили в Хусті 
мадяри після розгрому Карпатської Січі, й через Югославію дістався до Австрії, а 
звідтіль у 1939 році повернуся до Станиславова, де й перебув жахливі роки першої 
більшовицької окупацаії, а потім німецької.

Він був не тільки знаний з гри в копаного м’яча, але мав високі осяги в пінґ-понґу, 
що є основою спорту, і в тенісі, здобувши 1933 року першенство у змаганнях у 
Станиславові, Перемишлі і Львові.

На еміграції опинився в місті Зальцбургу (Австрія) і там він був головним про
мотором спортового життя в таборах. Спортове товариство «Україна» — це виш
колена ним спортова дружина, знімок якої можна бачити в «Українській трибуні» від 
12 червня 1947 року, з Новицьким як вишкільником. Він і пише про «Україну» в 
Зальцбургу, що виграла два матчі з австрійськими дружинами.

Через труднощі в переході кордону «Україна» з Австрії не могла брати участи в 
дуже активній спортовій діяльності українських спортових товариств у Німеччині.

Коли переїхав до Америки, побував короткий час у різних містах, але остаточно 
поселився в Клівленді, де купив собі хату. Тут він не перестав бути ентузіястом 
спорту й довший час був активним членом УСЦАК. Дуже багато праці вложив у 
пропаганду та збірку фондів на Український Гарвардський Науковий Центр і багато 
жертвував на ту ціль зі своїх скромних заробітків на пошті, де працював майже до 
кінця свого трудолюбивого життя як бюровий урядовець.

З великим запалом ставився до справи регіонального Товариства Станиславівців. 
Весь час був у Центральному Комітеті й редагував 9 чисел «Голосу Станиславів
щини», а крім того написав у пресі багато статтей про регіональний рух і працю 
Комітету Станиславівців. У першому томі «Альманаха Станиславівської Землі» єсть 
його десять статтей, з яких найцінніша про «Тіловиховання і спорт» у Станиславів
щині, бо виповнена важливими й докладними даними, які він зберіг, як ніхто інший, 
у своїй феноменальній пам’яті.

Як член Редакційної колегії першого і другого тому Станиславівського збірника 
був незвичайно солідним і працьовитим співробітником, що надавав іншим розмаху 
в праці своїм прикладом і жертовністю.
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Фото із зб. О. Новицького.
Міст на річці Ворона, яка під селом Вовчинцем впадає до Бистриці Надвірнянської.

Вовчинецька гора — місце прогулянок Пластового Куреня ім. Мазепи і теренових вправ.
Тут межа: справа Покуття, зліва Поділля.

Він був визначним журналістом і вмів писати на всі теми, що хвилюють громаду, 
але як чесний спортовець умів по-джентлменськи трактувати свого противника. Не 
належав ні до якої партії. Був безсторонній і дивився на всі прояви життя, як суддя 
копаного м’яча на спортові змагання. Коли судив, суд його був совісний і спра
ведливий, без огляду на те, про що він писав. Тим він собі з’єднував прихильність 
свого довкілля і всі його, як не любили, то принаймні шанували.

Тому на вістку про його смерть приїздили його друзі здалека та старалися брати 
активну участь у похоронному обряді. Похорон відбувся в четвер 23 грудня 1982 
року на цвинтарі Св. Петра і Павла в Пармі, близько пам’ятника воїнам УПА, що 
був посвячений 10 жовтня 1982 р. Похороном зайнявся Ярема Попель, що перервав 
свої вакації на Фльоріді й прилетів літаком, щоб гідно віддати честь своєму другові з 
«Буй-Тура» і «Пролому». Багато його друзів поділилися з жалобною громадою 
своїми споминами, складаючи щирі співчуття дружині й рідні покійного.

Осип Новицький гідно заслужив собі бути похованим близько пам’ятника воїнам 
УПА, бо він, хоч і не вояк, але був там, де кипів бій за волю України в Хусті та 
служив батьківщині чим тільки міг найуспішніше, а як ставав до спортових змагань, 
то змагався за славу українського народу.

Хай вічна буде між нами слава й пам’ять незрівняному українському спортовцеві 
й визначному журналістові Осипові Новицькому — О. Гайському!

Його друг по шкільній лавці 
Микола Климишин



Дмитро Микитюк

П О РУ Ч Н И К  УСС І С У Д Д Я  СТЕПАН НЕБЕШ

«Відлітають сірим шнурком журавлі в вирій...»

Ця знана стрілецька пісня стосується долі кожного українського вояка, а зокрема 
вона якнайкраще підкреслює життя і діяльність УСС і поручника СС Степана Небеша, 
який 22 березня 1982 року помер у місті Клівленді (Огайо), проживши 86 років.

Народився 3 травня 1896 р. в селі Добромірці, Збаразького повіту, в селянській 
родині. Гімназію скінчив у Тернополі, а з вибухом І світової війни зголосився 
добровільцем до Легіону Українських Січових Стрільців. Всі добровільці виїхали З 
вересня 1914 року зі Стрия на Закарпаття і там у селах Ґородна і Страбічева (біля 
Мукачева) почався вишкіл.

У ті часи царська армія зайняла Галичину і загрожувала Угорщині. По тритиж
невім приспішенім вишколі, австрійський штаб вислав на фронт 1-ший курінь УСС 
під командою Василя Дідушка боронити австро-угорську державу. Там на самому 
кордоні, під селом Веречки (шлях Стрий-Мукачів) відбувся 28 вересня 1914 року 
перший бій УСС з москалями. В тім бою з козацькою кіннотою Степан Небеш у 
сотні Ос. Кучабського був ранений і через Будапешт заїхав до шпиталя у Відні.

Вернувши з Відня до коша УСС, а звідти на фронт, цілий час у 1915-1917 pp., 
брав участь у подільських боях з москалями (над річками Золотою Липою і Стри- 
пою) і в запеклих боях 1 липня 1917 року в селі Конюхові (біля Бережан) десятник 
Степан Небеш потрапив у московський полон.

Полонених УСС москалі везли через містечко Озірну коло Тернополя. По дорозі 
зустрічали УСС вже українські частини царської армії (то були часи Української 
Центральної Ради) під жовто-блакитними прапорами, що прибули на фронт. Приємна 
несподіванка трапилася полоненим УСС-ам у Тернополі, де їх привітала делегація 
Української Центральної Ради під проводом комісара Л. Юркевича від Тимчасового 
російського уряду Керенського (губернатором Галичини був проф. Дмитро Доро
шенко). Комісар Юркевич висловив надію, що полонені візьмуть участь в будові 
української держави і повідомив про цей приїзд УСС Українську Центральну Раду в 
Києві.

Степан Небеш у Тернополі втік з полону і якийсь час переховувався в знайомих, 
згодом виїхав до Станиславова, а потім при кінці липня 1917 року поїхав до Києва і 
працював там у видавництві ЛНВ та був членом Українського національного хору 
під керівництвом Стеценка, Кошиця й Леонтовича.

В 1917 р. вступив до куреня Січових Стрільців, яким командував Євген Коно
валець, і з цим куренем як поручник перебув усю московську війну. В 1920 р. 
захворів на тиф і вернувся до Галичини. У Львові з 1921 року студіював право в 
Тайному Українському Університеті, в 1927 закінчив правничі студії у Львові, три 
роки працював як судовий аплікант в окружному суді в Тернополі, а в 1930 році 
отримав номінацію на суддю в місті Надвірній, rf часи німецької окупації був ареш
тований і по тяжких знущаннях німці звільнили його, як суддю, з келії смерти в 
Станиславові. Перед другою більшовицькою окупацією виїхав з родиною на емігра
цію до Німеччини і з табору в Міттенвальді виїхав 1949 року до Америки, де 
постійно жив у місті Клівленді. Там попри важку фізичну працю, брав жваву участь у 
політичній, освітній і культурній праці, став скарбником станиці Братства УСС, 
членом Об’єднання кол. вояків-українців в Америці, членом Наукового Т-ва ім.

448



Шевченка, членом довір’я при Об’єднанні правників-українців в Америці і членом 
видавництва «Червона калина».

Переводив щорічно успішні збірки на різні народні цілі, як українські інваліди, 
листопадові та державні свята, пластовий музей, золотий ювілей УСС, посвячення 
прапорів ОбВУА, Дивізії УНА, УПА, Пласту і СУМ-у. Був також автором кількох 
цікавих розвідок і оповідань з нашої визвольної боротьби.

Похорон відбувся 25 березня 1982 року з церкви Св. Йосафата, а тіло спочило на 
цвинтарі Св. Петра і Павла в Пармі (Огайо). Осиротив дружину Володимиру і двох 
синів Ореста і Євгена.

Іван Р. Костюк

Р О Д И Н А  ПОЛОТНЮ КІВ

Згадуючи про колишніх мешканців Станиславова й околиць, більше чи менше 
заслужених українських людей, не можна поминути унікального прізвища Полотнюк.

Про одну вітку членів цієї родини, точніше про лікарів-професіоналів д-ра Олену 
Полотнюк-Гробельну і д-ра Наталію Полотнюк-Пристай, були короткі згадки в 
«Альманаху Станиславівської Землі» (перша частина, стор. 609).

ІГН АТІИ  ПОЛОТНЮ К  — церковно-громадьский діяч, народжений 1856, помер 
1903 року. Про нього згадується в Альманаху (перша частина, стор. 524) у статті 
Івана Ставничого п.н.: «Українська преса в Станиславові» як про видавця-основника 
й редактора «Дяковского гласу» — органу галицьких і буковинських греко-католиць- 
ких дяків, що появлявся в Станиславові від 1-го жовтня 1895 року по кінець 1901 
року за його редакцією, а згодом у Ярославі під редакцією Івана Майби. Обидві 
українські енциклопедії — «Книга знання», УЗЕ-РШ на стор. 1099 під гаслом «По
лотнюк Ігнат» і ЕУ-НТШ (гаслова частина) на стор. 2198 під цим же гаслом, згадують 
про нього як про громадського діяча, організатора дяків, керівника катедрального 
хору і дяківської школи в Станиславові, видавця й редактора газети «Дяковскій глас» 
(1895-1903 року) і як автора збірника народних і церковних пісень під назвою «Напів- 
ник церковний». Про «Гласопіснець Полотнюка» згадує також д-р Антін Рудницький 
у своїй книжці «Українська музика» — історично-критичний огляд, видання «Дніпро
вої хвилі» в Мюнхені 1963 року. Якщо до цих лаконічних нотаток додамо ще й 
«Міщанську касу», яку Гнат Полотнюк заснував у Станиславові 1890 року та інші 
добрі діла, які він учинив на протязі недовгого, бо тільки 47-літнього, свого життя 
для добра громади, тоді матимемо загальну сильветку цієї української людини, якою 
не може посоромитися Станиславівська Земля.

Іншою віткою роду Полотнюків є родина Івана Полотнюка й Марії Муж, по
своячена з неменше заслуженим родом Петра Ясінчука й Марії Туркули. їхніми 
дітьми були Василь і Анна з Ясінчуків Полотнюк, що привели на світ чотирьох синів 
Осипа, Ярослава, Євгена і Платона та дочку Галину. Усі вони, по своїй волі й неволі 
записалися добрими ділами в аналах Станиславівської Землі. Найстарший з них:

ОСИП ПОЛОТНЮ К  — народжений 10 січня 1897 року в Трибухівцях, повіт 
Чортків. Сімнадцятилітнім юнаком, будучи ще учнем Станиславівської української
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гімназії, разом з іншими учнями й абсольвентами цієї школи зголосився добровільцем 
в ряди Українських Січових Стрільців. Служив у 5-ій сотні УСС під командуванням 
отамана Сеня Ґорука. В боях з московськими напасниками поранений, у 1915 році 
попався в московський полон, звідки 1918 року повернувся до Львова і як під
хорунжий УСС, а згодом поручник УГА приймав участь в боях за Львів. Загинув 
геройською смертю 12 квітня 1919 року в Ставчанах б. Львова. Спершу, разом з 
іншими воїнами УГА був похований у братській могилі на пагорбку біля залізничної 
станції Щирець. У місяці травні 1925 року на зарядження польської окупаційної 
влади тлінні останки українських вояків ексгумовано й похоронено в спільній могилі 
на місцевому цвинтарі в Щирці. Під кінець 1938 року польські «счельци» збезчестили 
цвинтар, розрили могилу, а кості поляглих розкинули по всьому цвинтарі. Про цього 
доброго сина України є згадка в альбомі «Українські Січові Стрільці» (третє, ви
правлене і доповнене видання, в-во Ігоря Федева, Монтреаль, Канада, 1955 р.) на 
стор. 150 у списку старшин і стрільців 5-ої сотні 1-го полку УСС.

ЯРОСЛАВ ПОЛОТНЮ К  — це другий з черги син Василя й Анни Полотнюків. 
Народжений 20 травня 1903 року в Слобіці Більшовецькій, повіт Галич. Дев’ят
надцятилітнім абсольвентом української гімназії в Станиславові брав участь в «Зимо
вому поході» під командуванням генерала Юрка Тютюнника. Після невдачі цієї 
військової виправи пропав безвісти. Щойно після закінчення Другої світової війни, 
відбувши «покарання» на Соловках, був амнестований без права повернення на рідні 
землі, як «вільно посьолочний» доживає 
свого віку в Сибіру. Був одружений з 
киянкою Ольгою Нараєвською і з того 
подружжя має двох синів, Владена й 
Юрія.

ЄВГЕН ПОЛОТНЮ К — третій син 
Василя й Анни Полотнюків, народився 
15 березня 1906 року в Підманастирі, по
віт Бібрка. По закінченні української гім
назії в Станиславові студіював лісництво 
на Львівській політехніці. Як дипломова
ний інженер-лісник, працював у приват
них і державних лісах Яворівщини, Львів
щини й на Гуцульщині. У серпні 1939 
року разом з іншими «небезпечними во
рогами Ржечипосполітей» був ув’язнений 
в Березі Картузькій. За першої більшо
вицької окупації Львова й Галичини, ра
зом з інж. Андрієм («Дуськом») П’ясець- 
ким (розстріляний німцями 25 листопада
1942 року в Львові) працював при Дер
жавному управлінні лісів у Львові. За ні
мецької окупації був викладачем на Львів
ській політехніці, а від 1942 року працю
вав надлісничим у Микуличині. У вересні
1943 року, на донос поляків, за співпрацю 
зі своїм пластовим другом Романом 
(«Шухом») Шухевичем (згодом генерал 
УПА — Тарас Чупринка), з яким спільно 
поборював банди колпаківських парти

Фото із зб. 1. Костюка. 
Інж. Євген Полотнюк із членами УССК 

у Львові. 1935.
Перший ряд зліва: Ярослав Гаврилюк,

Є. Полотнюк, Ярослав Рак.
Другий ряд: Роман Рибачек,

Богдан Хамула, Н. Н.
Третій ряд: Петро Галібей.
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зан у Карпатах, довозив харчі й будівельні матеріяли для вишколу воїнів УПА в 
микуличинських лісах, був арештований німцями і 15 листопада того ж року, після 
«наглого суду», що проводився в ранніх годинах в театрі «Монюшки», за свідченням 
очевидців, був розстріляний разом з 24-ма українськими патріотами в пополудневих 
годинах під жидівською божницею в Станиславові. Замолоду, бувши учнем гімназії, 
брав активну участь в «Пласті» й ОУН. Разом з Романом Шухевичем, Ярославом 
(«Яром») Гладким, Іваном Сенівим, Мироном Ганушевським, Михайлом Скочилясом 
та іншими пластунами був співосновником старшо-пластунського куреня «Чорно
морці» й організував літні табори водного пластування над Дністром. Як член УССКу 
(Український Спортовий Студентський Клюб у Львові) «Ойґен» (така була його 
пластова кличка) записався золотими літерами в українському спорті як знаменитий 
бігун, плавець, лещатар і легкоатлет. Разом з іншими студентами, пластунами-спор- 
товцями, організував і брав активну участь у славних свого часу у Львові «Запо
різьких ігрищах», крайових спортових, легкоатлетичних, плавацьких і лещатарських 
змаганнях та кожнорічних, під час Зелених Свят, маратонських біпах Маківка — 
Львів, з символічною урною з землею із стрілецького цвинтаря на горі «Маківці» в 
Карпатах побіля села Головецько, де в кривавих боях з москалями, в днях 29 квітня 
до 2 травня 1915 року вславилися Українські Січові Стрільці. Був одружений (Вербіж, 
б. Коломиї у вересні 1934 року) з Дариною Дмитрівною Макогон (українською 
письменницею Іриною Вільде) і з того подружжя мав двох синів. Про «Ойґена» і 
його родину є згадки в українській пресі довоєнного, воєнного та післявоєнного часу, 
у пластових виданнях та в «Українському Лісницькому Альманасі» — Об’єднання 
Українських Лісників і Деревників, Нью-Йорк, 1958 р. Його прізвище згадується в 
німецьких судових актах у зв’язку з т. зв.
«Станиславівським процесом», що відбув
ся в Мюнстері, Німеччина, від 18 квітня 
по кінець вересня 1966 року.

1 ПЛАТОН ПОЛОТНЮК  — наймолод
ший син у родині Полотнюків, народився 
20 травня 1908 року в Станиславові. Під 
час навчання в українській станиславівсь- 
кій гімназії брав активну участь в «Плас
ті» й був членом УВО. По закінченні гім
назії, студіював на Львівському універси
теті право. За приналежність до УВО 
кількаразово арештований польською по
ліцією і був суджений у Львові в листо
паді 1928 року, разом зі студентом Львів
ської політехніки, пластуном-чорномор- 
цем Іваном Сенівим (після війни пропав 
безвісти) за здогадне убивство поліційно- 
го донощика й провокатора Михайла 
Гука. У висліді судової постанови, 24 лис
топада 1928 року, разом з підсудним Іва
ном Сенівим був звільнений з тюрми і 
наступного року подався (легальною до
рогою) до Харкова, де закінчив школу 
Червоних старшин, а перебравшись зго
дом до Києва, учився додатково в Київсь- фото із зб , Костюка
кому політехнікумі. У 1931 році одружив- Платон Полотнюк (20. 5. /90S -  1938 (?))
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ся з Галиною Нараєвською, сестрою Ольги Нараєвської. Як «буржуазний націо
наліст» і колишній в’язень польських тюрем, не знайшов він притулку в «рідній 
Радянській Україні» і під час постійних м’ясорубок та переслідування галичан, на
передодні Другої світової війни був остаточно ліквідований НКВД. Про нього є 
згадки в архівах УВО, «Пласту» та в пресових нотатках під час судового процесу за 
убивство провокатора Гука. Д-р Зиновій Книш, видавець і редактор «Срібної сурми», 
у своїй книжці «На життя і смерть», що появилась друком у Торонті 1980 року, 
присвятив йому цілий підвідділ (32 сторінки) під назвою «Носив вовк, понесли і 
вовка» (загибель Михайла Гука).

ГАЛИ Н А ПОЛОТНЮ К  — єдина дочка Василя й Анни, народилася 21 травня 
1912 року в Білій, повіт Чортків. По закінченні вчительської семінарії СС Василіянок 
у Станиславові, працювала вчителькою в державних школах у Польщі, Україні, 
Німеччині й США. Працюючи до розвалу польської держави у 1939 році, переважно 
в польських школах варшавського воєвідства, була під постійним поліційним нагля
дом та зазнавала переслідувань шкільної влади за своє українське походження і 
кровне пов’язання з патріотичною родиною Полотнюків. Одружившись 1 січня 1940 
року в Львові з абсольвентом Львівського університету, магістром права Іваном Р. 
Костюком, доживає свого віку в Трентоні, Н. Дж., США.

ґ

Михайло Логаза

Д И РЕ К Т О Р Д-Р М И К О Л А  САБАТ — БАТЬКО  
СТАНИСЛАВІВСЬКОЇ У КРАЇН С ЬКО Ї  

ДЕРЖ А ВН О Ї ГІМ НАЗІЇ

Так назвав директора д-ра Миколу Сабата один із авторів історії цієї середньої 
школи в «Альманахові Станиславівської Землі», том 1, і водночас один із перших 
його учнів у тій школі — адвокат і суддя св. п. д-р Тимотей Мацьків.

І слушно, бо за весь час існування цієї школи протягом майже сорока років та на 
шістьох її директорів, а чи управителів, дир. Сабат керував цією школою майже 
половину цього періоду, бо — тільки з перервами, викликаними воєними діями і 
змінами державної влади — аж 18 років!

У тій же книзі прізвище дир. Сабата згадується на 22-ох сторінках, а обширнішу 
біографічну статтю про нього на стор. 681-82 подав один із його наступників — дир. 
Осип Левицький.

Але — з перспективи півсторіччя його смерти — ще й у цій книзі подаємо деякі 
доповнення та уточнення деяких фактів про цього визначного сина Станиславівської 
Землі та одного із найвизначніших наших педагогів у ділянці клясичних мов та 
античної культури принаймні у цілій тогочасній Галичині, додачи його світлину з 
архіву автора цих доповнень.

Дир. д-р Микола Сабат народився у священичій родині 1867 року в Обертині, а 
помер на 63-ому році життя 1930 р. в час літніх вакацій на приходстві свого кревняка
о. дек. Івана Винницького в Залісцях коло Ходорова (а не в Залізцях коло Бібрки, як
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подають деякі автори, а чи в Залезцях 
коло Ходорова [див. Адміністраційна 
Карта Галичини — В. Кубійовича і М.
Кулицького], як подав у своїх споминах 
«Львів — місто моєї молодости», ч. III, 
стор. 58 дир. Степан Шах, додаючи, «де 
й лежить похований»). Натомість фактом 
є, що тіло небіжчика перевезено залізнич
ним транспортом до Станиславова і по
ховано його на станиславівському місь
кому цвинтарі в родинній гробниці.

Автор цих доповнень, як довголітній 
лікар, висловлює своє застереження до 
ствердження, що вмер дир. Сабат «на 
удар серця, як жертва пацифікаційних 
знущань польської адміністрації» (див.
«Альманах Станиславівської Землі», т. І, 
стор. 681). Авторові відомо, що дир. Са
бат хворів на серце вже за два роки перед 
перенесенням до львівської Академічної 
гімназії у 1927 р. Фактом є, що вмер він 
у часі, а чи коротко по переведеній полі- 
ційній ревізії в парохіяльному домі о. дек.
І. Винницького передостаннього дня серп
ня 1930 p., коли ж ганебна пацифікація 
Галичини польською адміністрацією згід
но з достовірних джерел (Енциклопедія 
Українознавства, Словникова частина, 
т. 5, стор. 1964 та Українська Мала Енци
клопедія Є. Онацького, стор. 1313) по
чалась восени того ж року, точніше в другій половині вересня, отже немає підстав 
дочислити дир. Сабата до масових жертв брутальних погромів нашого населення 
уже по його смерті. Можна б думати про безпосередній причиновий зв’язок його 
смерти із поліційним обшуком дому та осіб, але — в ім’я правди — навіть об’єктив
ній медично-судовій експертизі у випадку роками хворого серця трудно, а то й 
неможливо, було б такий зв’язок доказати.

А крім цього таке насвітлення причинового зв’язку його смерти стоїть у повному 
контрасті до деяких злонамірених закидів йому «надмірної льояльности у відношенні 
до польської влади, а то й навіть польонофільства» (див. наш збірник, ч. 1, стор. 
682) та передусім у яскравому контрасті до клясичної засади — та ще й у відношенні 
до клясичного філолога — «De mortuis nihil, nisi bene» (Про мертвих хіба тільки 
щось добре). Правда - автор цитованої біографічної статті розправився із тими 
безпідставними закидами щодо особистости дир. Сабата, але ще раз треба підкрес
лити, що польським урядом заплянована і його поліцією та військом переведена 
нелюдяно-жорстока пацифікація не була спрямована проти льоялістів до польського 
уряду і не до польонофілів, але до національно-свідомого і патріотичного нашого 
населення!

І власне тому у доповненні до згадуваних заслуг дир. Сабата іншими авторами, 
не завадить подати ще раз їхні зіставлення:

Підкреслюється передусім його любов до нашої молоді, зокрема до молоді із

Ф ото із зб. д-ра М. Логази. 
Д-р Микола Сабат, директор 

української гімназії в Станиславові, 
потім у Львові (головної).
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Гімназійна прогулька до Риму.
Сидять: Д-р н. Сабат і проф. І. Ґолембйовський.

Стоять зліва: Степан Маркевич, Михайло Логаза, Степан Іваницький.

незаможних прошарків суспільства, якій він приходив із матеріяльною допомогою не 
тільки зі шкільних, але теж часто зі своїх власних фондів.

Дбав про високий рівень навчання у своїй школі і власну самодисципліну стосував 
не тільки до учнів, але й до вчителів і самих найкращих з-поміж них добирав до 
свого учительського збору та тим поставив свою школу на рівень однієї з найкращих, 
дарма що його строга дисципліна могла декому не подобатись; але остаточно як 
учні, так і професори бодай ретроспективно погоджувались, що його «тверда рука» 
виходила на користь усім заінтересованим.

Разом із світськими вчителями добирав теж знаменитих катехитів (напр. о. д-ра 1. 
Фіголя) і тим давав добрі підстави до релігійного виховання у школі. Сам був 
вірним і практикуючим членом нашої Греко-Католицької Церкви і був у приязних 
зв'язках із митрополитом Адреєм і дієцезальним Владикою Григорієм.

При цій нагоді варто пригадати, що на привіт митрополита Андрея з його 
поворотом із московського заслання, дир. Сабат виголосив «незвичайно гарну» про
мову (див. «Царський в’язень — 1914-1917», Львів, 1918), яку закінчив нашим націо
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нальним гімном у допасованій до торжественної хвилини формі: «Вже воскресла 
Україна і слава і воля, вже нам, браття молодії, усміхнулась доля!»

Серед закладників, що їх москалі були вивезли зі Станиславова до Львова, а 
декого пізніше на Сибір, був теж дир. д-р М. Сабат.

У державному уряді ЗУНР він був заступником міністра освіти і керував від
ділом середньої освіти.

На еміграції у Відні зорганізував і провадив матуральні курси для українських 
військовиків і рівночасно там же, а відтак у Празі викладав на Українському Віль
ному Університеті.

Пізніше, вже знову на становищі директора Станиславівської української держав
ної гімназії, він їздив довший час кожного тижня до Львова викладати на Тайному 
Українському Університеті аж до часу заборони польською Шкільною Кураторією, з 
рівночасним приділом ще більше шкільних обов’язків.

Крім наукових праць із своєї дисципліни клясичної філології, дир. Сабат приго
товив видання «для школи і дому» Шевченкового «Кобзаря» у двох томах, який був у 
свій час настільною книжкою шевченкознавства для широких кіл, зокрема для шкіль
ної молоді.

Мав дир. Сабат всестороннє знання, про що переконувались абітурієнти його 
школи, коли здавали іспит зрілости під частим його проводом.

Хоч би вже тільки цими виявами справжнього патріотизму на ділах своїх дир. д-р 
Сабат доказав, куди була спрямована його любов. І зрозуміло, що не всі належно 
оцінювали його, зокрема ті, що не розуміли його відповідального становища дирек
тора української школи під ворожою окупацією, бо саме вони поширювали про 
нього «татарські вісті», якими кривдили його. Бо життя його проходило під постій
ним стремлінням до загального добра.

І тому за нашим геніяльним поетом на вічну і світлу пам’ять про нього треба 
повторити: «Раз добром налите серце — ввік не прохолоне!»

Степан Волянський

ЗГА Д К А  ПРО Д -Р А  СЕЛЕПЕЯ, Л ІК А РЯ  В Н А ДВІРН ІЙ

З початком тридцятих років нашого сторіччя прибув та осів у Надвірній молодий 
лікар д-р Селепей. Смаглявий на виду, середнього росту, досить щуплий на тілі, але 
помітно серйозний і поважний, коли звернути увагу на його вік. Лікар у своєму 
званні з покликання і надзвичайно солідний, розумний і небуденний педант при 
піклуванні своїми пацієнтами. Його приймальня поміщена була в середмісті Над
вірної, устаткована в нові здобутки машин лікарських винаходів, вичікувала нових 
пацієнтів, поборюючи трудні початки кожного нового лікаря на новому місці і серед 
незнаних ближче мешканців.

З огляду на мою позицію у місті, мав я честь бути одним з перших, котрому 
новий лікар разом з дружиною склали офіційну візиту. Від самого початку припали 
ми оба собі до вподоби тим більше, що й вік наш сходивсь в приближенні і я також 
новий був у місті, бо щойно оженившись, осів у Надвірній та робив перші кроки
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власної господарки. Д-р Селепей приймав своїх пацієнтів дуже докладно, уважно 
стежив за станом їхнього здоров’я. В будь-яких розмовах з людьми, яких зустрічав — 
він рідко коли зажартував чи всміхнувся. Його теми в розмовах були переважно 
серйозні, далекі від почувань захоплення чи проявів життєрадісности. Мене відвідував 
мабуть найбільше та залюбки грав зі мною в шахи. Я не міг не помітити його 
хворобливого вигляду. Так! Він дійсно був хворий, про що вчасно постарався вия
снити мені на річевому викладі про його недугу серця, а саме: звуження аорти, 
допроваджуючої кров до серця. Єдиним ліком на цю хворобу, в тих часах, було 
спричинювати поширення тієї аорти заходом йодового лікування. Сьогодні зробили 
б йому операцію і напевно втримали у нормальному стані без усяких комплікацій і 
від’ємних наслідків. У тих же часах лікарська мудрість була безсильна проти цієї 
хвороби. Єдина рада, це були йодові купелі, яких не легко було урядити у тодішніх 
місцевих умовах. Тому саме д-р Селепей, вже досить заавансований у цій хворобі, 
виїхав на купелі в гирлі Дністра біля Чорного моря. Через кілька тижнів доктор 
повернувся, одначе не придбав бажаного висліду, а радше придбав другу хворобу 
печінки, в наслідок переповнення та перестояння в ній крови. Його здоров’я знай
шлось у критичному стані, без виглядів на полегшення. Його вуста були сині від 
злого перепливу крови. Найбільше болючим для доктора було це, що він — як лікар
— здавав собі справу з безвихідности і не мав надії на полегшу. Він зовсім свідомо 
приготовлювавсь до своєї катастрофи, та старавсь обговорити зі мною всякі фор
мальності, які мали б слідувати після його смерти. Я почувавсь у дуже прикрому 
становищі, як його найліпший товариш, якому він і звіривсь із своїми трагедіями і 
вибрав мене для полагодження всіляких формальностей, які належало б учинити в 
імені його дружини. Дружина доктора була дуже пристойна брюнетка в розквіті 
життя, вичікуюча здійснення її мрій і надій серед вигод і достатків лікарської позиції 
мужа. Передчасно стрінув її хворобливий настрій та холод зі сторони мужа і це 
роздвоїло їхні життєві напрямні. Був у них синок, ще малий, якого доктор дуже 
любив, та все журився тим, що син не буде пам’ятати свого батька, та виросте серед 
непідхожого йому середовища, далеко від батьківських національних почувань.

У свій час прийшла смерть д-ра Селепея. Я подбав полагодити все потрібне та 
спричинив реалізацію асекураційних поліс так, щоб удовиця могла спокійно подумати 
про себе та про сина. Вона зосталась на місці та винаймила цілу лікарську прий
мальню новому лікареві д-рові Трутякові, котрий прибув після смерти д-ра Селепея.

На цвинтарі в Надвірній похоронений д-р Селепей, молодий надійний лікар- 
українець, котрий так передчасно мусів відійти від нас, перед здійсненням плеканих 
ідей, замірів та діл для своїх найближчих, а головно для добра нашого народу.

Хай не забудеться пам’ять про нього!
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ЯРОСЛАВ ХМ ІЛЕВСЬКИЙ

Петро Оришкевич

Доповідь прочитана на засіданні осередку праці НТШ у Вашінгтоні, дня б. 11. 1965

Думаю, буде гарно з нашого боку, якщо ми насвітлимо деякі моменти життя 
світл. п. д-ра Ярослава Хмілевського та скажемо дещо про його громадську й 
наукову діяльність.

Світлої пам’яти д-ра Ярослава Хмілевського я знав ще з 1925 p., коли я був учнем 
6 кляси гімназії, а він був уже настоятелем-медиком у бурсі УПТ у Львові, при вул. 
Хшановського ч. 9. Вже тоді, як молодий студент медицини, давав нам щось прак
тичного в руки, бо саме зорганізував переплетний гурток при бурсі, і вчив студентів 
як оправляти книжки. Ми оправляли книжки для бібліотеки, і те звання придалось 
нам пізніше в житті, бо перплетництвом часто заробляли гроші, за які тоді так було 
тяжко. Доля судила світл. п. д-рові Хмілевському виїхати на дальші студії до Праги
і, як подає часопис, закінчив він їх у 1929 році. Після нострифікації у Познані в 1933 
р. д-р Хмілевський працює лікарем у Станиславові. З більшовицьким наступом за
лишає край та переїздить до Німеччини, а 1949 року до Америки в Балтімор. Там 
зустрів я д-ра Хмілевського вдруге в житті. Я його добре пам’ятав, але і він мене не 
забув ще з бурсацьких часів. По короткому перебуванні в Балтіморі переходить д-р 
Хмілевський на працю лікаря до стейтової лікарні в Генрітон, Мериленд, де працює 
до червня 1964, після чого подався на емеритуру. Та не довго тішився вільним 
життям, бо вже 10 січня 1965 р. в полудневих годинах залишає цей світ на 69 році 
життя, осиротивши дружину Іванну з Гісовських і дві доньки, Лідію, мою бувшу 
ученицю, та Марійку, студентку 4 року університету. Похорон відбувся 13 січня у 
Балтіморі, а тіло його спочиває на українському католицькому цвинтарі в тому ж 
місті. Останній раз я бачився з д-ром Хмілевським на імпрезі у Балтіморі, і тоді він 
признався мені, що лікарі залишили йому всього 5 літ життя. Але не пожив він і так 
довго.

Д-р Хмілевський помер, але залишилася його праця, яку він віддав своїй батьків
щині, його писане слово, бо світл. пам’яти д-р Ярослав Хмілевський це видатний 
український лікар, учасник визвольних змагань, активний громадський діяч і нау
ковець. Будучи звич. членом НТШ, св. п. д-р Хмілевський заявив своє приступлення 
до нашого Осередку, якого членом був протягом двох років. Через хоробу не міг 
брати активної участи в працях Осередку, але цікавився його життям і був у контакті 
з Управою. На запитник, датований днем 29 серпня 1964 p., для звіту з діяльности за 
час від 1 листопада 1960 до 1 жовтня 1964, відповів під датою 25 вересня 1964, що я 
вважаю буде інтересувати шановних слухачів, коли я це відчитаю.

На перше питання: Відбуті в той час наукові конференції, доповіді, подав: Відчити 
та реферати —

1) В Укр. Лік. Т-ві П.А. та філії в Балтіморі.
2) Реферат у Клівленді.
3) Декілька рефератів у Самопомочі в Балтіморі.
До другої точки: Видавнича діяльність — від 1960 р.
1) Рохлін Д.: Підсумки анатомічного й рентгенологічного дослідження кістяка 

Великого Князя Ярослава Мудрого — переклав з рос. мови д-р Я. Хмілевський, 
Лік. Вісник, Рік VII. 217, квітень 1960 р.

2) Д-ри Т. Воробець, Р. Осінчук та Я. Хмілевський: Медичний Факультет Укра-
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їнського Тайного Університету. Лікарський Вісник, Рік VIII, ч. 22-23, липень- 
жовтень 1961 р.

3) Д-р Ярослав Хмілевський: Цінний документ. Лікарський Вісник, Рік IX, ч. 1, 
січень 1962 р.

4) Д-р Ярослав Хмілевський: На що хворіли та від чого повмирали українські 
князі. Лікарський Вісник, Рік XI, ч. 4, жовтень 1962 р.

5) Д-р Ярослав Хмілевський: Дещо про Меркурія, Ескулапа та їх знаки. Лікар
ський Вісник, Рік IX, ч. 4, жовтень 1962 р.

6) Д-р Ярослав Хмілевський: Недуги Т.Г. Шевченка. Лікарський Вісник, Рік X, ч. 
1 і 2, січень 1963 р.

Те, що я тут зачитав, є лише частиною довгої історії життя і праці покійного, а 
його наукові праці вимагають окремих дослідів.

Світл. п. д-р Ярослав Хмілевський писав багато про недуги українських князів і 
Тараса Шевченка, і сам помер від недуги, залишаючи для нас усіх смуток і жаль, що 
лави наших працівників рідшають.

Орест Городиський

В О Л О Д И М И Р ЧЕРН Я Х ІВС ЬК И Й  — БОКСЕР

У Станиславові було 5 церков: катедральна, в Княгинині, на Гірці, Майзлях і 
«каплиця» (така була офіційна назва) оо. Редемтористів при вул. Ґолуховського. 
Церкви на передмістях зуміли зорганізувати релігійне життя по різних місцевих 
організаціях. Церкви на Гірці та Майзлях (остання під управою оо. Василіян) гурту
вали головно родини залізничників, а в Княгинині — місцевих міщан.

Катедра не проявляла помітнішої активности, а каплиця оо. Редемптористів мала 
цікавий і різноманітний склад парафіян: інтелігенцію, професорів, членів вільних 
фахів, гімназійних учнів, робітників та домашню прислугу, що складалася головно з 
дівчат з поблизьких сіл. Отець В. Величковський присвячував особливу увагу справі 
опіки над дівчатами, що служили в «панів», дуже часто в неукраїнців і некатоликів, та 
над робітниками, що також працювали в неукраїнців. Саме ці дві групи були нара
жені на різного роду небезпеки морального і національного характеру.

Було приємно дивитися під час різних релігійних урочистостей, як то членки 
Марійської Дружини у вишиваних блюзочках і мужчини з церковних організацій 
спільно брали участь з хоругвами та прапорами в процесіях. Кожний, хто бував у 
каплиці оо. Редемтористів, мусів признати, що панував там молитовний настрій, 
люди заходили помолитися чи поринути в релігійних роздумуваннях. Хто частіше 
заходив до каплиці, мусів звернути увагу на дві особи, що немов належали до цього 
манастиря. Першою особою був загальношанований терцсян української державної 
гімназії Павло Нєхцай (помер 1938). Він завжди служив до ранньої Служби Божої. 
Визначався великою побожністю, жертовністю та любов'ю до молоді. За час своєї 
довголітньої праці в гімназії не відмовив жадному учневі в матеріяльній і моральній 
опіці. Другою особою був популярний — як його називали Владзьо Черніховський
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(Володимир Черняхівський) — силач, боксер, він же і прапороносець Апостольської 
Молитви. Високий, кремезний, поставний, з лагідною усмішкою, був членом «Со- 
кола-Батька ч. 1». І кожного року під час сокільських здвигів чванився ламанням 
підків та підношенням тягарів.

Владзьо, зіниця в оці о. Величківського, кожної неділі приймав Святе Причастя, а 
його приналежність до «парафіян» каплиці була запорукою, що міські батяри не 
поважаться ні на які бешкети на шкоду каплиці чи священиків. Коли Павла Нєхцая 
кожний бачив, як він жвавим кроком прямував з будинку гімназії до каплиці, так і 
Владзя не можна було не помітити, навіть в ущерть виповненій каплиці. На перший 
погляд був суворий, непривітний, але, коли до нього підходив о. Величковський чи 
хтось із постійних відвідувачів каплиці, обличчя Владзя прояснювалося приємною 
усмішкою. З-поміж ремісників він єдиний регулярно відвідував каплицю і бував на 
всіх церковних відправах. Можна певно сказати, що був своєрідним провідником 
групи людей зі своєї суспільної верстви. Оцих робітників і робітниць притягав чаром 
свого слова, цікавими оповіданнями та ясно поставленими перед їхніми очима житє- 
вими проблемами о. Величковський. На сходинах він обговорював не тільки проб
леми релігії, каплиці, але також цікавився поодинокими членами своєї «парафії». Він 
знав їх усіх, знав їхні проблеми та був найкращим дорадником у не раз складних 
їхніх житєвих проблемах, пришепив усім, з ким зустрічався, любов до України, 
любов до свого народу, до своєї Церкви. Як сьогодні, пригадую собі щорічні грудневі 
поминальні Богослуження за душі славної пам’яти Біласа і Данилишина. Каплиця 
була заповнена не тільки гімназіяльною молодцю, але й робітництвом. Між ними 
ніколи не бракувало Владзя Черняхівського.

Праця пізнішого єпископа Величковського не пішла намарно. Може ще й сьогодні 
його вихованці світять прикладом своєї побожности або виховують своїх онуків у 
важких умовинах більшовицької дійсности в любові до Бога і України. Вже під час 
першої окупації Західньої України більшовиками його вихованці засвідчили свою 
вірність Христовим ідеалам. Передове місце між ними в ті часи займав ніхто інший, 
як Владзьо Черняхівський. Я знав цю історію з оповідань, але докладно про це 
розповів мені її учасник і свідок Платон Хома, брат визначного боксера й колиш
нього вояка Галицької Дивізії та УПА, Вілюся Хоми, і сам також боксер.

Черняхівський походив з-під станиславівського села Загвіздя. Мав ще п'ять чи 
шість братів, за фахом був муляр. Бокс вправляв у польській спортовій дружині 
«Ревера». З приходом більшовиків до Галичини він вступив до боксерської ланки 
станиславівського «Динамо», що його опікуном, а теж і головою Ради Фізичної 
Культури на Станиславівську область був капітан НКВД Чужмір.

У вересні 1940 р. відбувалися в Харкові республіканські боксерські змагання в 
системі «Динамо». Взяла в них участь і станиславівська команда, в якій змагалося 
двоє українців: Черняхівський у важкій вазі та Платон Хома, решта жиди.

До Харкова їхали через Київ, де зупинилися на два дні, щоб оглянути дещо з 
пам'яток нашої старовинної столиці. Зайшли вони й до собору Святої Софії. Вже 
оглядаючи його знадвору, Черняхівський робив фахові зауваги, який то ремонт 
треба було б зробити. Увійшовши досередини, став навколішки і так дійшов наперед. 
З ним були жиди, члени команди, а також офіційні провідники. Ті були дуже невдо- 
волені виявом релігійних почувань Черняхівського. В нього це був природний вияв, 
бо сам був дуже побожний. Вийшовши з собору, він звернувся до місцевих провід
ників, щоб дозволили йому власним коштом і власним трудом відновити собор 
усередині.

— Не дивіться так на мене, тільки дозвольте, а я сюди приїду з моїми хлопцями 
й проправимо все, що треба.
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Того самого дня по полудні відвідали станиславівські гості стадіон «Динамо», на 
якому в той час відбувалися вправи в підношуванні тягарів. З цікавістю приглядався 
до цього Черняхівський.

— Попробуй! — запропонували Владзеві піднести найважчий тягар.
Владзьо, не знявши каптана, підніс тягар вище колови. Ті, що приглядались, не 

могли вийти з дива.
— Звідкіля ти? Залишайся в нас!
У вечорі зайшов до готелю провідник ланки «Динамо» в підношенні тягарів із 

київського «Динамо» й пропонував Черняхівському добру працю, щоб тільки зали
шився.

— Я тут не- лишусь! — відповів Черняхівський. — Ви не вірите в Бога, а я 
віруюча людина й не буду мати змоги ходити до церкви. Бог обдарував мене силою, 
за що я Йому вдячний!

Черняхівський не мав кількох пальців на правій руці, але його удари були такі 
сильні, що під час тренінгу пробивав кулаками діри у тренінґовому мішку. Виходячи 
на рінґ, не раз сам боявся, що сильним ударом зможе вбити противника.

— Не хочу мати на сумлінні життя людини.

*  *  *

Харків. Черняхівський змагається в останній парі. Заля повна по вінця. Харків'яни 
були зацікавлені і змаганнями і змагунами з Західньої України.

Владзьо виходить на рінґ. Сама його постава мусіла викликати подив. Його 
противник також уже стоїть у протилежному кутку. Підходять закладати рукавиці. В 
той момент сталося несподіване: Черняхівський, як перед кожним змаганням, широ
ким помахом правої руки поставив хрест на грудях... На залі раптом запанувала 
тиша. За хвилину почулися образливі вигуки. Черняхівський зніяковів. Хома піддер
жував його на дусі, мовляв, не звертай уваги, а скоро викінчуй противника.

— Боюсь, щоб не забити!..
Отой страх не залишав його впродовж цілої боротьби. Програв (бо після того 

мусів програти) на пункти. Після змагань наказ: до авт і до готелю, не вільно 
залишати кімнат.

На другий день був обшук. Хотіли пришити якусь ворожу акцію, але завдяки 
капітанові Чужмірові все закінчилося тим, що Владзьо в дальшому не брав участи в 
змаганнях.

Як-не-як, капітан Чужмір любив Черняхівського. Коли вернулися до Станисла
вова, він провів з Черняхівським довшу розмову. Той оповідав опісля, що Чужмір 
мав зрозуміння до його побожности, але просив чогось подібного не повторяти, бо 
ледве чи можна буде витягнути його з халепи.

Та глибока релігійність, що так безстрашно й безпосередньо проявилась у Чер
няхівського під час боксерських змагань у Харкові 1940 року — це вислід духовної 
праці покійного тепер Владики Василя Величковського.
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М. Климишин

Д-Р в о л . я н о в и ч  
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ СТАНИСЛАВІВЩИНИ

Першим українським лікарем у Ста
ниславові під кінець 19 століття був д-р 
Володимир Янович. Народився він 1868 
року в Солотвині як син учителя Кон- 
стантина та Елеонори з Серафінських.
Медицину студіював і закінчив у Відні.

Свою ординацію відкрив він у 1900 
році. Був лікарем не тільки мешканців 
Станиславова, але й цілої околиці. Він 
був щиро відданий своїм пацієнтам і ду
же часто, не зважаючи на пору дня чи 
ночі, йшов з допомогою чи їхав селянсь
ким возом далеко на село з ліками для 
хворих. Така лікарська практика давала 
йому знання потреб нашого тодішнього 
села й він, крім лікарської практики, при
святився освітній праці.

За його ініціятивою була заснована 
повітова кредитова спілка під назвою 
«Позичкова каса» при товаристві «Руська 
хата» в Станиславові. Він їздив по селах 
з доповідями і закладав читальні «Про
світи», а де вже була читальня, там він 
старався приїхати на загальні збори, щоб 
своєю присутністю й доповіддю заохоти
ти до праці селян.

У 1910 році його вибрали на голову 
філії «Просвіти» в Станиславові і відтоді 
він ще більше присвятив свого часу та 
праці в Станиславові, а також і в цілому повіті. Щоб здібніші селянські діти могли 
вчитися в гімназії, він був ініціятором заложення «Селянської бурси», закупивши за 
свої гроші дім з великою площею при вул. Липовій ч. 80. Тому, що бурса не могла 
сплатити йому боргу ніколи, більшу частину тих грошей мусів він бурсі подарувати.

Його теж бачимо між основниками таких важливих інституцій як «Кредитова 
кооператива», «Народний дім», «Сокіл», «Зорі» й інші, яким він давав на початок 
значну матеріяльну допомогу.

При тому він щиро співпрацював з тими, що займалися політичною діяльністю. 
В той час був голосний процес студента Мирослава Січинського, якого Дмитро 
Вітовський зі своїми друзями викрав із тюрми в Станиславові, на що д-р Янович дав 
також дві тисячі австрійських корон.

Не менше уваги присвятив д-р Янович долі композитора Дениса Січинського, що 
під кінець свого життя потрапив у злидні, не мавши ні притулку, ні засобів до

Фото із зб. Б. Жаровського. 
Лікар д-р Володимир Янович, визначний діяч 

Станиславівщини, довголітній голова філії 
т-ва «Просвіта» в Станиславові, політичний 

в ’язень царської Росії, помер у 1931 році.
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існування. Д-р Янович стало уділяв йому безплатну лікарську допомогу, давав мате- 
ріяльну підтримку.

Філія «Просвіти» була центральною організацією українців Станиславова й око
лиці. У філії гуртувалися найчільніші діячі української громади, яка мала трудне 
завдання протиставитися нахабно розпаношеному польському населенню міста. Хоч 
поляки втратили свою державу й були під австрійською окупацією так само, як 
українці, але вони мали великі впливи й чулися більше певні й тому намагалися всіма 
способами придушити розвій українства й відсунути його в глухий кут. Кожне місто 
в Галичині було мов би то чужинецьким островом серед українських сіл. По містах 
було дуже багато чужого елементу, головно поляків і ще більше жидів, що разом 
становили переважну більшість. їм дуже сприяли німці, щоб могти утримувати владу 
на українських землях при їхній допомозі.

Коли взяти дані зі статистики 1921 року, ми знайдемо такий невідрадний стан у 
Станиславові: українців 3,245, поляків 10,793, жидів 13,969. А околиці Станиславова 
виглядали так: українців 62,067, поляків 19,588, жидів 2,268.

Можна собі уявити, яких зусиль мусіли докладати діячі української громади серед 
таких обставин, щоб не датися приглушити себе чужому елементові. Більшу частину 
тих завдань виконувала філія «Просвіти», що її головою був д-р В. Янович.

Не дивно, що його відразу арештували москалі, коли зайняли Галичину за часів 
Першої світової війни. Вже восени 1914 року його вивезли в глиб Росії до Симбірська, 
де він карався чотири роки. Аж після революції в Росії вдалося йому дістатися до 
Станиславова 18 червня 1918 року, де його привітали українці ентузіястично з тодіш
нім головою філії «Просвіти» Миколою Лепким, братом поета Богдана. 26 червня 
його вибирають знову головою філії і він знову з великим запалом і розмахом стає 
до праці в громаді.

Величаве привітання урядили йому мешканці Кнігинина-Гірки 15 липня 1918 р. у 
своїй читальні «Просвіти», яку він заснував і нею стало опікувався. Це був час, коли 
Австрія хилилась до занепаду, а східня частина України вже була вільна. Поляки 
приготовлялися зайняти Галичину після занепаду Австрії. Д-р В. Янович скликає 
довірчу нараду визначних українців Станиславова в суботу 12 жовтня, на яку запро
сив незрівняного промовця адвоката д-ра Лева Бачинського. На тій нараді постано
влено, як зареаґувати на намагання польської РеГенційної Ради анексувати до Польщі 
українські землі східньої Галичини. Довірчу нараду, яка відбулася в «Соколі» при 
участі понад тисячі осіб, провадив д-р В. Янович і закінчив її закликом: «Будьмо 
готові на всякі можливості з боку ворогів! Будьмо готові відперти ворожу руку! А 
там і в нас стане краще».

На наступних довірчих зборах 31 жовтня 1918 року д-р В. Янович був обраний 
головою Повітової Української Національної Ради, яка вночі перед Першим листо
пада 1918 року перебрала владу в Станиславові від австрійського уряду.

Коли була вільна Українська Держава в 1918 і 1919 роках, був д-р Янович у 
міській управі Станиславова головою санітарного відділу. Він з управою міста вітав 
архикнязя Вільгельма-Василя Вишиваного, сотника УСС, що в дорозі до Львова 
відвідав зі своїм штабом і місто Станиславів.

«Руську хату», що була централею товариського й культурного життя Станисла
вова, переіменовано 17 листопада на «Українську хату» й вибрано нову управу, до 
якої увійшов д-р В. Янович. З цією культурною установою д-р В. Янович був 
пов'язаний ще з-перед 1900 року й відіграв важливу ролю в її діяльності. Багато 
уваги він присвячував у той час драматичному гурткові, який приєднував багатьох 
визначних мистців сцени.

Після трагічного закінчення визвольної боротьби України, д-р В. Янович був
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Фото із зб. В. Попадинця.
Товариство Купців і Промисловців у  Станиславові. Всередині д-р Вол. Янович.

обраний у травні 1921 року знову головою філії «Просвіти», і він присвятив тій праці 
багато часу, енергії і своєрідного широкорозгорнутого плянування, яке вмів послі
довно здійснювати.

Він причинився до відновлення товариства «Український народний театр ім. Тобі- 
левича», яке в скорому часі об’єднало багато добрих українських мистців сцени й 
виконало неоціненну культурну й виховну працю не лише в Станиславові, але й по 
всій Західній Україні між двома світовими війнами.

Жива, повна ініціятиви й наполегливости праця В. Яновича сягала аж до Львова, 
де він був одним з перших ініціяторів заснування Лікарського Товариства.

Помер д-р В. Янович у повному розгарі праці в 1931 році в Станиславові, де був 
похований на місцевому цвинтарі. Похорон відправив сам єпископ Іван Лятишевсь- 
кий. В 1936 році старша його дочка, монахиня Ірина, перевезла його домовину до 
Львова й там він був похований у родинній гробниці на Личаківському цвинтарі, де 
вже лежала його дружина Михайлина з дому Гойвановичів, що була померла ще в 
1914 році, на весні. Залишили вони троє дітей: найстарша дочка Анна-Марія-Дарія- 
Сабіна (чотири ймення) студіювала один рік на Тайному Українському Університеті, 
згодом переїхала до Ґрацу й там закінчила філософічний відділ, але потім вступила 
до манастиря СС Василіянок, прибравши монаше ім'я Ірина. Вона померла у Львові 
1982 року, в місяці серпні.

Син Іван був учнем Станиславівської гімназії й був другим з ряду полковником 11 
Пластового Полку ім. Гетьмана Івана Мазепи, бувши у восьмій клясі. Після матури 
виїхав до Леобену в Австрії і там, закінчивши Гірничий інститут, одержав у 1928 
році диплом з мірництва, а в 1929 році диплом з гірництва. Був співвласником 
копальні вугілля в Західній Україні, а тепер живе в США.
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Молодша дочка Ксеня закінчила медицину в Ґрацу й була лікаркою в Західній 
Україні. Вийшла заміж за лікаря д-ра Омеляна Лебедовича й тепер по його смерті 
живе коло Детройту, США. В її родині гарно збережена родинна традиція: вона має 
дві дочки і трьох синів — і вони всі троє лікарі в Америці.

В пошану заслуженого громадського діяча станиславівські купці і промисловці 
задумали були створити стипендійний фонд для бідних, але здібних, студентів вищих 
шкіл як живий пам’ятник докторові Володимирові Яновичеві й уже поробили дале- 
койдучі підготування та вибрали комітет, але всьому перешкодила війна й той бла
городний почин не був досі здійснений.

Українці на засланні, між якими багато станиславівців, створили собі хор, 
щоб рідною піснею розважати свою тугу за батьківщиною.
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МІСТА СТАНИСЛАВІВЩ ИНИ

Ф ото із зб. Йосифа Комарницького. 
Богородчани. Після посвячення площі під будову нової церкви.
На світлині учасники польової Служби Божої в Богородчанах.

Перший ряд зліва направо (сидять): о. Процик, парох Журак з Манастирчан, о. Йосиф Проць, 
був. учитель реальної школи в Снятині, шк. товариш єпископа Лятишевського, 
батько єпископа Лятишевського, єпископ Кир Іван Лятишевський, о. Бойцун, 

ректор духовної семінарії в Станиславові, о. Кость Білинський, парох і декан Богородчан, 
о. Василь Гординський, парох Глибокого, о. П. Городецький, парох Ляховець.

Другий ряд зліва направо (стоять): Н.Н., о. Іван Пасічняк, парох Ляховець (по смерті 
о. Городецького), о. Іван Соболевський, парох Нивочина, Н.Н., о. Роман Бачинський, 

парох Раковця, Федь Мартинець, директор Земельного банку в Станиславові, 
сенатор Омелян Гординський, син о. Василя Гординського, інж. Микола Хомишин, 

о. Иосиф Петраш, парох Горохолини, Лука Підлуський, реставратор в Богородчанах, 
урядник єпископської канцелярії, о. Микола Огоновський, парох Саджави, о. Амброзяк, 

парох Космача, о. Ліцовський, парох Грабівця, о. Іван Устияновський, парох Старого Лисця, 
о. Володимир Косевич, парох Старих Богородчан.

Третій ряд: невідомі три отці, о. Володимир Яримович, парох Росільної,
Н.Н., о. Корсан, парох Старуні.

Світлина зроблена на тлі парохіяльного дому в Богородчанах.
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Священики Богородчанського Деканату 1935 року.
Сидять зліва: архітект В. Комарницький, о. Григорій Процик, о. А. Білинський, 

о. д-р Авксентій Бойчук, о. Василь Гординський, Н.Н.
Стоять в першому ряді зліва: о. Володимир Чорний, о. Михайло Бойко, о. Степан Дзебій, 

о. Іван Пасічняк, Н.Н., о. Іван Соболевський, мґр Омелян Гординський, 
б. Володимир Косевич, о. Іван Корсан, о. И. Петраш.

Нагорі зліва стоять: о. Ізидор Скорохід, о. Станислав Ґерус, 
о. Никола Огоновський, Н.Н., о. Володимир Яримович.
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ВОРОХТА В ОБРАЗАХ

Ворохта. Гуцульський придорожній хрест.

Краєвид Ворохти.
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Загальний вид на Ворохту.

Учительська оселя у Ворохті.
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Капличка на цвинтарі у Ворохті.

Фото із зб. Б. Шарка. 
Ворохта. Діти народної школи з учителькою.

Позаду дехто з батьків.
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Карпатські краєвиди у Ворохті.

Вид на Говер.ію у Ворохті.
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ГАЛИЧ І ОКОЛИЦЯ

Теодор Гринів

Усі села в Галицькому повіті були під 
польською окупацією добре зорганізова
ні, а найбільшою національною свідоміс
тю відзначалась молодь. Клич «свій до
свого по своє» зростав з дня на день так 
сильно, що чужонаціональні торгівці по
чали вбачати у зрості української націо
нальної солідарности небезпеку для себе.

Майже в кожному селі Галицького по
віту існували організації як «Просвіта»,
«Рідна школа», «Сільський господар», ко
оператива, «Союз українок», «Відроджен
ня» та спортово-пожежне т-во «Сокіл».
При всіх читальнях існували бібліотеки, 
що начисляли від кільканадцяти до кіль
кох сотень книжок; майже всюди діяли 
драматичні гуртки і хори. Головою т-ва 
«Просвіта» в Галичі був емеритований 
управитель школи Скрентович, а органі
заційним референтом був Микола Мату- 
сякевич, головою філії «Сільського гос
подаря» — інж. агроном Дудар. Прізви
ща ветеринарного лікаря не пригадую.
ГОЛОВОЮ «РІД Н О Ї ШКОЛИ» був адвокат д-р Фото із зб. проф. О. Залеського.
Володимир Мурович, а заступав його ди- Галич. Церква з княжих часів.
ректор Скрентович.

В Галичі розвинулась у 30-х роках українська приватна торгівля. В середмісті 
були текстильні крамниці, а саме: Володимира Пташника, Березяка та Василя Гри- 
нева. Власником крамниці з залізом був Роман Чолій, власником крамниці зо шкірою 
був Пушик, ґалянтерійну крамницю вели до спілки Когуч і Леочко, споживчу крам
ницю провадив Янович. Директорами гуртівні «Повітового союзу кооператив» були 
Яценович і Рудько, керівником районової молочарні «Маслосоюз» був Василь Гнатів. 
У середмісті були ремісничі варстати, як шевський Заклинського, кравецький Пав- 
ловського й декілька на передмісті, на жаль, прізвища власників призабулися. З 
професійної інтелігенції треба згадати адвокатів Осипа Бойчука, Муровича, Василя 
Яцева та Меркуна. Лікарську ординацію провадив д-р Шикета.

По відході більшовицької армії 1941 p., відкрив у середмісті ресторан широко
відомий український патріот Омелян Пашинський, професійний м’ясар, надзвичайно 
здібний організатор. Серед найбільших труднощів у здобуванні харчів він чудово 
давав собі раду. Рідко приходили до нього клієнти з грішми, бо осінню 1941 і 
весною 1942 р. був голод і безробіття, головно в гірських околицях. Люди з голо
дуючих сторін мандрували за хлібом на Поділля, а проходячи Галич, вступали до 
ресторану Пашинських, щоб хоч трохи підкріпитись, розуміється, даром. Пашинсь-
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Ф ото В. Галюка. 1982.

Галич. Церква св. Пантелеймона з XII століття.

Фото В. Галюка. 1982.

Галич. Головний вхід до церкви св. Пантелеймона.
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кий з дружиною і кількома помічниками працювали день і ніч, і всіх тих бідних 
голодних і безгрішних людей приймали й гостили, як своїх рідних.

На початку 1942 р. відкрили універсальний товаровий дім Теодор Гринів та 
Андрій Когут. По двох місяцях Гринів відкрив самостійну крамницю у Львові, а 
Когут провадив далі цю крамницю до відступу німців 1944 р. За німецької окупації 
засновано в Галичі більше крамниць, однак автор цих рядків у Галичі тоді вже не 
мешкав і тому не може подати відомостей про їхній розвиток.

До найбільше свідомих сіл Галицького повіту належало велике село Блюдники, 
що було до останньої війни чи не найкраще зорганізоване.

о. д-р Стефан Семчук

Д ЕЛ Я ТИ Н

Я в Делятині був коротко, два роки: 1926-1928. Але вони досить вагомі на події 
та успіхи. Назначений завідувачем парафії (парохом був о. Порубальський з пора
неною ногою і тому неспроможний сповняти функції), я кинувся у вир тогочасного 
життя. Був не лише в повнім управненні рядити справами широкої і розлогої парафії 
в місті, але також на примістях в Шевелівці і Любіжні, а також в дочірній парафії в 
Лузі, куди довозили звичайно фіякри. Треба було заспокоїти не лише всі ділянки 
парафіяльної міської праці, але ще й також обслужити гуцульські родини, що при
їжджали до Делятина в різних потребах з гір аж по границю до Вороненки. З 
північного боку вже не так було , хіба з доїздом від Ланчина. Була семиклясівка в 
місті, що мала свою філію, бувши переповнена, і двоклясівка на Лузі. В місті 
директором тоді був пан Микитюк, дуже спокійний, увічливий і діловий педагог. 
Однак це не зберегло його від постійних нападів головно польського катехита Зіґлєра, 
що сам, маючи дуже мало польської дітвори, робив усі можливі заходи притягнути 
на свої години нашу дітвору. А коли це було цілковито безуспішним, тоді загнався 
аж так далеко, що одного з наших старших учнів під час перерви прилюдно вдарив у 
лице, бо той розмовляв по-українськи. Була ще й жидівська панночка, що викладала 
догматику для жидівських дітей, але вона постійно говорила зі мною тільки по- 
українськи і між нами були гарні відносини. Праці було повні руки і при кінці я таки 
дістав сталого катехита для наших дітей. Однак інспекторат у Надвірній нічого не 
виплачував мені за навчання катехизму весь час. Аж коли я від їздив, тоді, мабуть з 
радости, виплатив нараз усе. А була це на ті часи досить поважна сума.

В місті було чимало української інтелігенції і воно ставало твердинею радикалізму. 
Однак у своїй праці я ніколи й ніде не зустрінув найменшої перешкоди з боку наших 
чільних людей. Навпаки, була тиха і постійна співпраця. Я заложив відділ Укра
їнської Християнської Організації, що зріс на 180 членів, мав свою книгозбірню, 
постійні виклади, щотижневі сходини, власний прапор, великий, жовто-блакитний, 
котрий завжди маяв попереду всіх наших церковних процесій і за серце брав під час 
йорданського походу на водосвяття до Пруту. Всі наші хоругви в церкві мали жовто- 
блакитні стрічки, так само похідні хрести й патериці. При читальні УХО була 
кредитівка-самопоміч, котра урядувала щотижня й несла допомогу з малих вкладів
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усім потребуючим. Наша парафія — це були на 75% міські робітники, що працювали 
на тартаку. Тільки Любіжня, Шевелівка і Луг мали селян. Ношею вони були гуцули, 
крім робітників, що ходили в міськім шматті.

Тоді ж постав біля Народного дому притулок у старім закупленім будинку, що 
його відремонтовано, і котрий перейняли у власність сестри служебниці, які мали 
подібні притулки в Микуличині й Надвірній. В Делятині було дві сестри, що не раз 
сльозами сплачували борги свого народу і церкви. Не жилось їм щедро, але дуже 
бідно, хоч праці не бракувало ніколи. Вели дитячий садок, вчили дітей, відвідували 
хворих, дбали про церкву, а дохід мали такий, що людська ласка і Божа воля.

Луг мав прегарного вчителя і наставника школи в одній особі Вишинського, 
справжнього виховника й любителя дітвори. Це була зразкова школа, на сто відсотків 
українська дітворою і навчанням, котру таки вкінці інспекторат перевів на польську, 
з порушенням всіх природних прав. У Делятині були переважно вчителі українці, але 
був також поляк Маркевич, що був білим круком між поляками тих часів і поводився 
чемно, льояльно і навіть з посвятою для українських дітей та їхніх прав у школі. В 
спорі з о. Зіґлєром він виразно і прилюдно став по моїй стороні.

Делятин мав велике число жидівського населення і також своєї інтелігенції. Коли 
в околиці й місті вибухла пошесть дифтерії і діти почали нагло вмирати, міський 
лікар-жид був іншого наставлення, як учителька катехитка-жидівка, і намагався 
заборонити брати тіла дітей на похорони до церкви, замість роздобути вакцину й 
нащеплювати проти пошести. Так пошесть вишуміла сама собою, але потягла з 
наших хат понад сорок невинних дітей. Тоді я мав дивний сон одної ночі, котрий 
буде цікавим для читачів, з різних поглядів. Я жив тоді на поверху вілли панства 
Лагодинських. І сниться мені, що я в гуцульській хаті, де при дверях велика піч. На 
Гуцульщині тоді здебільша були ще курні хати і піч займала добру четвертину 
світлиці. Сниться мені, що з печі з димом вилазить якась потвора неозначеного виду 
і росте, надуваєтьсгі, зайняла двері й суне на мене. Я схопив коцюбу, але даремно. 
Потвора росте й росте і вже більша половина хижі нею зайнята від земляної долівки 
по стелю. Мене облив холодний піт, я хочу перехреститися, але рука моя стала 
непорушною і мені годі її піднести. На мене зійшла смертельна тривога й нараз чую 
сильний стукіт, удари в двері: «Отче, отче, дитина вмирає, ходіть охристити!» Я 
зірвався, весь дрижучи, похапцем одягнувся, побіг до церкви по св. миро і разом з 
чоловіком до хати д-ра Л., де були малі діти, всі троє нехрищені. Він був знаним 
членом радикальної партії і не хотів охристити дітей, хоч уся родина того дома
галася. Я похристив усі діти і найменше померло таки півгодини опісля. Двоє 
старших вижили. Ви можете назвати це парапсихологічним явищем, чи телепатією, 
чи як хочете — але я пережив сильне внутрішнє душевне потрясення. Тієї ночі я спав 
твердим сном по цілоденній біганині в роботі і мені далеко було до якихось нервових 
неспокоїв чи неспання. Я заснув і спав, як то кажуть, наче мертвий. Однак, хтось 
дуже молився, так я вірю, за тих дітей і та молитва билася в мої двері, як останній 
рятунок. Діти були охрищені.

Годиться згадати, що гуцули точно й вірно дотримувалися обрядів і повір’їв. 
Церква була стара, дерев’яна, в гуцульськім стилі, по середині столітніх лип і в’язів, 
образи вкриті порохом століть і димом. Треба було думати, і то скоро, про нову 
церкву, залізобетонну. На ту ціль кожної неділі я запровадив соборний акатист по 
Службі Божій і ніхто не виходив з церкви, хоч там завжди було битком народу, так, 
що годі було протиснутися. Наші судді й адвокати, вчителі й провідні люди стояли 
кругом престолу в захристії, бо інде не було місця. З тих акатистів заплачено інж. 
Нагірному у Львові за пляни нової церкви, що мала коштувати приблизно 80000 
долярів.
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Раз у житті на Любіжні я мав похорон, котрого ніколи не забуду і котрому 
подібного не мав і ніколи мати не буду. Помер звичайний ґазда, котрого проводжали 
всеношною молитвою з псалтирем. Зробили з тесаних дощок деревище, накрили 
соломою, попрощали на порозі тричі, згорнули за ним і винесли сміття хатнє та з 
довгими восковими, ручно зсуканими свічами, запаленими в руках, винесли деревище 
на сани, запрягли четверню биків і так ми поїхали вздовж річки Любіжні, радше 
пішли пішки, весь час зі свічами в руках аж до Делятина. Було літо і сани йшли 
поволі по гірській дорозі, а круторогі рівно коливали головами. Нарід співав пісні, а 
я ішов після хреста і хоругов. Це ішла старина мого народу, віковий обряд прадідів і 
дідів наших, я це відчував за кожним кроком. І в душі в мене тоді гомоніли часи 
Данила і наша спільнота на прадідній землі.

В Лузі був паламар Турчиняк, малий, кремезний, кучерявий, що сам-один влас
ними руками збудував цілу церкву від долу до верху, поставив іконостас і вирізьбив 
усі образи на липових дошках, може один такий іконостас на всю Галичину. Він 
дійсно нагадував або давніх татарів або турків, що осідали часом поміж місцевим 
населенням, інтегрувалися цілковито і мали просто геніяльні здібності. Я маю досі 
від нього дарунок, ручний різьблений кедровий хрест, бо він казав, що кедрина 
ніколи не зіпсується. І свої образи як не на липі, він різьбив на кедрині. За долотця 
вживав звичайні виточені ножики і все в нього було саморобне. В мене досі також є 
модель тієї церкви, що він зробив у дарунок, весь ручно різьблений з кедрини.

Не лише гуцульські різьби, але й вишивки були прекрасні. їх вишивали наші Зузі, 
Маґдусі й Марічки своїм гаптом, питомо своїм, котрого на долах не знали; все 
придумували нові взори, різнокольорні, які не лише веселили око, але промовляли до 
душі грою красок і геометрією ліній. То була симфонія вишиття. Найкраще вишивали 
в поблизькій Дорі.

Той нарід був природно і глибоко підготований до власного державного життя і в 
дійсності жив ним, хоч покищо в чужій державі, яка тоді називалася Польща. Церква 
була для нього всім і він був готовий все зробити, що було державно гідне і 
освячене Церквою. Коли прийшли вибори до польського сойму, то в самім сере
довищі радикальної партії послом вийшов о. Ганушевський, член УНДО. Пригадую 
його віче в Народнім домі в Делятині, коли гуцули залягли так тісно, що ані увійти, 
ані вийти з залі не було змоги. Отець Ганушевський говорив про волю. Він сказав, 
що на світі є різні співучі пташки, котрі гарно виглядають. Але є також одна 
сіренька, мала пташина, котра чудово співає. Це соловей. Він відрізняється від усіх 
інших пташин тим, що ніхто його не бачив у неволі, в клітці. Як його зловлять, він 
перестає співати і за кілька днів гине...

Я молю Бога, щоб гуцульський орел не згинув у теперішній червоній клітці, а жив 
як геній нашого талану і неспожитої сили народу.
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ЄЗУПІЛЬ

УьрпіжьниП „НА 1*1.ін ш і  ДІМ- П тУП<> 11

Ф ото із зб. П. Канки.
Єзупіль. Український Народний дім.

Фото із зб. П. Кавки.
Єзупіль. Члени «Сокола».
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КАЛУШ

Місто Калуш — стара оселя при важливому шляху, що вів з Угорщини через 
Карпатську Русь-Україну карпатськими просмиками на Львів і Київ, і перехрещу
вався з «Чорним шляхом», що йшов з Азії на Европу, мав важливе й корисне 
положення, але заразом і небезпечне з огляду на набіги різних орд. Тому Калуш, 
положений на горбах над річкою Сівкою, з найдавніших часів виконував важливе 
завдання оборонної твердині, що контролюючи ті шляхи, давала захист подорожую
чим торговельним валкам, нараженим на напади різних грабіжників. До того мав 
Калуш багаті соляні копалини, що притягали з різних околиць багато купців.

Ф о т о  І р и н и  Ш в е н ґл е р .

Українська католицька церква в Калуші.

Знані з історії битви з татарами під Калушем. 1672 року Ян Собєський за допо
могою козаків і селян розгромив татарський загін хана Селім-Гірея під Калушем.

Хоч Калуш мав усі можливості буйного розвитку, з упадком Галицької Держави 
під ударами татарської орди занидів і Калуш.

Великі спроби визволитися з-під польської окупації за часів повстання Богдана 
Хмельницького під проводом Височана були остаточно розгромлені поляками і Ка
луш з того часу лишився малим містом без ніякого значення під польською і 
австрійською займанщиною.

Тяжких спустошень зазнав Калуш і в часи двох світових воєн.
В часи Першої світової війни Калуш був дуже знищений, бо через нього кілька
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разів переходила фронтова лінія російсько- 
австрійських військ. Найбільшого зни
щення зазнав Калуш під час так званої 
офензиви Керенського весною 1917 року.
Російська армія, зайнявши Калуш, захо
пила великі склади харчів, вин і горілок.
Командування армії дало солдатам доз
віл «погулять» у Калуші десять днів. П’я
ні солдати зробили погром на українське 
і жидівське населення, бешкетуючи ціли
ми днями.

Брат президента ЗУНР о. Володимир 
Петрушевич, тодішній парох Калуша, га
даючи, що своєю появою серед п’яних 
солдатів припинить бешкети, відважно 
вийшов на головну вулицю й почав за
кликати їх до порядку, та вони, не зва
жаючи на те, що він священик, побили 
його так тяжко, що він через кілька тиж
нів помер.

Австрійській армії прийшла підмога й 
москалі були змушені втікати з Калуша.
Відступаючи нагло, російські війська за-

Фото із зб. 3. Книша.палили середмістя Калуша, а також до- ,, _ „ гг u ..r J „ Український Народнии дім у Калуші.
околишні села Новицю, Угринів Старии,
Добрівляни й інші. В Калуші щасливо
врятувалася українська католицька церква, проте Народний дім був дуже пошкодже
ний, але не згорів, бо був мурований.

Ще перед І світовою війною в Калуші була громада добре зорганізована. Філія 
«Просвіти» існувала вже при кінці XIX століття, а в звіті «Просвіти» за 1907 рік 
подається, що філія була дуже активна, а її головою був адвокат д-р Андрій Кос. 
Всіх читалень «Просвіти» в Калущині було в тому році 47, але через воєнні дії праця 
філії дуже заниділа.

Читальня «Просвіти» в Калуші вже існувала в 1907 році. Головою був о. Воло
димир Тисовський. Членство складало 160 осіб, читальня мала 200 книжок. Все в часи 
російської окупації було понищене.

Головними діячами й організаторами Калущини в ті часи були посол до Галиць
кого сойму лікар д-р Іван Куровець, адвокат д-р Андрій Кос, один із найкращий 
правників Галичини, посол Калущини до парляменту у Відні, Ярослав Коритовський, 
купець, що був предсідником першого З’їзду купців і підприємців у Львові 1908 р. і 
Осип Ткачук організатор «Соколів» у Калущині. Він зорганізував віддів УСС у 
Калуші, який організовано виїхав з Калуша в останньому часі перед інвазією російсь
кої армії.

Д-р І. Куровець був основником і головним фундатором Народного дому в 
Калуші, що поруч з українською католицькою церквою був прикрасою міста. За 
російської інвазії пережив тяжкі переслідування. Його п’яні солдати були тяжко 
побили й разом з дружиною гнали, босого, 30 кілометрів до Станиславова, де його 
вирятував з рук чорносотенців Дмитро Дорошенко, що був тоді в імені Тимчасового 
уряду Керенського, із доручення Української Центральної Ради, губернатором Гали
чини.
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Фото із зб. 1. Решетилович. 
Хор і оркестра читальні«Рання зоря» в Калуші 1894 року.

Філія товариства «Зоря» в Калуші.
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Скоро потім він перенісся до Львова і 
там у період вільної Української Держа
ви був якийсь час міністром здоров’я і з 
урядом був переїхав до Станиславова.

Д-р А. Кос був вивезений за часів ро
сійської окупації Галичини у глиб Росії.
Звідтіль повернувся до Калуша в 1918 
році та скоро потім помер.

В період вільної Української Держави 
(про Листопадові дні в Калуші див. том
І, стор. 778) Населення старалося відбу
дувати місто й села, але це був закорот
кий час і в початках двадцятих років, 
уже під польською окупацією, Калуш був 
ще дуже знищений.

Та помимо того господарське й куль
турне життя українців стало скоро розви
ватися, хоч поляки забороняли й переслі
дували всякі почини, бо громада мала 
тоді своїх дуже активних провідних дія
чів.

Найперше відновлено Філію «Просві
ти». Головою став суддя В. Микласевич, 
а потім під кінець 20-тих років адвокат 
д-р Іван Сохацький.

Організатором «Просвіти» був довгий 
час Іван Король а після нього прийшов у 
30-тих роках Степан Климишин. По се
лах були колишні вояки УГА і УСС і 
завдяки їм організаційна праця мала ве
ликі успіхи.

В Калуші існував повітовий гурток «Рідної школи» ім. Івана Франка ще від 
початку XX століття, який теж був відновлений. Його головою був Онуфрій Кур- 
дидик, заступником Степан Загаєвич, секретарем Ярослав Рубчак, а скарбником 
Стефанія Чорпіта. На «Рідну школу» подарувала великий маєток (понад 100000 
австр. корон) Павлина Теницька, що мала в Калуші свій ресторан.

«Рідна школа» провадила в Калуші українську гімназію, засновану в період ЗУНР. 
Через три роки польська кураторія наказала її розв’язати і після того в Калуші була 
тільки польська гімназія. По розвалі Польщі була в Калуші десятирічка за першої 
більшовицької окупації, за німецької окупації була тільки торговельна школа (дир. 
М. Гуцуляк), а за другої більшовицької окупації знов десятирічка.

В останній декаді XIX століття в Калуші була заснована філія товариства «Зоря», 
яка мала свою оркестру і хор, але в часи Першої світової війни перестала існувати. 
Диригентом оркестри був Губчак.

Після Першої світової війни була сильна оркестра в Хотині, під дириґентурою 
Ліщинського, і в Підгірках.

Весь час між двома світовими війнами був у Калуші дуже сильний хор «Боян», 
що його великими ентузіястами відзначалися адвокати Аронців і Михайло Воробець. 
Фортепіяновий супровід був переважно виконуваний Іриною Решетилович, яка й на 
еміграції в Детройті працювала піяністкою й навчала гри на фортепіяні в Українсь-

Процесія в Калуші. Священики в ризах. 
Зліва направо: о. В. Тисовський. 

о. Монцібович, о. Юркевич, о. Майорчак.
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Ф ото із зб. д-ра Ст. Тисовського.
Отець Володимир Тисовський, парох Калуша з дружиною Марією.

кому Музичному Інституті до 1979 року, коли недуга очей унеможливила її дальшу 
працю. Ще була в Калуші піяністка Меланія Байлова.

Диригентом «Бояна» був д-р М. Воробець, потім Степан Бартко, а після нього 
Мирослав Струк. Хор мав дуже гарні й сильні голоси: соліст Іван Аронець — 
ліричний тенор, Сенчина, тенор-соліст, Візнюра, Аронцева, Дубрівна, тому у спів
праці з театральним гуртком ставили такі опери як «Катерина», «Запорожець за 
Дунаєм» і інші.

В пізніх тридцятих роках організовано змагання хорів та співаків-солістів з усіх 
сіл Калущини, щоб найкращих вислати на головні змагання у Львові. З дівчат 
солісток були вибрані: Павлина Дуда з Верхні, Ліщинська з Хотина, обидві сопрано, 
і Луців — альт.

Дуже гарно розвивалася кооперація з Калуші й по селах Калущини. У Калуші 
був Окружний Союз Кооператив з філіями в Долині, Рожнітові і Войнилові. Головою 
союзу був о. Володимир Павлусевич, а потім Генрик Коваль. В дирекції були: 
Рубчак Ярослав, Мигович Петро, Іван Ступницький, Іван Сохацький, Мирон Сілінсь- 
кий, Осип Микула, Литвинець з Неговець і Василь Когут з Болохова. Люстратором 
кооператив був м.і. Прокіп Матійців, член УВО й ОУН, в’язень польських тюрем.

Майже кожне село мало свою кооперативу й кожного понеділка хтось з управи 
бував у Калуші на зв’язок. До того ж понеділками в Калуші стало відбувався 
ярмарок.

Була в Калуші Районова молочарня, зорганізована ще перед Першою світовою 
війною. У відновленій молочарні головним діячами були І. Сохацький, Ілля Кара
пінка, Мельникович, Вол. Матвіяс, Гаврилів і ін.
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Дуже сильно стояла в Калуші «Народ
на торгівля». Головними діячами були 
Загаєвич, Тимко Бариш, а завідуючими 
Осип Ткачук і Марта Микула.

Був у Калуші «Хлопський банк», пе
резваний на «Україн, банк», що його зор
ганізував і довго вів д-р Куровець і Ти- 
мотей Бариш. Після смерти Бариша в 
1929 p., директором банку був Володи
мир Тисовський, а другим директором 
Іван Сохацький. Банк мав велике значен
ня в боротьбі проти лихварських пози
чок, через які багато селян тратили свої 
маєтки, а лихварі-жиди дороблялися з то
го на великих багатіїв.

Велику працю над поліпшенням сіль
ського господарства провело товариство 
«Сільський господар». Головними діяча
ми в ньому були учитель Ілля Стебельсь
кий, о. Маріян Юркевич і Дозорський.
Довголітнім агрономом був Павло Ду- 
брівний, колишній старшина УНР, що 
скінчив у Подєбрадах студії агрономії і 
напостійно поселився в Калуші. Правну 
пораду «Сільського господаря» вів адво
кат Володимир Ничай. Він теж був довгі роки секретарем філії «Просвіти». Молодь 
Калуша гуртувалася у спортовому товаристві «Сокіл» і товаристві копаного м яча 
«Чайка». Організатором «Сокола» був Осип Ткачук.

У «Чайці» кращими грачами були два брати Підлісецькі, Олесь Кочан, Мацола, а 
в час вакацій грали студенти, між якими й Микола Климишин, протягом трьох 
літніх вакацій. Назву «Чайка» пізніше замінено на «Сокіл».

Дуже сильна була на початку тридцятих років у Калуші «Студентська громада». В
1931 році проводили студенти ударну кампанію збірки на видавничий фонд «Сту
дентського шляху». Тоді м.і. був головою СГ студент Микола Климишин і він 
зорганізував поїздку по селах з концертом на честь Івана Франка. Сильний студентсь
кий хор під дириґентурою Матія Дуди виповнював більшу частину програми. Решту 
виповнювали студенти і студентки доповідями й деклямаціями. В часи вакацій 1931 і
1932 років відбулося вісім концертів по селах і один, останній, у Войнилові, де 
польська поліція відібрала письмовий дозвіл калуського старости на ті концерти. Ті 
концерти дали гарний прихід на видавничий фонд «Студентського шляху». Після 
Першої світової війни засновано в Калуші «Союз українок». Головою була дружина 
о. Тисовського, Марія, а по ній Стефанія Чорпіта. «Союз українок» вів дуже успішну 
працю по селах, де засновувано гуртки «Союзу українок» і дитячі садки. Цю працю 
вели головно студентки, що, покінчивши середню освіту, не могли продовжувати 
своїх студій.

У двадцятих роках дуже сильну акцію вела в Калуші й околиці УВО. Летюча 
Бригада УВО виконала два напади на пошту в Калуші. Потім ОУН продовжувала 
боротьбу з наїзниками й у Калуші й по селах Калущини було багато визначних 
членів ОУН, що про них згадується на іншому місці.

Жорстоко переслідували окупанти підозрілих за участь в УВО й ОУН. Поляки

Фото Ірини Швсґлєр. 
Українська католицька церква в Новиці 

коло Калуша.
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Фото із зб. 3. Книша.
Володимир Моклович як січовий стрілець у Києві з медсестрою.

часто арештовували без ніяких причин тільки для залякування. Арештованих часто 
побивали й, не доказавши їм приналежности до тих організацій, випускали на волю, 
а коли доказали, то засуджували на неспівмірно високі покарання. В часи пацифікації 
тяжко побивали знаних діячів, а їхнє майно нищили або бодай псували. В останніх 
роках перед війною всіх підозрілих брали до концентраційного табору в Березі 
Картузькій.

Німці за короткий час окупації багато людей розстріляли. Коли тільки мали якесь 
підозріння, чи донос, розстрілювали без суду. Так розстріляли директора гімназії 
О. Сливку, Ореста Коваля і потім 12 осіб розстріляло Гестапо із Станиславова в 
половині жовтня 1943 p., між якими були випускники торговельної школи, малолітні 
хлопці, Ярослав Глушко, Ярослав Панько, Ярослав Писар, Петро Келебай, Мандрик, 
Крайківський із його батьком і їхньою служницею та інших. Скоро потім розстріляли 
Долинку із сином у Станиславові. Багато людей арештували, вивезли й по них сліду 
не стало.

Нелюдські були переслідування й за більшовиків. Уже в перших місяцях по 
приході в 1939 році арештували більшовики адвокатів Івана Аронця та Івана Сохаць- 
кого. їх вивезли в Сибір і вони там пропали. Вивезені були на заслання з Калуша і 
сіл Калущини цілі родини свідоміших українців і священиків, між ними о. Андрій 
Бандера з родиною, а з села Верхня Дмитро Климишин, і вони пропали на Сибірі. 
Пізніше були арештовані суддя Ю. Цьонка, дружина Коритовського з дочкою, ро
дина Люпулів і інші, а їхні родини заслані на Сибір.

З вибухом війни в червні 1941 року були арештовані та зліквідовані кооператори 
Филимон Біленький, Олесь Кочан, Андрій Чолій і інші.
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Знімок ув'язнених Калуша і сіл. протягом J місяців у  Станиславові за часів перших виборів до сойму в Польщі. 
Посередині в першому ряді їх оборонець д-р Л. Бачинський. 48
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По Другій світовій війні через прово
кацію заарештували більшовики багато 
молоді Калуша й околиці під замітом 
приналежности до ОУН і УПА, яких за
судили й розстріляли. Між ними дочку 
д-ра Сохацького, Надю.

За другої окупації більшовицької Ка
луш дуже розрісся. Копальні калійних со
лей розбудовано та змодернізовано. Між 
іншим там відкрито великі поклади мі- 
нерала, який дуже рідко і в малих кіль
костях є у світі, тому його названо «Ка- 
лушит». Простір Калуша поширено через 
прилучення деяких громад (Підгірки). У 
зв’язку з інтенсифікацією видобування ко
палин і розбудовою Калуського Хеміч- 
ного Комбінату для мілітарних цілей,
число населення дуже збільшилося. Хоч На Калуському хе мік о-металургійно му
під час німецької окупації винищили нім
ці жидів, а поляків і німців виселили біль
шовики, в Калуші було в 1970 році 40778 мешканців, коли в 1931 році було 12131 
мешканець. Через напливовий чужий елемент Калуш — це, мабуть, найбільше зруси
фіковане місто Західньої України. В «Історії міст і сіл УРСР, Івано-Франківська 
Область», на стор. 252 про це пишеться: «Тут працюють представники 32 національ
ностей: українці, росіяни, білоруси, грузини, литовці та ін.»

В Калуші була ячейка комуністичної партії, складена із жидівського пролетаріяту. 
Коли в 1939 році прийшли більшовики до Калуша, вийшли на світло денне багато 
тих жидів-комуністів, щоб радісно приймати прихід Червоної армії. Вони цілували 
танки, вітаючи їхній прихід.

Вони зайняли високі уряди спочатку й робили мітинги, на які скликувано все 
населення Калуша. Але по якомусь місяцеві багато з тих калуських комуністів 
забрали, вивезли й по них слід пропав.
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Марія Когутяк-Гладка

М ОЯ Р О Д И Н Н А  МІСЦЕВІСТЬ К Н ІГ И Н И Н

Моя родинна місцевість Кнігинин-Село є складовою частиноіе^обласного міста 
Станиславова. Місто постало на території колишнього села Заболотова, в межиріччі 
Солотвинської та Надвірнянської Бистриці. Назви ці походять від міст Солотвина та 
Надвірна, попри які ті річки протікають.

При кінці Х-ІХ та початку XX ст. довголітнім війтом-начальником усіх Кнігининів 
був Олекса Когутяк, мій дідусь, людина мудра, дуже чесна, підприємчиво зарадна. 
Був суворий, але справедливий, зі своїх завдань вив’язувався все так, щоби була 
користь для мешканців Кнігининів. Управа міста Станиславова часто мала твердий 
горіх до згризення. Коли йшлося про переведення якоїсь справи чи розпорядження, 
які були корисні для міста Станиславова, але некорисні, або й шкідливі для мешкан
ців Кнігининів, Олекса Когутяк накладав своє вето, при котрому стояв твердо доти, 
поки справи були полагоджені так, що начальник Кнігининів міг на них погодитися. 
За його урядування, приблизно 1912 року побудовано на Мазурівці електрівню. 
Мешканці Кнігининів мали електрику не тільки по домах, але й вулиці були освітлені 
електричними лямпами, тоді, як місто Станиславів мало тільки газове освітлення. За 
старанням Олекси Когутяка побудовано мурований будинок для громадського уряду, 
який називано «ґміною». В будинку була заля для нарад, приміщення для канцелярії

Ф ото М арії Когутяк-Гладкої.

Кнігинин. Управа читальні «Просвіти».
Сидять: зліва другий Юрій Когутяк, третій д-р Володимир Янович, 

голова філії в Станиславові.
В другому ряді стоїть другий справа д-р Сава Никифоряк.
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Фото із зб. Ст. Бриндзея.
Хор і оркестра читальні в Бельведері 1936 року.

Голова читальні М. Швалюк і диригент І. Ворончак.
В першому ряді сидять зліва: (5) М. Вінтоняк, (6) М. Томин.

(7) О. Росткович, (9) О. Пужак, (10) Е. Лехіцький.

та каси. Довголітнім головним касиром був син Когутяка, Юрій, мій батько. При 
будинку були приміщення для місцевої поліції, пожежної сторожі та в’язниця. З 
вибухом Першої світової війни Юрія Когутяка покликано до австрійського війська в
1915 році. Був на італійському фронті до кінця війни. По повороті з Італії та 
короткому перебуванні вдома, в половині травня 1919 р. прилучився до Української 
Галицької Армії, яка тоді відступала зі Станиславова. З нею перейшов Збруч і 
пережив усі злигодні на Великій Україні. Повернув додому зі знищеним здоров'ям. 
Коли польська влада вже усталилася в Галичині, Юрієві Когутякові пропоновано 
попередню працю та обняти керівництво міського касового відділу. Мій батько 
відмовився. Тоді був клич бойкутувати польську владу, з яким батько солідари
зувався.

По своєму батькові Олексі Когутякові успадкував гарний маєток, наша мати, 
дочка Лазаря Винничука, двократно вибраного австрійського посла з Угринова До
лішнього, мала також гарний маєток, так що родина була добре матеріяльно за
безпечена. Ще перед Першою світовою війною Юрій Когутяк з іншими свідомими 
громадянами Кнігинина-Села заснували читальню т-ва «Просвіта». Читальня мала 
свій будинок, де відбувалися різні сходини, проби хору, вистави і концерти, та де 
була, як на ті часи, досить велика бібліотека. Д-р Янович Володимир, Северин 
Снігурович і Юрій Когутяк були першими, що заснували «Руську міщанську касу», 
яка містилася на першому поверсі наріжної кам'яниці при Сапіжинській вулиці і
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Фото із зб. В. Мокловича. 

Аматорський театральний гурток у Бельведері в Станиславові.

Першого мая. В тій самій кам'яниці на партері Северин Снігурович мав свій гарно 
влаштований склеп. Пізніше ту касу перемінено на Український банк, де довголітнім 
директором був Тарас Ліськевич, син усіма любленого проф. Ліськевича. В Стани
славові дуже відчувався брак приміщення для бідніших учнів довколишніх місце
востей. За старанням д-ра Яновича Володимира, Северина Снігуровича, Юрія Когу- 
тяка та інших засновано хлоп’ячу бурсу, де не один бідний український учень знайшов 
приміщення. Юрій Когутяк належав до Батьківського гуртка при українській чоло
вічій гімназії. Так, як його батько, Олекса Когутяк, брав активну участь в повітовій і 
міській раді Станиславова та Кнігинина. Після повороту з України, з огляду на 
стан здоров'я, мусів обмежити свою діяльність.

Двірський маєток з гарною палатою, старим парком, з мурованими господарсь
кими будинками, фабрикою дріжджів, горілки та лікерів ділив Кнігинин-Село на дві 
частини. В долішній частині на кільканадцятиморґовій площі був цвинтар, на ко
трому близько вулиці Церковної стояла, в гуцульському стилі, дерев’яна давнопо- 
будована церква. При вході до цвинтаря була, також у гуцульському стилі, дзвіниця, 
мелодійні дзвони якої під час Великодніх Свят не переставали розславляти радісну 
вістку про Воскресіння Христове, а кожної неділі скликати людей на Богослуження. 
Кнігинин-Бельведер не мав своєї церкви, тому мешканці Бельведеру приходили до 
тієї церкви. Деяким з них було дійсно далеко, тому вони домагалися нової церкви в 
горішній частині Кнігинина-Села, що скорочувало б їм дорогу майже наполовину. 
По довших нарадах вибрано площу при вул. Шевченка, в сусідстві з будинком ґміни, 
напроти заможної родини Грицуляків. Вони мали великий сад, в котрому літом і 
осінню відбувалися фестини і забави. При саді від вул. Шевченка була маленька

488



стара мурована капличка з дуже старим образом Матері Божої, перед яким літом 
завжди було багато квітів. Приблизно 1902 року розпочато будову нової мурованої 
церкви. Цеглу на будову купив-уфундував бездітний громадянин Ткачук, котрого 
господарство межувало з двірськими будинками. Люди складали, хто скільки міг, 
але левину частину на будову церкви дав Олекса Когутяк, мій дідусь, 10000 австрійсь
ких ринських готівкою, що є записано в церковних актах-книгах. Він також увесь час 
наглядав над будовою. Церкву закінчено і посвячено 1905 року. В 1910-1912 роках 
церкву гарно помальовано, заінстальовано різьблений іконостас роботи славного 
різьбаря Горохівського, замінено бічні вівтарі, також роботи того різьбаря, та при
брано українськими вишивками. Все творило гарну мистецьку цілість. Церква була 
присвячена Покрові Божої Матері. При церкві збудовано дзвіницю, яка мала три 
дзвони: середній, найбільший, подарував Ткачук, по лівій стороні був менший дзвін, 
подарований Олексою Когутяком, а по правій, найменший, куплений за церковні 
гроші. Парафія у Кнігинині-Селі була самостійною, мала свого пароха, який мешкав 
у Станиславові при катедрі, тому, що в Кнігинині-Селі не було парохіяльного бу
динку. В половині 30-х років парафія закупила новозбудовану кам’яницю при вул. 
Шевченка, де було приміщення для пароха, заля для нарад, парафіяльна канцелярія, 
та одне або два мешкання, що їх винаймали на покриття коштів утримання будинку. 
Парохом був тоді о. д-р Иосиф-Казимир Савраш, що закінчив теологію доктором у 
Інсбруці. Після вивезення більшовиками єпископів Григорія Хомишина та Івана 
Лятишевського зі Станиславова, єпископом став о. д-р Савраш.

Будинок читальні т-ва «Просвіта» постарівся, рішено будувати новий. Закуплено 
площу на розі вулиць Галицької та Шевченка і розпочато будову, яку наглядав син

Фото із зб. Ст. Бриндзея.
Членство читальні «Просвіти» в Бельведері.

У першому ряді другий зліва сидить славний бойовик УВО й ОУН Микола Ясінський.



Івана Ясінського, Юрко. На першому поверсі мали бути приміщення для читальні, 
на партері при вул. Шевченка велика заля на вистави та концерти, а при вул. 
Галицькій кілька склепів, дохід з винайму яких мав покривати кошти утримання. 
Викінчено зовнішню частину, на внутрішню частину не вистачило грошей і тому 
продано будинок євангелицьким пасторам, які його гарно викінчили, але не довго 
ним користувались, бо Друга світова війна перекреслила всі пляни.

В Кнігинині-Селі за церквою, при вул. Шкільній була мурована одноповерхова 
семиклясна школа. Довголітніми вчителями у ній були добрі педагоги і щирі правдиві 
українські патріоти — подружжя Кандидюків. Кандидюк був довголітнім директором. 
Вони обоє дуже старалися, щоб українська мова була викладовою мовою і з тієї 
причини мали багато неприємностий з боку шкільної влади, що була у польських 
руках.

По смерті Олекси Когутяка 16 березня 1916 року, начальником Кнігининів був 
Іван Ясінський. За його головування Кнігинин-Село названо Кнігинин-Місто і при
лучено до Станиславова. Відтак прилучено до Станиславова Кнігинин-Гірку, Кнігинин- 
Бельведер і Кнігинин-Колонію. Офіційна назва Кнігинин перестала існувати. По 
смерті Олекси Когутяка, Іван Ясінський був також «старшим братом» при церкві св. 
Покрови. Він завідував парафіяльним цвинтарем, на якім ще стояла стара гуцульська 
церква, що пережила всі воєнні хуртовини — Станиславів від вересня 1915 до червня
1916 року був у воєнній смузі. Бойова лінія російських військ переходила через 
Загвіздя, Лисець, Кинігинин-Село та Пасічну. Лінія австрійських військ переходила 
через Рибно, Угринів Долішній, Середній і Горішній, Павелче, Викторів та Тязів. 
Дуже сильні бої забрали багато жертв у людях, а села, з яких виселено населення, 
були знищені. Коли війська відійшли, треба було вирівнювати землю після окопів, 
щоб відбудувати села. Все те наладнувалося дуже поволі. В селі Угринові згоріла 
церква. Люди із села Угринів звернулися до пароха і церковної ради у Кнігинині, 
щоб їм продали або подарували стару церкву, яку не вживали. Іван Ясінський, що 
очолював церковну раду, разом з парохом вирішили церкву подарувати. Під фаховим 
і дбайливим наглядом інж. Рубля церкву розібрали, та зложили так, що вона вигля
дала як перед тим. На місці, де був головний престол, мій батько Юрій Когутяк 
проектував поставити хрест, а на нім виписати історію церкви. Того не зроблено. 
Іван Ясінський на тому місці збудував гробницю, в якій спочиває зі своєю дружиною.
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ЮНІСТЬ МОЯ — БАГАТСТВО МОЄ!

Остап Д. Пицко

Весна 1929 року.
Наші матері робили свої порядки: білили, чистили, прали, бо зближалися Вели

кодні Свята. Купували фарби на малювання галунок, чи писання писанок. Приго
товлялися до печення пасок, а ковбаси й шинка вже висіли в димнику. Наші ж батьки 
приготовляли «щось гострішого», щоб було чимсь — як то кажуть — підхмелитися. 
Старші хлопці шукали за старими крісами, а як таких не було, то бодай за рурками, 
щоб було з чого стріляти. А вже такі, як я, то шукали за ключами з діркою. Десь за 
два тижні перед святами помалу з хати зникали всі ключі, які мали дірку. Такий 
ключ прив’язувалося до цвяха дротом чи шнурком, у дірку ключа ладувалося головки 
сірників, які теж чомусь зникали з хати перед святами. Тоді в дірку впихалося той 
цвях, що був на дроті чи шнурку. Ладунок був готовий. Якщо розмахнути й сильно 
вдарити об камінь чи тверде дерево, — наступав голосний вибух.

Нарешті приходив Великдень! Раненько о годині п’ятій церква набита по береги 
людьми. Кожний вбраний в щонайкращий одяг. Чекають... Тоді виходить священик і 
з дяком та його допоміжними співають «надгробного». Коли священик покладе на 
престол плащаницю, люди виходять з церкви, за ними дяк Онуфрій Бриндзей, а за

Фото із зб. Ст. Грицева. 
Збірний хор у  Станиславові в 1942 році під диригентурою Остапа Пицка.

На цьому знімку е знайомі хористи хору «Думка»: Мар 'ян Ґреньків, Роман Дем 'янчук, 
два брати Скібінські, Сав’як. Петровський, Влодко Мачуляк,

Пусьо Крушельницький, Комуницький і Володимир Реннер.
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ним його допоміжні, яких було з десять. Пам’ятаю між ними: Дмитро Гаврилюк, 
Осип Слизюк, Калічуки з Бельведеру, Припхани: Юрко, Михайло, Іван, Євчук з 
Бельведеру — тенор і ін. Зринають радісні звуки стихаря «Воскресеніє Твоє, Христе», 
що сповіщають велику новину. Священик і всі вірні виходять з церкви. Священик 
перший раз зачинає переможну пісню: «Христос воскрес» і на її перші звуки падає 
перший постріл, що хтось устиг випередити всіх інших, і дзвони, які мовчали від 
п’ятниці, веселим акордом підкреслюють велич воскресної пісні. Раз-у-раз гримають 
постріли.

Всі, що на церковній площі, співають «Христос воскрес». Навіть так звані «річ
ники», тобто ті, що їх ніколи не видно в церкві, хіба на Різдво й на Великдень, також 
співають голосно, як можуть.

Священик вдаряє хрестом у двері тричі, відчиняються двері й усі входять знову 
до церкви, а дяк та його допоміжні йдуть на хори. Починається Воскресна Утреня. 
Як тільки священик проспівав: «Богородицю і Матір світу в піснях возвеличім», тоді 
дяк Онуфрій Бриндзей починає «Ангел вопіяше», а знизу раптом щосили підтягає 
драматичне сопрано: «Чистая Діво, радуйся і паки реку, радуйся!» — Хто це? — 
оглядаються люди, — а це Параскевія Ясінська з роду Ґелемеїв. Так вона співала з 
чуттям, із глибини серця... Потім приходить ексапостилярій самогласний чи не най
кращий, найбільш мелодійний світилень: «Плотію». Співають його три рази: най
перше священик, після нього дяк, а потім учитель Іван Припхан. Дяк Онуфрій 
Бриндзей мав, хоч не сильний тенор, але дуже милозвучний. Зате Припхан мав 
потужний грімкий бас-баритон. Починав від піяно й повільно розвивав до фортіссімо 
в тому місці, де приходять слова «Пасха нетлінная». Коли б була близько запалена 
свічка, напевно згасла б від такої сили голосу.

Після Воскресної Утрені та врочистої Служби Божої, всі бажали собі взаємно 
веселих свят і розходилися додому на снідання.

Сніданок був великий, бо, як відомо, через сім тижнів великого посту було строге 
повздержання від м’яса, й тепер кожний мав загострений апетит на м’ясо, ковбаси, 
шинку і т.п. присмаки. Після сніданку дехто йшов на дзвіницю дзвонити. Великодні 
звуки дзвонів — то була велична радісна мелодія, якої ніколи не можна забути. 
Дівчата виводили та співали гаївки. Старші сходилися й гомоніли. Такі, як я, стріляли 
з ключів, а старші хлопці стріляли з крісів чи рурок. Одну рурку наладували камін
ням, шротом, сіркою й салітрою, поставили між гробками й тоді один з них, що 
називався Степан Бриндзей (але не той з Бельведеру на Довгій вулиці, що є тепер у 
Філядельфії) підпалив ґніт і відійшов набік. Всі чекають вибуху, але щось не йде. 
Почекали ще якийсь час і він пішов подивитися, що сталося, що не хоче вибухнути. 
Тількищо взяв у руки, як несподівано ладунок експльодує. Степан закричав не своїм 
голосом і впав на землю. Його співтовариші прибігають до нього, а він у крові, а на 
обох руках немає пальців. Деякі зі страху повтікали, а інші наробили руху, знайшли 
підводу й повезли його до лічниці. Щастя, що він втратив тоді тільки пальці, а то міг 
і життя втратити. Недурно народна приповідка говорить: «Не пхай пальці, де не 
треба!»

В місяці травні відбувалися в нас Маївки, тобто Вечерні на честь Божої Матері. 
На тих Маєвих відправах було багато людей у церкві, але одні приходили Богу 
молитися, а деякі, от такі, як я, приходили робити збитки. Раз ми наловили вдень 
майських хрущів і сховали до коробки від сірників. У вечорі принесли до церкви й, 
коли правилася маївка, ми випустили своє військо на підлогу. Хрущі наробили шуму- 
руху між людьми, а паламар Євчук повиганяв нас геть, намнявши не одному добре 
вуха. Пам’ятаю, що при тому помагали йому «старші брати»: Дмитро Ясінський і 
Дмитро Гаврилюк.
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Варто в цьому місці згадати наших священиків, які сповняли душпастирську 
службу в нашій церкві: отець митрат Роман Лободич, о. Савраш, о. Закаляк, о. Ю. 
Вальницький, о. канонік Степан Колянківський, що був капеляном при польськім 
війську й інколи приходив до нашої церкви правити Вечерню чи Молебень, а то й 
Службу Божу. Я його стрінув у Англії в Ноттінґемі, де він був парохом у церкві 
Святої Покрови, а пізніше виїхав до канадського Монтреалю. Приходили також і 
молоді нововисвячені священики з Катедри у Станиславові й також правили Бого- 
служення чи Вечерні. Літом (особливо в 1937 році) приходили на прохід вихованці з 
вулиці Липової попри Катедру Успіння Пресвятої Богородиці, через ринок, через 
вулицю Галицьку до церкви в Кнігинині-місті. Приходили потихенько, щоб не звер
тати на себе уваги вірних, сідали ззаду на лавки і слухали, як то велично дяк 
Онуфрій зі своїми двома дочками (Іванка — друге сопрано, Марійка — альт) і з 
Олею Влашин — сопрано, чудесно на три голоси співали Вечерню.

Ще й тепер мені дуже приємно, коли згадую ті прекрасні зворушливі відправи 
Вечерні в Кнігинині-місті...

Я.Е. Орищук

К Н ІГ И Н И Н -Г ІРК А  — О Д Н О  З ПЕРЕДМ ІСТЬ  
СТАНИСЛАВОВА

У вступній статті до першого тому нашого альманаха п.н. «Ми зростали з нашим 
містом» пок. Осип Новицький описує свої вражіння про місто, до якого повела його 
мама за руку, як 4-літнього хлопчика, а на ділі то було тільки передмістя — Кні- 
гинин-Гірка, де я родився й виростав. Пригадую собі ту Новицького дорогу маму, 
яка приносила до нашого дому майже щодня на замовлення молоко, а іноді, як він 
згадує, ще й сир, сметану, молоді курята четвергами.

Кнігинин-Гірка це дільниця, де більшість населення була пов’язана із залізницею
— їхнім місцем праці. В тій частині міста був також залізничний двірець і різні 
варстати, де направляли та держали в механічному порядку весь залізничний ін
вентар.

До часів 1-ої світової війни ця дільниця була пов'язана з гміною в Кнігинині й 
тому її назва була Кнігинин-Гірка. Містилась вона в північно-східній частині міста. 
Природною межею Гірки були дві Бистриці: Надвірнянська й Солотвинська. До 
Надвірнянської прилягала т. зв. Каспрівка й Зофіївка, а до Солотвинської «Новий 
Світ», але все це було включене в передмістя, що звалося Гіркою. До Гірки зачисля
лись і т. зв. Баляхи, які прилягали безпосередньо до залізної дороги, що була 
південно-західньою межею Гірки.

Щоб дістатися з міста до Гірки, треба було переїхати чи перейти попід залізничний 
тунель і це була немов «рогатка», а далі дійсна рогатка була перед селом Вовчинець, 
де треба було заплатити за право в’їзду до міста. Цей «славний» тунель був своє
рідною рогаткою, а знали про це молоді хлопці з міста, яким треба було «окупитися», 
якщо вони залицялись до якоїсь дівчини з Гірки. Багато було анекдот, а то навіть
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Станиславів-Гірка. Українська кат. церква. 1935.

пісень про цей тунель, що перехрещував Вовчинецьку вул., яка немов ділила Гірку 
пополам.

Населення Гірки було мішане: українське й переважно польське.
Жиди, яких було порівняно небагато, займались торгівлею.
Наша дільниця мала свою українську католицьку церкву біля самого тунелю, а 

обслуговували її тоді (роки 20-ті до 40-их) звичайно катедральні помічники, а згодом 
єпископ Григорій Хомишин оформив її як окрему адміністратуру, яку обслуговував 
священик-адміністратор. Такими адміністраторами були о. Іван Дуткевич, о. Іван 
Валєхновський, а останнім часом о. Кость Добрянський. Часто допомагали їм такі 
священики як о. Гаркавий, о. М. Тимків, о. Степан Колянківський та інші. Допо
магали священикам у їхній праці церковне Братство та Марійська Дружина. Біля 
церкви був побудований будинок читальні т-ва «Просвіта», де щодня старші гро
мадяни читали цікаві їм часописи, інші грали в шахи або слухали радіо. Останнім 
головою «Просвіти» був між іншими радник Паранькевич.

Біля «Просвіти» концентрувалось українське організоване життя, а зокрема «Союз 
українок», драматичний гурток, дитячий садок; спортове товариство «Заграва» — 
голова інж. Володимир Приймак — охоплювало секції копаного м’яча, відбиванку, 
стук-стук, легкоатлетику тощо.

Неначе прилягав до Гірки жіночий учительський семінар та семиклясна середня 
школа СС Василіянок при вул. Петра Скарги й початку Вовчинецької вул. В останніх 
роках перед 2-ою світовою війною був там катехитом о. д-р Василь Кушнір, який 
кожної неділі приводив своїх учениць на екзорту до нашої церкви на Гірці. Це був
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той же о. Кушнір, який у 1934 р. внеміґрував до Канади (Вінніпег) та відомий як 
один з основоположників Комітету Українців Канади.

Моїй сестрі Наталці, після закінчення семінару з відзначенням, дирекція манастиря 
запропонувала посаду вчительки математики у вищих клясах середньої школи. Вона 
прийняла цю пропозицію з приємністю й працювала там до кінця 20-х років.

Манастир СС Василіянок був «прибіжищем» чи пак сховищем для жінок і дітей в 
часи воєнної завірюхи, а також після 1-ої світової війни осередком допомоги та 
доживлювання потребуючих родин. Допомога приходила від української заморської 
еміграції, головно американської.

Гірка дала українській спільноті багато визначних людей. До чільних родин слід 
зачислити дім заможного будівничого М. Крука. Одна дочка вийшла заміж за проф. 
д-ра Рибчина, а друга за радника Яцикевича. Згадую цю родину, як близьку до 
нашого дому Орищуків. Моя покійна мама часто згадувала про свої перші дні 
перебування в Станиславові на Гірці та про дуже близьке сусідське співжиття з цією 
родиною. З інших визначних українських родин слід згадати дім Лазаруків, Лукасе- 
вичів, наших майже однофамільців Орішуків, Приймаків, Будзуляків, Пужаків, Феді- 
вих, Гренькових, Лудзаків, Блаженків, Синиших, Кардашів, Татунчаків, Волощуків, 
Грушків, Шлапаків, Лапічаків, Надяків, Чепілів, Бриндзеїв, Дякових Михаліхів, Ле- 
нівих, Керникевичів, Двожаків, Мриглодів, Кашовських, Литвинків та багато-багато 
інших, прізвища яких я вже позабував.

Економічно Гірка була досить добре забезпечена, більшість мешканців працювала 
на залізниці, а старші мали вироблену пенсію. Поза тим частина нашого населення 
кидалась у вир комерційного життя. Слід згадати таких підприємців як Юрко Сини
шин (див. «Купецтво й промисел у Станиславові», в першому томі), Петро Само- 
верський (книгарня й шкільне приладдя), Іван Приймак (м'ясарня та вудженини), С. 
Керничний (мішані товари), Гараж направи авт Кашовських та інші.

В літню пору по ночах часто розносились мелодії любовних пісень під вікнами 
юних дівчат, для яких їхні адоратори влаштовували прегарні серенади у виконанні 
таких музик як Мар’ян Ґреньків, Рудко Литвинко, М. Процан, Р. Лудзак та інші.

На закінчення цих скромних рядків хочу повторити слова поета: «Гей краю мій, 
чи знаєш ти, як тужно за тобою?»
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Т И С ЬМ ЕН И Ц Я

Фото із зб. 1. Ставничого.
Тисьмениця. Український Народний дім.

Про Тисьменицю є багатий матеріял у  першому томі (стор. 922 до 928), 
тому на цьому місці подаємо світлину Народного дому, який помагали збудувати 

колишні мешканці Тисьмениці, що виїхали до Америки.
Вони зорганізували в 1926 році в Нью-Йорку комітет збірки на допомогу побудови 

Народного дому під назвою: « Товариство Краянів міста й околиць Тисьмениці в А мериці», 
яке ще в тому році вислало на будову дому 1250 дол., а опісля в міру надходжень 

ще посилали датки, аж доки дім був побудований та облагоджений.
Управа Товариства: Михайло Угорчак — голова, Семен Угорчак — його заступник,

Юлія Піщак — другий заступник, Володимир Юревич — секретар,
Василь Нич — фін. секретар, Михайло Туринський — касир, Яків Корнат — контролер, 

Микола Гавришко, Павло Прибільський і Йосиф Сьомкайло — члени управи.
Цю інформацію подала Ірина Козаченко, замешкана в Детройті, США.
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Товмач. Інструктори й курсанти Хліборобського вишколу молоді. 1938.

Атеїстичний музей у  Яремчі. 1969.
На вічну ганьбу червоній безбожній Москві 

за зневагу Божих храмів України.
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СЕЛА СТАНИСЛАВІВЩ ИНИ

Василь Тим’юк, старший

БИТЬКІВ, ПОВІТ Н А Д В ІР Н А
г

Село Битьків розположене, немов у 
кітловині, поміж горами на кордоні Гу- 
цульщини та Бойківщини. Карпатські го
ри фактично розпочинаються від Битько- 
ва і прилеглих сіл на півночі і півдні.
Найвищою горою на заході є Діл: 966 
метрів над рівнем моря. Завершується 
Діл високорівнею, що тягнеться на кіло
метри аж до полонини Чортки.

Битьків складається з трьох частин.
Битьків-село, присілок Битьківчик і Бить- 
ків-копальня (селяни називали «фабрика»).

В 1939 році село разом з присілком 
мало 876 чисел або «номерів», що стано
вило 4600 всіх мещканців, з того 2005 
українців, 1500 поляків, 40 латинників і 
40 жидів.

Село Битьків разом з присілком Бить
ківчик було бідне. Земля маловрожайна, 
інших заробітків не було. Дехто йшов у 
гори на роботу в лісі, дехто їхав кіньми 
на вивізку дерева (т. зв. бутин). А влітку 
вирушали на Поділля на жнива, де жали 
за десятий сніп.

Майже сім кілометрів на північний за
хід від Битькова є село Манява. Коло 
Маняви за рікою, на прекрасній галявині 
між лісами, залишилися мури славного 
колись Манявського Скиту. Манявський 
Скит перестав існувати у вісімдесятих ро
ках дев’ятнадцятого століття з розпорядження австрійського цісаря Иосифа II.

Манявський Скит знаменний тим, що в ньому похований Великий гетьман України 
Іван Виговський. В 1936-1937 роках робив розкопи проф. Пастернак у пошуках за 
могилою гетьмана. Не знайшовши могили, припинив дальші розкопи через брак 
фондів.

З вищесказаного про Манявський Скит і гетьмана Виговського виходить, що село 
Битьків і інші села були засновані далеко перед похованням гетьмана Виговського. 
На жаль, ні приблизної дати заснування, ні звідки походить назва Битьків, нема 
відомостей.
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Фото В. Тим'юка.
Битьків. Церква і дзвіниця.

Про Манявський Скит у довколишніх селах існувало вірування, що коли на 
найвищім мурі посадять зерно смереки і воно виросте, то тоді монахи вернуться назад 
і замешкають у Скиті. Смерека виросла, за моєї пам’яти, вже була велика, але 
монахи не верталися.

В Битькові ще перед Першою світовою війною в 1913-1914 роках було товариство 
«Січ». Головою (по-січовому кошовим) був Госсдло Іван. Хто заснував ту «Січ», 
нема тепер відомостей.

Після Першої світової війни зорганізовано читальню «Просвіти». До організації 
читальні найбільше допомогла філія «Просвіти» в Надвірній, що її головою був 
шкільний інспектор Лилик. Першим головою був Лесь Ґодзюр, в хаті котрого на 
початках містилася читальня. За якийсь час виділ читальні купив дім в одного 
господаря, де раніш містилася корчма. Дім перебудовано на залю зі сценою і цим 
домом читальня користувалася аж до 1939 року, себто до війни.

Читальня «Просвіти» мала гарну бібліотеку, близько 1000 томів. До читальні 
належало приблизно 100 членів. Також існував аматорський гурток, що давав час до 
часу вистави, переважно легкі. Тяжчих не можна було виставляти з огляду на малу 
сцену, декорації і брак відповідних акторів. Недовго існував мішаний хор. Диригентом 
був Юркевич, що походив десь із Поділля. Його прислав до Битькова Никифорчин. 
Никифорчин організовував культурну працю по читальнях у довколишніх селах. Пла
тили йому хористи по 1-му золотому місячно, господині допомагали харчами.

В 1932-1933 роках засновано товариство «Луг«. Ініціятором заснування «Лугу» був 
адвокат з Надвірної д-р Банах. Д-р Банах був головою повітового «Лугу» в Надвірній
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і старався зорганізувати «Луг» по всіх селах, приналежних до території повітового 
«Лугу».

Молоді імпонував однострій, марші зі співом, вправи з палицями, дівчата з 
хустинами й віночками, і молодь горнулася до «Лугу». Вправи відбувалися на гро
мадській площі. Поляки з копальні спочатку сприймали це як молодечу забаву. Коли 
ж побачили, що молоді прибуває щораз більше, дивилися кривим оком. Говорили: 
дивіться, сьогодні вони вправляють палицями, може вже завтра будуть і крісами. 
Справді, не помилилися; це здійснилось за кілька років.

«Луг» спільно з читальнею влаштовував фестини, забави, на котрі приходила 
молодь з інших сіл, а наша ходила до них.

Кооперативи в Битькові не було. Існувало чотири приватні крамниці: три були 
українські і одна жидівська. Почали організовувати кооперативу в 1938 році; з того 
нічого не вийшло. 1939 рік зробив усьому кінець. Кооперативу, як можна назвати 
кооперативою, зорганізували при кінці 1939 року вже за більшовицької окупації.

Після проголошення відновлення української державности ЗО червня 1941 року, з 
ініціятиви Івана Яремича (він не був уродженцем Битькова) зорганізовано «Січ», яка 
начислювала коло 50 членів. «Січ» була зорганізована на військовий лад. Вправи 
відбувалися щодня. Січовики мешкали разом на копальні у фірмових домах і там 
діставали харчі зі спільної кухні. Головою, себто комендантом, був зайшлий мешка
нець копальні, а заступниками — Василь Корж та Іван Андрусяк, уродженці Бить
кова. «Січ» проіснувала всього один місяць. Одне слово, не так сталося, як гадалося.

В Битькові є церква Успіння Пресвятої Богородиці. Парохом був о. Володимир 
Король протягом понад 50 років (помер 1946 року). До церкви належав і присілок 
Битьківчик. Було також Братство і Сестрицтво, діяльність яких зводилася до виго- 
товлювання довгих свічок, що називали «зливанням світла». Зливання, чи радше 
виготовлювання свідок, відбувалося в приватній хаті кожного року перед Стрітенням. 
На віск складали гроші члени Братства і Сестрицтва. В кожне річне свято старший 
брат і старша сестриця роздавали свічки своїм членам під час Служби Божої. Під час 
Різдвяних Свят Братство ходило по селі з колядою на церкву. Брали з церкви дзвінок, 
це був їхній знак, що вони церковне Братство. Колядували цілий тиждень вечорами. 
Ходили з колядою і парубки з музикантом, котрий пригравав на скрипці. Заколя- 
довані гроші давали на «Просвіту» чи «Рідну школу». На Новий Рік, що називали 
також Василієм, уже по традиції молодь справляла забаву, що тривала майже цілу 
ніч.

Після скасування панщини 1848 року, ходила урядова комісія і розділювала пан
ське поле поміж селами. Оповідали старші люди, що чули від батьків чи дідів, як 
комісія прийшла до Битькова, то селяни зле її прийняли. Не дали досить їсти і пити. 
У відплату комісія майже попри село відміряла поле для села Бабче, що положене на 
північ від Битькова. Може це тільки легенда, трудно сказати. Ще за моїх часів, як 
хто пішов у поле, сусід питався дітей, де тато чи мама, діти відповідали: «пішли за 
границю». Виходить, що та «границя» задержалася в уяві селян аж до наших часів. 
Селяни Битькова при допомозі копальні викупили в селян з Бабчого поле далеко 
поза ту «границю», що визначила комісія 1848 року.

По скасуванні панщини ішла велика боротьба між селянами і власниками лісів 
за так звані сервітути, себто за користування з панського лісу. В кінці селяни виграли: 
мали право два рази на тиждень збирати опале галуззя в лісі.

В селі Битькові було кілька ремісників, один стельмах і два ковалі, третій коваль 
був зайшлий поляк.

Кожного року на весні виганяли з Битькова вівці, кози, а по весняних роботах і 
коні на полонину. Громада мала їх дві: Братківська і Штиришора, близько 2000
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Ф ото В. Тим'юка.
Іконостас церкви у  Битькові.

гектарів. Полонини були віддалені від села приблизно 40 кілометрів, за селом Ра- 
файлова, що тепер називається Бистриця.

В 1867 році знайшли в Битькові нафту. Спочатку копальня була мала. Пізніше 
розбудувалася та була другою після Борислава. Копальня не піднесла села культурно, 
зате допомогла економічно. Селяни продавали свої поля під копальню; називали той 
продаж контрактуванням на 25 років. Котрі законтрактували ще перед Першою 
світовою війною, ті мало скористали. Бідних, неграмотних селян страшно ошукали 
аґенти. Після Першої світової війни за порадою наших адвокатів з Надвірної, при 
контрактах за поле вигоджували т. зв. «брутта», себто % від видобутої нафтової ропи, 
«брутто». Дехто мав щастя і діставав місячно поважні гроші. Ті селяни, що не мали 
поля там, де була копальня, заробляли самі працею і фірманками. На сталу, ліпше 
платну працю поляки українців не приймали. Трохи було таких, що залишилися ще 
з Першої світової війни, і тих уже не викидали. Поза працею заробляли селяни ще й 
тим, що продавали молоко, яйця, кури, картоплю, що давало велику допомогу 
селові. Працювали на копальні кілька українців-інтеліґентів як бюрові робітники, 
керівники секції і т.п. За винятком Івана Яремича, вони громадською працею в селі 
не цікавилися. Можливо, боялися (проте, дехто з них опинився на еміграції і також 
не цікавиться українською справою). Мала частина копальні займала селянські поля, 
більшість теренів належали до якогось пана Лібика. Його ліси тягнулися від Битькова 
аж у Долинський повіт. Хто був той Лібик, ніхто не знав.

Копальня була віддалена від села майже два кілометри, де мешкало приблизно 
2000 осіб. З того працювало яких 1000, при чому 90% поляків; це була їхня домена.

Адміністративно копальня належала до громади в селі Битькові, а разом всі три
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частини села до збірної громади Пнів. Селяни були переважно українці, але при 
допомозі пофальшованих голосів солтисом став поляк Ульрих.

З Битькова, як і з інших сіл, пішли молоді мужчини після 1-го листопада 1918 
року до Української Галицької Армії. Дехто пішов просто з австрійської армії. 
Декотрі вернулися, а дехто поліг, як звичайно, на війні. Гунда Павло вернувся 
інвалідом. Один вертався пішки зі Станиславова, мав на голові мазепинку. В Лисці 
під Станиславовом його застрілив жид, але від польської влади йому жадної кари не 
було. Залишив жінку і троє дітей, дуже бідних.

Коли поставити питання, що спонукало їх піти в українську армію? Це були 
звичайні селянські сини, малосвідомі, більшість неграмотних. На мою думку, трохи 
освідомила їх «Січ» перед війною та відгомін боїв Українських Січових Стрільців. 
Головне, то голос крови, то поклик боротьби за рідну справу.

Як організувалася Дивізія «Галичина» в 1943 році, її великим ентузіястом був, уже 
згадуваний, Іван Яремич. Він працював на копальні урядовцем і там мешкав. Ко
лишній старшина УГА. За його стараннями з Битькова пішло до Дивізії майже 40 
хлопців. Багато з них пропало під Бродами і сам Іван Яремич там пропав. Він 
керувався девізою: брати зброю і вишколюватися, в кого б то не було.

Ще більше молоді пішло в Українську Повстанську Армію. Це були свідомі 
хлопці; знали чого хочуть. Мали візію перед собою боротьби за незалежність України. 
Більшість з них поклали свої голови, дотримуючись гасла ОУН: «Здобудеш Укра
їнську Державу або згинеш у боротьбі за неї».

В Битькові не було зорганізованих жадних політичних партій. В останіх виборах, 
за Австрії, більшість ішла за Трильовським, а меншість за Дудикевичем.

Щойно в 1940 році утворилася перша клітина Організації Українських Націона
лістів. По якомусь часі ОУН мала керму над цілим селом. Суворо законспірована, 
мала змогу переводити свої пляни в життя.

Село Битьків не різнилося нічим помітним від інших сіл, за винятком копальні. У 
1941 році висипали могилу в пам’ять поляглих за волю України, але більшовики її 
зруйнували.

Мешканці Битькова мирні й працьовиті люди. Жили спокійно, бувши вдоволені з 
того, що мали.

За останніми відомостями в Битькові живе, в усіх його трьох частинах, біля 4000 
мешканців. Отже, виявляється підупад, а не прибуток.

Так виглядав дорогий наш Битьків. Тепер багато змінилося, певно, на гірше. 
Нема докладних відомостей чи світлин. Люди застрашені, бояться багато писати.

Проте глибоко віримо, що то не вічне, і над рідним Битьковом, як і всією 
Україною, «засяє сонце волі золоте».
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СП О М И Н  ПРО КО П А ЛЬН Ю  НАФТИ В БИТЬКОВІ

«Карпати, Карпати, зелені Карпати, 
Повік не забуду я вас...»

Багато разів, коли я говорила, як ми гарно живемо в нашому Битькові, то 
відповідь була дуже часто така: «От, живете в дикій закутині між горами, тільки 
нафтові шиби вам стукають і спати не дають». Тому хочу пригадати, який той 
битьківський закуток був серед чарівних зелених гір. Там я пережила найщасливіші 
літа мого життя. Там прийшли на світ мої найдорожчі діти, син Ярослав і донька 
Галина. А мій покійний чоловік працював понад 20 літ у канцелярії касиром і потім 
шефом бюра у фірмі «Карпати».

З колійової станції Надвірна курсував автобус до Копальні-Битьків, віддаленої на 
яких 10 кілометрів. Переїжджалося через село Пнів, потім через міст над річкою 
Бистрицею, а зараз за мостом направо була велика гора Пецига. Недалеко вже 
зачиналося село Битьків і по кількох кілометрах віжджалося в кітловину між горами, 
де вже видко було здалека нафтові шиби, забудовання фірми «Карпати», найперше 
столярню, великий тартак, варстати, а по правім боці забудовання «Франко-Польо- 
нія» фірми з шибами і гарними мешканевими будинками. Далі по правій стороні 
дороги будинок пошти, поверхові доми для робітників з бальконами, квітами й 
городами, великий Газорозподільник, на узгір’ях видніли нафтові шиби. Далі при 
головній дорозі в городах партерові доми для керівників нафтових секцій та уряд
ників канцелярії.

Був ще великий склеп споживчий і перукарня, а вище під горою був великий 
будинок кіновий, де також відбувалися забави і більші робітничі зібрання. Зараз коло 
головної дороги був довгий поверховий дім головної канцелярії, а вище під горою 
велика електрівня, де керівником був Стефан Березовський. За канцелярією почина
лися дві дороги: головна тягнулася через цілий Битьків до всіх фірм, а направо, 
серпентиною доїжджалося до гарного будинку директора, серед чудового городу і ще 
3-ох ближчих домів для урядників, де мешкали і ми з керівником секції п. Левом 
Королем та його родиною. Зараз за канцелярією був електричний витяг, яким їхали 
робітники до праці і возили матеріяли до шибів. Далі наліво, серпентиною їхалося 
до костьолу і великої триповерхової школи. Від канцелярії направо було касино, в 
якім відбувалися імпрези і забави, а в кухні харчувалися нафтові практиканти, що 
мешкали поблизу. Крім фірми «Карпати» були ще інші фірми: «Франко-Польонія», 
«Нафта», «Олєй», «Вакум» і ще інші, яких не пам’ятаю. До всіх будинків копальняних 
чи мешканевих доїжджалося серпентинами, а до близьких уживали сходи. Шиби 
нафтові були на долині, але більше було під горами й за горами, аж до околишніх 
сіл Молодьків, Пасічна, Битьків, Старуня, Кричка та інші. Все то разом виглядало 
чудово, немов би літнисько. Лише нафтові шиби зраджували, що то насправді ко
пальня. Всі прогульковці, які приїжджали оглядати Битьків, їхали електричним витя
гом на гору і доперва з гори мали прекрасний незабутній краєвид. Також оглядали 
шиби нафтові, де керівник секції і свердлувальники вияснювали про свою тяжку 
працю та експлуатацію нафтової ропи.

Директор головної фірми у Львові інженер Віктор Гласко відсилав усіх закор
донних гостей, бажаючих оглянути копальні нафти, не до Борислава, а лише до 
Битькова, бо там було дійсно що оглядати і подивляти.

Софія Рудавська
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Українців у Битькові було дуже мало.
Треба було мати протекцію, відповідне 
знайомство. Мій покійний чоловік Воло
димир Рудавский мав надзвичайне щастя 
там дістатися, бо його вуйко інженер 
Онишкевич з Ясла був начальником гір
ничого уряду, а шкільний товариш був у 
Львові в головній канцелярії адміністра
тивним директором. Вуйко написав до 
фірми «Карпати» директору Зубрицькому, 
і його відразу прийняли. З великою ра
дістю він отримав звістку, бо любив по
лювати, а лісові околишні терени дуже 
на те надавались. По 2-х літах бюрової 
праці став касиром, а потім довголітнім 
шефом бюра, аж до війни. За директорів 
були Зубрицький, Штокер, Войцеховський 
і Лодзінський, що його з родиною мос
калі вивезли на Сибір.

Кожний директор, представляючи мо
го чоловіка закордонним гостям, які при
їжджали полагоджувати справи, не забу
вав сказати, що то є кузин інженера 
Онишкевича, і це йому більше додавало 
гордости. Єдиний українець, який був ке
рівником секції, Називався Лев Король, 
син пароха в селі Битьків. Кілька років
тому помер у Нью-Йорку, а його родина фото 13 збиС рУДавсь1'°1

Володимир Рудавський.живе там і далі.
Ще пам’ятаю інженера-нафтовика Же- 

лехівського, що приїхав із Баку, де був керівником на високому становищі. Він у 
Битькові працював при вишукуванні нафтової ропи. Під час війни був звільнений і 
мешкав з родиною в Станиславові, де й помер незабаром, а його син ще перед тим 
був засланий на Сибір.

Згадаю з пошаною про Євгена Нікитина, одного з шістьох колишніх петлюрівців, 
що тоді працювали в Битькові. Був він з Волині, з дуже багатої родини. Про це 
довідалися допіру в Америці. Він сам ніколи про те не говорив, але по його поведінці 
можна було пізнати, що то непересічний чоловік. Володів кількома мовами, вчив 
дітей французької мови, і взагалі в товариському житті був без найменшого закиду. 
Жінка його походила з родини Луцьких. Мали сина Касяна. Є. Нікитин працював у 
фірмі «Карпати» при транспорті. Був свідомим українцем. Під час війни зголосився 
до української Дивізії, був полонений в Італії, в Ріміні. Помер в Англії.

Пан К. Мельник працював в іншій фірмі, тому не пригадую собі, чим він був 
зайнятий. Панство Мельники пережили велику трагедію: один син умер нагло в 
Битькові, а другого, студента в Львові, арештували москалі і розстріляли в тюрмі, в 
Бриґітках. Пан Мельник був при Українській Дивізії в полоні в Ріміні, потім в 
Англії, звідки приїхав в Америку до Честеру коло Філядельфії, де вже була його 
жінка Оля. По кількох літах помер. Його жінка Оля жила далі при родині. На одній 
візиті у п-і Олі, вона показувала фотографії всіх старшин Дивізії, які сам робив її 
чоловік.
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Пан Савелій Яськевич тепер в Австралії з синами та їхніми родинами. Працював 
урядником бензинки, був у Дивізії, полонений в Ріміні. Мушу ще згадати і подя
кувати старшинам Дивізії пп. Нікитину, Яськевичу і Мельнику за щиросердечну опіку 
над моїм сином Ярославом, який щасливо пережив воєнні страхіття і був з ними в 
Ріміні. Там здав матуру, і, за старанням єпископа Бучка, 18 студентів-щасливців 
поїхали на студії до Мадріду. Першим прибув з Мадріду до Філядельфії д-р Олек
сандер Білик. Зараз на другий день приїхав до нас і оповідав про ремінський табір. 
Перше його слово було: «Вашому синові Славкові найкраще поводилося, бо мав 3-х 
татів, які ним опікувалися». Мій чоловік зараз написав до Жені Нікитина листа з 
подякою за його добре серце. Відповідь від нього була така: «Я сповнив обов'язок 
перед моїм найліпшим товаришем».

Ще було кілька українців з армії отамана Петлюри. Один був асистентом керів
ника секції, п. Марцінковський. Ще один є тепер на Фльоріді, а про інших не знаю.

У фірмі «Вакум» працював касиром Всеволод Гаврисевич, з родиною. В тій самій 
фірмі працював стрийко мого чоловіка Василь Рудавський. Виїхав з родиною до 
Америки. Помер у Нью-Йорку. Був ще Ромко Кернер. Працював помічником сверд
ляра в шибі. Дуже його хвалили за добру роботу.

У фірмі «Франко-Польонії» працював у бюрі Іван Яремич. Його доня Сяня, 
хрищеница мого чоловіка, є тепер заміжня на Фльоріді. Син Марко живе з родиною 
в Чікаґо.

А в Надвірній мешкав коло колійової станції Іван Радловський з родиною. Був 
експедитором нафтової ропи у фірмі «Карпати» в Битькові.

Дуже коротко під час війни перебувавв у Битькові інженер Сюнко Гаврилів. Був 
також керівником секції в Кричці коло Битькова, але за німців його звільнили. Жив з 
родиною в Станиславові. їхній син був у Дивізії, полонений в Ріміні, а тепер в Англії 
працює в редакції українського часопису.

З великим болем_ серця згадую про тіточного брата мого чоловіка, інженера 
Ярослава Кобрина. Його батька вивезли більшовики, а маму, жінку і його самого 
розстріляли в Дрогобичі. Я. Кобрин студіював у Тулузі, у Франції. До бензинки 
дістався на практику через мого чоловіка, мешкав у нас, був дуже музикальний, грав 
на фортепіяні і мав дуже гарний голос. Хутко заложив хор, до якого належали й 
поляки, а по кількох місяцях відбувся величавий концерт у великому кінотеатрі. В 
тому концерті виступала також дружина Жені Нікитина, грала на скрипці, а їй 
акомпаньював сам диригент, інженер Я. Кобрин. Проби відбувалися в нашій хаті, 
отже ми мали гарні музичні вечори. Я. Кобрин у програмі концерту мав також свої 
дві фортепіянові композиції. Концерт мав дуже великий успіх. Я. Кобрин був жона
тий з Нютою Когутяківною зі Станиславова, а її сестра Мері є в Америці з чоло
віком — інженером Орестом Гладким.

Пані Нікитина з мамою й сестрою їздила по Угорщині й Польщі, даючи кон
церти. її мама грала на фортепіяні, сестра на чельо, а вона на скрипці. Мали, як вона 
оповідала, завжди великий успіх: родинний ансамбль, повна експресії гра та й заро
біток у повоєнному часі, по смерті батька. Син Нікитина, Касян, лишився в Битькові 
і про його дальшу долю нічого не відомо.

Щодо українських робітників, затруднених у шибах, варстатах тощо, то було їх 
дуже мало. Переважно спроваджували з заходу мазурів. Та пізніше, за урядування 
мого чоловіка як начальника бюра, на його прохання, керівники секцій приймали 
робітників-українців. Із села Завадка, де був його тато священиком, було прийнято 
кільканадцять. За короткий час вони ставали третяками та помічниками свердлярів.

Характеристичне одне речення з листа п. Михайла Тим’юка з Балтімору, колись 
мешканця Битькова, який писав по смерті мого чоловіка: «Я розказую своїм дітям,
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як п. Рудавський помагав нашим людям, що їх кривдили поляки». А кривди були 
такі. Як тільки фірма побудує нафтовий шиб на чужій парцелі, то власникові тієї 
парцелі належалися процент із видобутої ропи. Того проценту власники часто не 
діставали. Коли мій чоловік був уже начальником бюра і довідався про це, то 
запропонував директорові, що він сам тією справою займеться. Директор на те радо 
погодився. 1 тих, що приходили зі скаргами, скеровував до мого чоловіка: «Ідіть до 
свого чоловіка, до п. Рудавського-правника, він вам ліпше допоможе, ніж я». Мій 
чоловік щиро їм допомагав і бу^ тим задоволений.

Щодо політичної діяльности, то ледве чи можна щось було зробити при такій 
кількості українців. До того ж був і страх утратити працю. Та серед тієї атмосфери, 
як зірка з неба, злітав до нас український часопис «Діло».

Прекрасні прогулянки уряджувало наше Туристичне Товариство. Особливо неза
бутня була прогулянка до Рагови на Карпатській Україні. їхали потягом через 
Ворохту. По дорозі мали ми чудові гірські краєвиди. Були на Говерлі-Хом’яку, з 
Рафайлової на кількох верхах і багато ін. Одного разу мотоциклісти зі Станиславова 
уряджували рейд до Чернівець, до якого долучили 4 авта, в тому й наше. У нас було 
спортове авто «Фіят-Торіно». Виїхали дуже раненько зі Станиславова, по селах Буко
вини бачили людей, як виходили з церкви. Цікаво, що дівчата мали сорочки вишивані 
кораликами. В Чернівцях, під ратушем промовляв до прогульківців сам бурмістер, а 
багато людей вітали нас, обкидаючи квітами. Не можу висловити нашого звору
шення, яке ми тоді відчули у своїх серцях. Вечором — парадна вечеря і забава. На 
другий день — оглядання міста, закупівля презентів та поворотна дорога з надзви
чайними вражіннями.

Але найкращу прогулянку мали ми одного літа удвох із чоловіком. їхали автом 
аж до Закопаного і далі до Морського Ока, звідки серпентиною — до Чорного 
Ставу. З гори ми бачили чарівничий, незабутній вигляд на Морське Око з зеленими 
лісовими берегами. В Морському Оці у «Схроніську» з’їли добрий обід, відпочили. В 
цей час перевірили нам авто, бож ми належали до Туристичного Товариства. Повер
тались додому через Рабку і Краків. Переїжджали через сотні сіл, але такого гарного 
села, як Чертіж коло Журавного, мого родинного села, де батько о. Іван Рудницький 
був парохом — ще не бачили ніколи.

Не можу оминути наших лещатарів. Старші їздили до Ворохти, під Говерлю. 
Мали там гарні терени. Заїжджали до «Схроніська». Поверталися дуже опалені й 
задоволені. Мій чоловік їздив також, бо крім полювання любив і лещатарство. Якось 
на різдвяні вакації відбулися скоки наймолодших лещатарів. Наш директор, на про
хання свого сина Яся, зарядив побудувати маленьку скочню. Відбулося те досить 
гарно й парадно, навіть з нагородами.

Про забави, маскаради, котрі уряджував п. Березовський, про клюб бриджистів, 
до якого я належала, можна було б ще багато написати. Але спогади про життя в 
Битькові завжди викликають біль у серці та великий жаль — чому та жахлива війна 
перекреслила всі наші пляни і надії, штовхаючи нас на далеку скитальщину.
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Б Л Ю ДН И К И

Василь Рабарський

Назва й історія села

Кожне село чи місто має свою історію й історію своєї назви. Мешканці села 
Блюдники мають теж історію своєї назви, яку передавали з покоління в покоління, 
але її досі ніхто не записав. На основі переказу назва села Блюдники походить від 
блудного чоловіка, який збився зі шляху, довго блукаючи в лозах, де впадає Вер- 
бовецький потік до Лімниці. Історія села сягає в далеку давнину, бо вже в році 1443 
записана перша згадка про нього. А другий раз уписано, що воно було знищене 
поляками, з пімсти за участь жителів того села в повстанні Б. Хмельницького в 1648- 
1654 роках.

У переписах населення згадується село Блюдники вже від 1900 року. В тому році 
зроблено перепис населення за австрійської окупації і записано, що село Блюдники 
мало в тому році 21 мешкальний дім та 107 мешканців. З того греко-католиків було 
62, римо-католиків 26, ізраїльського віровизнання 18, а один неозначений. За націо
нальністю подано: українців 58, а поляків 49. Отже, всіх жидів почислено як поляків і 
ще чотирьох греко-католиків теж зараховано як поляків.

Польська статистика подає, що в 1921 році в селі Блюдники було 270 мешкальних 
домів, а в них 1467 мешканців. В 1931 році було 328 мешкальних домів, а в них 1531 
мешканець. В 1939 році було 1630 всіх мешканців, з того 1490 українців, 60 поляків, 
40 латинників і 40 жидів. Совєтські статистичні дані не подають скільки є домів, а 
мешканців 1076.

Положення села

Село Блюдники належить тепер до Галицького району. Лежить три кілометри на 
південь від Дністра, на лівому боці річки Лімниці, від якої віддалене на один кілометр.

У цих околицях ріка Лімниця називається серед тамтешнього населення Копанка. 
Ця назва походить із того, що для неї викопано інше русло, бо вона часто виливала 
й вимивала береги, загрожуючи, що колись забере найближчі хати. Нове русло 
спрямовано один кілометр від села, попід гору Сокіл. Але береги Копанки, які в 
деяких місцях доходять до двох, а то й чотирьох метрів височини, не були врегу
льовані, тому річка їх змиває і наступає на село. Під самим селом ще до останнього 
часу заховалися сліди старого річища, заповнені водою та зарослі шуварами. Це 
називається «Стара річка», або «Старе річище». В час повені вода в Лімниці під
носиться інколи на два метри й тоді виливи покривають низькоположені поля.

Коли вода в Лімниці опадає і відпливає, вона забирає з собою плодючу верству 
аж, як казали селяни, до «мертвої землі». Такий великий вилив був у 1941 році пізнім 
літом і це стало причиною голоду в 1942 році.

Село Блюдники розположене між двома горами: з півночі — гора Повія. Ту гору 
теж називають Громадським лісом, бо вона покрита лісом, що належить до громади 
села Блюдники. На півдні є гора Сокіл.

В часи Першої світової війни через село Блюдники проходила австрійсько-росій
ська фронтова лінія. Московські війська стояли на горі Сокіл, а австрійські на горі 
Повія. Така позиція тривала протягом сімох тижнів, тому всі жителі села Блюдники
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були виселені до села Дорогова. Свідком боїв лишився малий воєнний цвинтар, на 
якому поховані разом московські й австрійські вояки.

Сусідні села

Село Блюдники сусідує із такими селами: на півдні на горі Сокіл розкинене село 
Сокіл, на захід лежить село Темерівці, на північний захід знаходиться село Селище, 
на сході село Пукасівці.

Про всі ті сусідні села варто на цьому місці згадати, бо на мапі Галицького 
району, що знаходиться на 134 стор. «Історії міст і сіл УРСР», тих сіл немає і не 
описані вони поміж селами Галицького району як, наприклад, село Блюдники, опи
сане на сторінці 165 («Івано-Франківська Область, Київ, 1971»).

Сокіл — це мале село, всього 34 господарства. Мало свою школу. Церкву роз
почали будувати в 1939 році, але з причини війни не скінчили будови.

У Темерівцях була церква і школа. Заможні господарі мали гарні орні поля, 
розкинені на рівнині. Село було близько Лімниці, де в тому місці не було мостй, 
тільки пором, що перевозив людей і вози з запрягом.

Село Селище було бідне. Розташоване в гірській околиці серед лісів. Та все ж 
таки мало свою школу і церкву. Тепер ці села не існують. Мешканці перенеслися до 
сусідніх сіл, а деякі виїхали на східні землі України, де могли знайти кращі умовини 
життя.

Село Пукасівці розташувалося при головній дорозі, що веде з Галича через 
Пукасівці до села Острова, зазначеного на згаданій мапі Галицького району. Пука
сівці мали заможних господарів, їхні гарні поля простягалися на південь до річки 
Лімниці, а на схід до Дністра. Село мало свою церкву, школу, кооперативу й 
молочарню. Пукасівці потерпіли в часи Другої світової війни від мадярів, які, від
ступаючи в 1944 році, спалили село. Яка цьому була причина, досі не вияснено.

Околиця села Блюдники

Глибоким яром пливе потік на північ від Блюдник, що називається Іванечків 
потік. По обох боках Іванечкового потоку простягаються поля блюдницьких госпо
дарів. Назва поля, що лежить на лівому березі Іванечкового потоку, Коширне, а те 
на правому березі — Іванечково. Потік випливає з поблизьких лісів і тече в напрямі 
гори Повії. Недалеко від Селища випливає другий, Вербовецький потік, що протікає 
через Вербівці. Під час великих дощових опадів Вербовецький потік широко розли
вається і спричинює великі шкоди господарям. Він пливе поміж поля Лаз і Вербівці й 
під горою Повія лучиться із Іванечковим потоком. Получившись із потоком, пливе 
разом далі поміж Потоки і Мочар (назви піль), попід Чігрів, через Ставища І Лази 
та впадає до Лімниці, яка в тому місці, невідомо чому, носить назву Чва, але тільки 
в тому місці, де є міст, через який іде дорога з Галича на село Пукасівці аж до 
Дністра. Серед населення казалося: «Я перейшов Чву (чи я переїхав Чву) і чекав на 
сусіда, щоб ми оба могли бичуватися», щоб виїхати з вивозу на верх. Від моста 
дорога в напрямі Острова була дуже прикра: не можна було воза з тягарем ви
тягнути парою коней, треба було просити когось, щоб поміг своїми кіньми витягнути 
віз на верх. Це називалося «бичувати».

З південної сторони села Блюдники пливе Млинівка, яку колись викопали й на ній 
збудували при кінці вісімнадцятого століття млин, що служив громаді до кінця 
дев’ятнадцятого століття. Та вода в Млинівку перестала допливати з Лімниці, бо 
русло Лімниці поглибилося й вода до Млинівки вливалася вже тільки в часи великих
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опадів дощу. Тому млин перед Першою світовою війною розібрано й лишилися 
тільки кам’яні фундаменти, які збереглися до останніх часів. Млинівка ще тепер дає 
користь громаді: з неї беруть зимою лід для сільської ледівні. Літом на Млинівці 
можна бачити великі зграї гусей і качок. Млинівка йде попід село, через зарінки й 
поле, назване Комарівка, і впадає поза селом до Лімниці.

В околиці села Блюдники є чотири стави, які знаходяться між селом і Лімницею. 
Всі вони дуже глибокі й ніхто ніколи не пробував у них купатися. Один з тих ставів 
був дуже близько Лімниці (біля 150 метрів), просто скелі, що звалася Лиса Скала. Ця 
назва походить від того, що Залуківська височина й ліс Дуброва мають від північної 
сторони стрімке узбіччя. Після великих дощів вода змиває землю й вона спадає 
вниз, а з-під неї колись показався великих розмірів білий камінь і здалека, поміж 
деревами, виглядає той білий камінь, як лисина. Тому довколишнє населення називає 
це місце Лисою Скалою.

Під тією скелею є громадське пасовище, яке називається Пересуха, й серед того 
пасовища є власне той став. Другий став був недалеко двора, власником якого був 
поляк Ярушинський. Обидва стави були запущені й зарослі трощею. Третій і четвер
тий стави були серед поля, що зветься Замлинівка, бо простягається чверть кілометра 
на південь за Млинівкою. Один від одного віддалений не більше як п’ятдесят метрів 
на просторі з півгектара. Власником тих двох ставів був перед 1939 роком Стефан 
Вальків. Він доглядав ті стави і вони були чисті, бо він мав з них дохід: люди 
мочили в них коноплі й за те йому платили. Вода в них була м’яка й полотно потім 
було дуже біле.

Вигляд села Блюдники

Село Блюдники розкинулось на рівнині. В середині села стоїть церква. В часи 
Першої світової війни церква була спалена. її відбудовано в 1928 році. Недалеко 
церкви була школа, читальня «Просвіти», сільська канцелярія, кооператива, станиця 
поліції і пошта. На захід від села був цвинтар, а за цвинтарем великий лан поля, що 
належав до церкви. Напроти школи була плебанія (приходство), де мешкав парох о. 
Володимир Самотулка. Біля плебанії були великі господарські забудовання. Госпо
дарюванням завідував сам парох. Він мав двох синів і дві дочки.

Дяком був Іван Шотурма протягом 64 років. Він дожив довгого віку й помер у 
1978 році на 91-му році життя. Після його смерти дяківство перейняла його най
молодша дочка.

Зо сто кроків від церкви була школа з великими трьома клясами. Тому учні 
відбували науку до полудня в трьох клясах, а після полудня у двох. Директором 
школи був поляк Олєяк. Ще була теж одна учителька полька. Єдиною українською 
вчителькою була Олена Григорович, заміжня Мартинюк. Вона тепер мешкає в Брук- 
лині. її з великою пошаною згадують усі учні. Вона нам не раз говорила, щоб ми 
гарно вчилися, бо хто знає, чи не прийдеться нам колись іти в далекий незнаний світ 
і треба буде листа до батьків написати. Ці її слова були пророчі, бо понад десять її 
учнів опинилися на чужині. Ми всі горді за нашу вчительку — і ці слова хай будуть 
їй подякою і щирим признанням за її науку.

Школа займала велике господарське майно й великі забудовання. Поля було 21 
морг на одному лані. Господарювання вів учитель Олєяк.

Після закінчення п’яти кляс нашої школи дві дівчини і шість хлопців продовжу
вали свою освіту в Галичі. Два сини й одна дочка пароха були в роках 1934-1938 на 
вищих студіях. Також на вищих студіях був Юрко Павлусевич.

Дяк Іван Шотурма був теж довгий час війтом, а секретарем у нього був Іван
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Світельніцький. Коли в тридцятих роках були заведені зміни в адміністрації Польщі, 
волосним війтом вибрано Володимира Павлусевича, мешканця села Блюдники, а 
солтисом став Іван Світельніцький.

Близько сільської канцелярії була станиця польської поліції на околишні села. 
Комендантом поліції був якийсь Бравн, видко німецького походження. В тому самому 
будинку була пошта. Поштарем був Михайло Заблоцький, старший. Він кожного дня 
приносив пошту з міста Галича. Побіч дому пошти й поліції був будинок читальні 
т-ва «Просвіта» з бібліотекою й виставовою залею на 200 сидячих місць. У читальні 
можна було позичати книжки й журнали — для молоді за оплатою десять грошів на 
місяць.

У 1933 році .побудовано новий дім із цегли, де приміщувалися читальня, коопе
ратива, молочарня і спортовий клюб. Коло того дому була в підземелі ледівня, 
збудована в 1924 році, в якій переховувано літом лід.

Культурне життя села

Звіт із діяльности «Рідної школи» за рік 1926-1927 під заголовком «За краще 
завтра» — подає на стор. 105, що в Блюдниках був гурток «Рідної школи» ім. М. 
Шашкевича. Головою був о. Вол. Самотулка, заступником голови Іван Шотурма, 
секретарем Микола Рогожинський, скарбником Семен Ільчук, бібліотекарем Василь 
Капинос. Число членів гуртка 53. Кожного року восени збирали гроші або збіжжя 
на «Рідну школу».

Село Блюдники — одне із свідоміших сіл Галицького району. Його мешканці 
ретельно зберігали старі традиції і звичаї. їх на роботі в неділю ніхто не міг бачити. 
Перед полуднем всі вони були в церкві, а після полудня на зустрічах, звичайно на 
вулиці.

Старші тут то там стояли гуртками й розмовляли про свої господарські справи та 
здобутки, а молодь, у чудових вишиванках, проходжувалась гостинцем, а ті, що 
належали до читальні, гуртувалися в читальні. Хто належав до «Сокола», йшов на 
вправи впоряду та вільноручних вправ. Спортовці змагалися у відбиванці й футболі.

При читальні існували гуртки: драматичний гурток, хор, мандолінова оркестра, 
яка, одначе, недовго вдержалася, «Сокіл», Товариство копаного м’яча, клюб шахістів.

Дуже діяльним був «Сокіл», який мав велике число членів і що два роки уряджував 
народні фестини з великою й цікавою програмою. До участи в тих фестинах запро
шувано духову оркестру з Єзуполя, що нею провадив Іван Козак, або оркестру з 
Острова під дириґентурою Івана Сови. Улюбленою точкою програми були вільно- 
ручні вправи «Сокола» на площі, коло читальні, під звуки співу або оркестри. Завжди 
в програмі фестину були добре приготовані промови. Одна така промова — Кар- 
пінського з Галича — сильно запала в пам’ять присутніх.

На закінчення фестинів звичайно були змагання копаного м’яча, на які запро
шувано дружини з Галича, Суботова або Тустані, і з ними змагалися наші спортовці. 
Визначнішим із них був Едвард Шевчук, який тепер мешкає в Елізабет, Н. Дж. 
Тренерами нашої дружини були сини о. В. Самотулки. Старші члени «Сокола» 
вивчали історію України вечорами, але це відбувалося секретно й мало хто про це 
знав.

Автор цих рядків був тоді членом молодого доросту «Сокола».
Національна свідомість в останніх роках перед Другою світовою війною була на 

високому рівні. До того прислужився у великій мірі драматичний гурток своїми 
виставами. Найкращими акторами драматичного гуртка були: Онуфрій Мирон, 
Олекса Теслюк, Василь Стефаник, Параскевія Олійник, Іван Яськів і його сестра
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Марія та багато інших. Не бракувало й 
таких сміливців, що не боялися високо 
підносити прапор Листопада, Базару і 
Крут, хоч польська поліція забороняла і 
суворо за це переслідувала.

Глибоко в пам’яті мешканців Блюдник 
залишилося враження від Шевченківської 
академії в 1934 p., у сто двадцяту річ
ницю народження поета-пророка України.
Ця величава академія залишила в учас
ників незатерте враження на ціле життя.

Влітку 1933 року відбулася в Блюд- 
никах величава місія, в якій брав участь 
особисто сам єпископ Хомишин, яка теж 
викликала незатерте враження. На па
м’ятку тієї місії вкопано великий і висо
кий пропам’ятний хрест по правій стороні 
входу до церкви. По лівій стороні був 
другий хрест — вкопаний, здається, з на
годи закінчення війни.

В 1943 році прийшли німці й забрали 
два найбільші дзвони із нашої дзвіниці, 
що викликало в мешканців села велике 
обурення і гнів. Після наради вони поста
новили ЗНЯТИ Й заховати В землю менші Ф ото В. Рабарського.
три дзвони, які зостались. Незабаром Церква в селі Блюдники.
знову прийшли німці, щоб забрати й реш
ту дзвонів, але їх не знайшли. Люди сказали, що німці забрали. Німці довго ходили 
довкола церкви та дзвіниці й шукали, але вкінці мусіли відходити ні з чим.

По закінченні війни парафіяни відкопали ті три дзвони, відчистили й завісили знов 
на дзвіниці, втішаючись, що хоч вони збереглися на втіху парафії. Ті дзвони були ще 
з-перед Першої світової війни.

Край села на посілості Гриня Яськового був на малій гірці при дорозі, що йшла 
із Саджавки попри Леґойду, вкопаний високий хрест на пам’ятку скасування панщини 
16 квітня 1848 року. В цей день кожного року відбувалася велика процесія з церкви 
до того хреста, з хоругвами й зі священиком, за яким ішов дяк, а потім молодь із 
дзвінками, якими дзвонили в час цілого походу. За ними йшла ціла громада. Під 
хрестом відправляв священик молебень, під спів хору, й говорив проповідь про 
скасування панщини та його значення.

В околиці села було більше хрестів, укопаних з різних нагод на пам’ятку. На 
цвинтарі була висипана мала могила, яка була місцем молитви за поляглих борців 
України. Тут відбувалися щороку на Зелені Свята дуже величаві мольби за наших 
героїв. При виході із села, в напрямі Пукасівець, по лівій стороні дороги була 
каплиця Пречистої Діви Марії. Каплиця була мурована з цегли, її кожного року 
білено вапном. Мала залізну браму, до якої входилося мостом, що був перекинений 
через придорожній рів. Дуже часто можна було бачити в каплиці свіжі квіти, осо
бливо в травні — місяці Божої Матері.

Ця каплиця була місцем, де прощали своє рідне село ті, які мусіли їхати на 
примусові роботи до Німеччини та йти в незнану чужину, щоб жити в невгасимій 
тузі за вітчизною. Багато з нас вийшло із села на еміграцію й дуже мало було таких,
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Блюдники. о. Вол. Самотулка посвячує фундаменти під Народний дім.
Побіч стоїть дяк Іван Шотурма (з кропильницею в руках). 1932.

що не вступили до тієї каплиці при відході. Ми віддали себе в опіку Матері Божої і 
надіємося на Неї, що поможе нам повернутися на вільну нашу землю.

Блюдницький двір

У Блюдниках був великий двір (або фільварок), власником якого був поляк 
Ярушинський. Цей двір був ще, мабуть, з часів шістнадцятого століття, на те вказу
вали старі будови палат. Щоб відбудувати палати й усі будинки двора, власник завів 
у своїх маєтках цегельню і вапнярку. Цегельня була під горою Лаз, біля жовтої 
глини, що надавалася на виріб цегли. Вапнярка була у Вербівцях, під горою Камінь, 
де був м’який білий камінь, що надавався на виріб вапна. Коли будинки двора були 
повністю викінчені, Ярушинський занедбав і цегельню і вапнярку й вони стояли й до 
останнього часу в опущеному стані.

Крім цегельні й вапнярки Ярушинські мали гуральню, де виробляли горілку 
навіть у часи Першої світової війни; коли ж фронтова лінія йшла через Блюдники, 
гуральню закрито й потім уже не урухомлювано. Після війни її перебудовано аж у 
1925 році, щоб там завести паровий млин, що його поставили якась чеська фірма. 
Млин був дуже великий і багато устаткований: мав чотири вальці і всі камені до 
виробу круп та інших продуктів. До млина приїздили люди з далеких сіл і для того 
був осібний дім, в якому спереду була почекальня для людей, що чекали на свою 
чергу молоти, а позаду — приміщення (стайні) для коней. Млин ніколи не переставав 
молоти, тому обслуга змінялася з дня на ніч. Всю обслугу сповняли селяни з Блюд- 
ник, а головний машиніст був позамісцевий, але українець.

Коли не було що молоти, млин брав замовлення гуртівень з Галича, й тоді два 
рази на тиждень відставляли муку до Галича. У дворі була велика й численна 
обслуга, переважно українці — мешканці Блюдник. Секретарем був українець Воло-
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димир Павлусевич, але завідуючий Іван Дутка, т. зв. «ржондца», льокай, два економи, 
наглядач і кухар були поляки, а ключник, головний фірман до парадних коней, 
коваль, стельмах і кільканадцять форналів, це все українці, мешканці села. За працю 
власник платив головно збіжжям, а також дровами й будівельним матеріялом.

Двір знаходився з правого боку парку, що мав з десять морґів поля. Серед 
старих, великих і грубих дерев, що пам’ятали більше сотні літ (сосни, липи, дуби 
каштани і буки), були різні квітучі корчі та квітники, поміж які вилися стежки, всипані 
дрібним шутром, і одна дорога, в яку в’їздило авто. Шофером був мешканець 
Блюдник.

До двора належали найкращі поля, що звалися ланами. Один лан, що прилягав 
до парку, був призначений на вирощування рож і квітів, які відправляли до Галича на 
продаж. Дуже гарно виглядав великий лан у квітах різних кольорів. На тому лані 
постійно працювало багато робітників, переважно дівчат, які пололи, чистили, сти
нали квіти й пакували до вивозу тощо. Той лан називали люди «за Пречистою 
Дівою», бо знаходився за каплицею, про яку йшлася мова раніше. Але офіційна назва 
лану була «Забудзан».

Ще за австрійської окупації господарство двора добре стояло й власник був 
докупив посілість Семена Мельника, який собі купив іншу, в сусідстві, а свою продав 
панові. Але Ярушинський подарував цю посілість римсько-католицьким монахиням, 
які завели дитячий сиротинець. Та дітей не було багато, тому вони провадили теж 
дитячий садок для селянських дітей. Крім того давали селянам лікарські поради й 
ліки. Часом ті монахині ходили до нашої церкви, але звичайно ходили до свого 
костьола, який Ярушинський збудував на терені свого парку, мабуть за власні гроші. 
Два великі приміщення закладу відведено для школи, де приміщувалися дві кляси.

Після Першої світової війни не йшло добре Ярушинському господарство й він 
почав щороку парцелювати по одному ланові. Землю купували мешканці села — 
українці. В 1934 році розпарцелював ще один лан поля, а решту винайняв разом із 
млином жидові на ім’я Гені, який замешкав у селі як восьма родина жидів. Віддавна 
в селі було сім жидівських родин: один кравець, один столяр, двох мали малі харчові 
склепики, але з розвитком кооперативи вони не мали доходу й замкнули свої склепи. 
Решта жидів займалися рільництвом.

Щоб підсилити своє господарство, Ярушинський вирубував ліси, які був собі 
залишив по винаймленні поля жидові. В тих лісах стало відбувалися великі лови, 
кожного року перед Різдвом, на які зіжджалося багато гостей не лише з Польщі, але 
і з-за кордону. Такі лови тривали по два-три тижні. Наші селяни брали в тих ловах 
участь як нагінка звірів на становища ловців зі броєю.

Ярушинський мав лісничого поляка, на ім’я Риц, і двох побережників — українців. 
Всі вони помагали уряджувати лови. Ті лови, мабуть, причинилися до занепаду 
господарства.

Ще останню спробу вирятувати господарство зробив Ярушинський з верченням 
нафти. В 1937 році спровадив техніків і побудував на терені парку шиб для верчення 
нафтової ропи. Вертіли день і ніч зо два роки, але нафти не довертілися й остаточно 
шиб залишили.

Вся історія двора закінчилася вибухом війни. Коли німці зайняли Польщу, Яру
шинський забрав на один віз, що найдорожче мав, і виїхав за кордон за польським 
урядом. З ним поїхав був його фірман Федьо Шевчук, але через шістнадцять місяців 
повернувся додому, проклинаючи пана, якому служив.

Так закінчилося панування родини Ярушинських у селі Блюдники, де вони пану
вали від непам’ятних літ і благоденствували найкарще за панщини; після скасування 
панщини прийшли несприятливі часи, бо не було безплатного робітника, а велико
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панські привички руйнували господарство, що колись процвітало коштом панщизня- 
ної праці селян.

Чим займалися мешканці Блюдник

В основому мешканці села Блюдники були рільниками. Вони займалися управою 
ріллі і випасом худоби. Поле було врожайне, тому село мало понад сорок заможних 
господарів. Худобу випасали на власному пасовищі, загальна площа якого була до 
50 морґів, що прилягали до ріки Лімниці. Називалося це пасовище Підсокіл, або під 
Соколом, бо знаходилося близько гори Сокіл. Багато господарів випасали свої ко
рови на власному полі або на пасовищах у Комарівці, в лозах межи річками, у 
Вербівцях, в Мочарах, під Чігровом, на Іванечковім, або в громадському лісі на горі 
Повії. Випасали головно корови, — тому дуже добре стояла молочарня. В селі був 
десяток господарів, що додатково займалися бджільництвом, а один господар, на 
ім’я Федір Шевчук, займався вирощуванням щеп овочевих дерев і мав велику шкілку. 
Олекса Басовський займався рибальством. В нього працювало сім-вісім людей. Ри
балка відбувалася у призначені сезони на ріці Лімниці, починаючи від села Мединя 
аж до Дністра. Кожного четверга відправляли до Станиславова у великих, особливо 
збудованих, бочках рибу на продаж. До Галича теж часом завозили рибу. Крім того 
Олекса Басовський виплітав шнури, сіті на рибу і крошні.

В селі було п’ять ковалів, три стельмахи, чотири столярі, п ять кравців, п ять 
ткачів, дев’ять шевців, два мулярі, один римар, один боднар, один кошикар, один 
Дренажник (на ім’я Йосиф Баранович), що дренажив мочарні поля. Найбільше дре
нував поля у славного аґронома Терпиляка, в селі Залуква. Був теж один фотограф. 
Антін Дунець був будівничим. У нього 
працювало чи не десять майстрів. Він бу
дував хати й інші господарські будинки, 
мости, великі рури бетонові на мости та 
криниці, робив господарські сани. Най
кращим його витвором була наша три
поверхова дзвіниця.

Два брати Семен і Василь Олійники, 
були власниками олійні в Блюдниках, до 
якої приходили селяни з далеких сіл.
Олію били з насіння конопель, льону, со
няшників, гарбузового насіння, а також 
із маку. Був переказ у селі, що родина 
Олійників провадила ту олійню понад 
двісті років і від того пішло їхнє пріз
вище. Олійники були здібними ремісни
ками: Федір — коваль, Петро — стель
мах, Михайло — механік. По Другій сві
товій війні уряд наказав олійню розібра
ти з уваги на старість будинку.

Михайло Райковський торгував худо
бою й кіньми. Він скуповував по селах 
худобу й коні, а потім гонив на торги в 
понеділок до Болшівців, а в середу до 
Галича. Він знав досить добре жидівську
мову. Зіновія Самотулка-Ковальська.

Блюдники. Садівничка Н. Н. і діюча голова 
відділу «Союзу українок»
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Село мало свою, так би мовити, інтелігенцію, яка провадила сільську раду, 
читальню «Просвіти», кооперативу, сиротинську раду та інші громадські справи.

Було теж кілька осіб, що мали середню, а то й вищу освіту. Капинос мав 
учительську освіту, але не мав ніколи за Польщі праці вчителя, бо він був український 
патріот. Семен Мельник, уродженець Блюдник, здобув вищу освіту ще за Австрії і 
був вибраний на посла до сойму на чотири роки після Першої світової війни, в 1922 
році.

Семен Олійник і Гриньо Кузів були найвищими підстаршинами австрійської армії, 
тож обидва вміли добре говорити по-німецьки. Було кілька осіб, що мали підстар- 
шинські ступені польської армії.

Був один інвалід з Першої світової війни, на ім’я Андрій Пасєка, що вів приватний 
харчовий склеп у Блюдниках.

Про Сокільську гору та її околицю

Сокільська гора, це продовження Залуквівської височини, що покрита орними по
лями. Вона лежить на південь від Блюдник, у близькому сусідстві. Дальше продов
ження височини зветься Дуброва, бо покрита дубовими деревами та лісовим ясенем. 
На узбіччі Дуброви є Лиса Скала. Приблизно один кілометр від Лисої Скали, проти 
течії річки, під горою Дуброва була велика печера, яку німці висадили в повітря, бо 
казали, що там скриваються українські партизани. Подібна печера знаходиться по 
другій стороні села, у горі Камінь, про яку є переказ, що в ній переховувалися люди 
перед нападами татар і турків, у час татарського лихоліття. Вона збереглася й по 
Другій світовій війні неушкоджена.

Гору Дуброву відцілювала від Сокільського лісу широка дорога, яка зачиналася 
яких 50 метрів від краю лісу в Комарівці й вела лісом, а відтак полями до села 
Підгороддя і далі до Крилоса. За австрійських часів її називали Цісарською дорогою, 
але населення називає u Криліською дорогою, бо нею ходять люди до Крилоса на 
відпусти, звичайно на т. зв. Свято Першої Пречистої. Чи тепер такі відпусти відбу
ваються, мені невідомо.

Перед Першою світовою війною збудували австрійські війська міст на Лімниці, 
яким можна було їхати з Блюдник до Крилоса, але той міст довго не вдержався. 
При першому великому виливі Лімниці вода його забрала. Другого моста вже 
більше не будували.

Золотий Тік

Сама гора Сокіл, висока на 304 метри, домінує над усією околицею. Дуже стрімко 
спадає вона на північ до річки Лімниці. На тому збочі великі дерева не ростуть, 
тільки низькі, але густі корчі тернини, які запобігають обвалові землі в час великих 
дощів. До заходу гора закінчується рівною кам’яною стіною — від вершка аж до 
річки. Ту кам’яну стіну називає місцеве населення Сокільським Джумаком. Стіна 
покрита тільки травою. З правої сторони Джумака є цвинтар села Сокіл. Під горою 
Лімниця вибила глибину до чотирьох метрів, поверхня води, яка займає до двох 
моргів обширу, така спокійна, мов би вода зовсім не плила. Тому та глибина 
називається «Підсокільська тишина». Від Сокільського лісу відмежована гора Сокіл 
глибоким яром, який іде від вершка гори до самої долини. Цей яр, мовою місцевого 
населення, називається щовбом. Таких щовбів у Сокільському лісі є п’ять або й 
більше. Сам верх гори, це плоскорівня й виглядає мов би гора була стята. На той 
верх гори веде зиґзаґувато крута стежка.
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/
Рівна, трохи похила поверхня на самій горі, це Золотий Тік. Серед місцевого 

населення ця назва не знана, але дослідники цієї околиці Лев Чачковський і д-р 
Ярослав Хмілевський у своєму спільному науковому творі «Княжий Галич» (Видання 
Українського Архіву-Музею в Чікаґо, 1950, стор. 31) подають, що А.С. Петрушевич, 
який ці околиці досліджував ще перед ними, висловив здогад у «Віснику Народного 
Дому» за 1887 рік, що на горі Сокіл був «Галицький Золотий Тік», що про нього 
згадує Іпатіївський літопис. Тільки, що він визначив це місце «на високому березі 
Лімниці, навпроти села Темеровець», а повинно бути «навпроти села Блюдники», бо 
Темерівці положені більше на захід.

Археолог д-р Ярослав Пастернак, розкопуючи Крилос, відкрив місце, яке безсум
нівно можна уважати «Золотим Током», що про нього згадується в літописі (Ярослав 
Пастернак, «Археологія України», Торонто, 1961).

Але тому, що на тій площі в Крилосі, де був дійсний «Золотий Тік», стояли різні 
будівлі, можна припускати, що площа «Золотого Току» вистачала на віча, збори, де 
відбувалися суди, але була замала на лицарські турніри і так звані Божі Суди, які 
вимагали великої площі, тому використовувано гору Сокіл, що своїм виглядом і 
недалекою відстанню від княжого двора на це краще надавалася.

Та це тільки здогад. Може колись у майбутньому хтось переведе докладні архео
логічні досліди на горі Сокіл і тоді покажеться, наскільки цей здогад був правильний.

Краса околиці

Коли вийти на верх Сокільської гори, видко чудову панораму у всіх напрямках. 
Серед різнокольорових ланів і нив пишаються села. На південному заході виглядає 
кілька хат села Мединя, яке сховалося в зелень садів, на північний захід виринає з- 
поміж дерев село Темерівці. Між цими двома селами виблискує до сонця срібне 
плесо Лімниці. Більше на північ шукаєте села Селише, яке було з тієї точки зору 
невидне, бо ховалося в горбкуватім і гористім терені, головно за горою, що зветься 
Лаз, покритою лісом. А там дорога, що веде з Блюдник на Дорогове через Лаз і 
поле, назване Іванечкове. Докладніше видко село Блюдники: церкву, багато будинків 
з червоними дахами під дахівкою або під бляхою, а ті, що під солом’яною стріхою, 
заглядають теж з-поза дерев, що своєю зеленню замаїли ціле село. На сході видніє 
з-поміж дерев село Пукасівці, але тільки кілька хат можна спостерегти поміж дере
вами. За горою Дубрівкою, яку виразно видко, скрилося село Корипів. Гарне колись 
село і національно свідоме. Мало свою церкву, школу, читальню й варто було б про 
те село більше написати. Знаю, що воно було погоріло, але як тепер у тому селі, мені 
невідомо.

Сягаючи зором за Дністер у сторону містечка Болшівці, можна бачити то чер
воний дах, то білу стіну, але віддаль завелика, щоб щось докладніше доглянути. 
Часом коли переїздить потяг, що йде з Галича до Львова, можна спостерігати, мов 
дитячу забавку, далеко маленькі вагончики потяга, які, здається, дуже повільно посу
ваються... Далека відстань...

На цьому закінчу опис мого села й околиці, які мусів я покидати, хоч дуже тяжко 
було і жаль, бо там я зріс, пізнав світ і набрався великої пошани й любови до свого 
рідного краю.

Редакторське зауваження:
Василь Рабарський, автор дуже гарної довідки про село Блюдники, яке має істо

ричне значення у зв’язку з тим, що сусідує із теперішнім Крилосом, і що на основі
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археологічних дослідів д-ра Ярослава Пастернака є старинним Галичем, подав зовсім 
слушно, як місцеве населення пояснює собі назву свого села Блюдники, беручи до 
уваги слово «блудити». Та село називається не Блудники, а виразно Блюдники. Тому 
правильно було б виводити цю назву від слова, яке в сучасній українській мові не 
існує, а збереглося в мові російській у формі «наблюдать», що має значення до
сліджувати, спостерігати.

З уваги на близькість Блюдників до княжого двора в Крилосі-Галичі, можна 
здогадуватися, що село Блюдники було осідком особливого відділу княжої дружини, 
яка мала завдання теперішньої охорони й розвідки. Отже, в час походу передньої 
сторожі, що має розвідувати терен, куди прямує армія, в час повороту охороняти 
армію, як задня сторожа, а в час миру зорити, чи не зближається ворог. До такої 
думки наводить положення села Блюдники близько гори Сокіл, яка, домінуючи над 
околицею, як це виказав автор, надавалася знаменито на обсерваційний пункт.

Тому назву Блюдники треба виводити не від слова блудити, а від старого слова 
блюсти (блюдау), що має значення спостерігати. Це слово, як подав проф. Василь 
Лев, є в «Ізборнику Святослава» з 1073 року.

Михайло Вовкович

БОЛОХІВ

Село Болохів підпорядковане громаді Завадка.
У 1900 році село мало 87 мешкальних домів, а в них 655 мешканців (336 чоловіка 

і 319 жінок). У тому числі було 568 греко-католиків, 7 римо-католиків, 75 Мойсеевого 
в.визнання і 5 інших. За національністю було 568 українців, 86 поляків і один німець.

У 1921 році було в селі 116 мешкальних домів, а в них 678 мешканців (321 
чоловік і 357 жінок). В тому числі 636 греко-католиків, 17 римо-католиків, а 25 
Мойсеевого в.визнання. За національністю подано 634 українці, 19 поляків і 25 жидів.

У 1931 році було 160 мешкальних домів, а в них 821 мешканець.
У 1939 році всіх мешканців було 890, з того 850 українців, 20 поляків і 20 жидів.
У 1907 році була в селі читальня «Просвіти», яка мала 83 члени, а 99 книжок. 

Головою читальні був Василь Васильків. Була теж кооператива та позичкова каса.
Село, оточене лісами, лежить на північний захід від Калуша, а на південний схід 

від Стрия. В селі була церква, яку збудував мій дід Панько Вовкович. Багато при 
церкві працював мій покійний батько. Були в селі дві крамниці кооперативні, а дві 
приватні. Книговодом обох крамниць кооперативних був Степан Кравчук.

За польської окупації село не було підпорядковане громаді Завадка й мало свою 
самоуправу. Писарем був Василь Васильків між світовими війнами, а по занепаді 
Польщі писарі часто змінялися.

Важливу ролю в селі відіграли Василь Когут і Василь Тихан. Василь Когут після 
другого приходу більшовиків був на еміграції у Німеччині, а опісля в Канаді, де й 
помер у 50-х роках.
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З болохівських мешканців 
походив студент медицини в 
Празі, а потім знаний лікар
— Михайло Хмиляк.

Мешканці Болохова займа
лися рільництвом і ремісниц
твом, а бідніші і малоземель
ні працювали в лісі: зимою 
рубали дерево й вивозили на 
продаж на опал або до тар
таків, весною садили молоді 
дерева, а літом і осінню заго
товляли сіно для худоби, а та
кож ходили збирати різні яго
ди та гриби, які возили чи но
сили до Калуша на продаж.

Між двома світовими вій
нами було в селі до двох сот 
родин, але по війні в 1947 ро
ці зосталось не більше як де
сять родин. Село було приста
новищем відділів УПА з огля
ду на близькість великих лі- 
сів. У болохівських лісах на 
лісничівках мали упівці свої 
старшинські школи та шпита
лі, про що є згадки в історії 
УПА.

Через те більшовики вивез
ли багато родин у глиб Азії і 
майже ніхто з них не вернув
ся. Трохи інша доля спіткала 
моїх батьків, можливо це то
му, що вони були вивезені в
Миколаївську область, а крім того мій батько хорував і за допомогою лікаря йому 
пощастило вернутися з ріднею до Болохова. Але в 70-х роках померли і батько і 
мати.

Фото М. Вовковина. 

Українська католицька церква в Болохові.
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ЩЕ ПРО СЕЛО БОРТНИКИ

Михайло Слободян

Село Бортники було поділене на три 
головні частини: «Під лугом», «Під лісом» 
і «Скигли», а в тих частинах ще були 
такі назви частин села: «На дуброві», «Го- 
робєчка», «На перелучи» і присілок «Під 
дубинов».

У 1900 році в селі Бортники було 
мешкальних домів 271, а в них 1566 
мешканців (777 чоловіка і 789 жінок), в 
тому 1453 греко-католики, 65 римо-като- 
ликів, 47 Мойсеевого в.визнання й 1 ін
ших, а за національністю 1453 українці,
113 поляків.

У 1921 році було в селі 327 мешкаль
них домів, а в них 1629 мешканців (788 
чоловіка і 841 жінка), в тому 1508 греко- 
католиків, 94 римо-католики і 27 Мой
сеевого в.визнання, а за національністю 
1496 українців, 133 поляки.

У 1931 році було в селі 367 мешкаль
них домів, а в них 1836 мешканців.

У 1939 році було в селі 1960 мешкан
ців, а в тім 1790 українців, 20 поляків,
120 латинників і 30 жидів.

Між двома світовими війнами була в 
селі читальня «Просвіти», в якій діяв аматорський театральний гурток. Він був дуже 
активний і мав багато виступів з різними виставами також по сусідніх селах. Го
ловою гуртка був Михайло Гриновецький.

Товариство «Луг» існувало короткий час і його розв’язала польська влада.
У 1937 році зорганізовано гурток «Каменярі», що начисляв 60 членів. Гурток був 

дуже активний і мав багато виступів на «фестинах» у своєму селі й околишніх селах.
Крім того при читальні був мішаний хор, що співав у церкві й давав свої концерти 

з нагоди різних свят і річниць. Була ще й танцювальна група хлопців і дівчат.
Був теж у селі «Сільський господар», який проявляв жваву діяльність. Всі ці 

товариства мали приміщення в Народному домі.
Довгий час війтом у селі був Андрій Томин, а перед Другою світовою війною — 

Лукин Слободян.
Була в селі 4-клясна школа, в якій учив поляк Соковський і його жінка, а також 

учителька-українка, дочка священика Балицького, заміжня за Сперкача. Коли прий
шли перший раз більшовики, вони вивезли Сперкача на Сибір, а по кількох місяцях і 
його дружину з трьома дітьми. Два сини врятувалися, скориставши з польського 
корпусу, і є на Заході. Це Богдан і Данило. По сімох роках заслання решта родини 
вернулася до села.

В селі було два фільварки. Один з них належав до двох сіл, Бортники і Королівка,

Михайло Слободян, автор публікації про 
село Бортники, у своєму саді, що його розвів 

у Англії із щепок з України, годує свою 
улюблену пташку «Вільшаночку», якій він 

укладає пісні, а вона йому сідає на руку.
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Ф ото із зб. М. Слободяна.

Товариство «Каменярі» в Бортниках.

і називали його «на задах». Власником цього фільварку був німець Кінц. Власником 
другого фільварку був поляк А. Якубович. Обидва фільварки мали більше ґрунтів, 
ніж усе село.

Бортники розположені на злегка горбкуватім терені. З західньої сторони оточені 
лісом, який лучиться з Карпатськими лісами. З того лісу витікають чотири потічки. 
Два з них обпливають село один з одного, а другий з другого боку, а два інші 
пливуть через поля й сіножаті та своїми водами наповнюють чотири стави, які були 
багаті на рибу. За ставами всі чотири потічки лучаться в одне русло та впадають у 
річку Млинівку. На полях, що були власністю селян, були джерела-кринички з дуже 
чистою, холодною і здоровою водою.

Всі стави належали до фільварку Якубовича, як також і млин, що був на річці 
Млинівці, належав до того фільварку. Млином завідували два жиди. До фільварку 
Якубовича ще належали два великі сади, по 16 гектарів кожний. Один з тих садів, що 
стояв серед села, був старіший і його відновляли молодими деревами. Згодом його 
відкупили від Якубовича згадані два жиди. Від них частину того саду відкупили 
селяни. В селі було дуже багато садів, що були власністю селян, але вони не пере
ступали величини одного гектара. Господарі використовували плоди садів для влас
ного вжитку, а частково продавали «на пні». З приходом весни село серед квітучих 
садів і зелені виглядало, мов велика чудова вишивка.

З приходом у село більшовиків німець Кінц утік, правдоподібно, до Німеччини, а 
поляка Якубовича арештували й вивезли на Сибір, а родину — жінку, дочку й сина 
вивезли до Станиславова. Після того обидва фільварки перетворено на колгоспи. Ще 
за німецької окупації були фільварки відновлені, але по виході німців з України 
фільварки були знищені. Тепер знову на їхньому місці колгоспи.
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Ф ото із зб. М. Слободяна.
Бортники. Комітет будови Народного дому на тлі церкви і дзвіниці. 1929.

«Сільський господар», що проявляв дуже активну діяльність між двома світовими 
війнами в селі Бортники, був вислав на двотижневі вишколи сільського господарства 
трьох курсантів: Михайла Слободяна, Степана Сірмана та Василя Опару.

Здавалось би, що два тижні курсу не можуть дати курсантам задовільного знання, 
але помимо того вони мали велике значення для села і для курсантів. Учителі курсу 
заохочували курсантів, щоб вони організували хлопців і дівчат у гуртки, які б на 
своїх городах підготовляли експериментальні грядочки і на них, під наглядом агро
нома, плекали городину та шкілки овочевих дерев. Осінню агроном уряджував пописи 
і змагання, хто що краще на своїй грядочці виплекав. Це було поширення того курсу, 
який тривав у Товмачі лише два тижні, і з того не тільки курсанти мали дуже добру 
науку сільського господарства. Крім того аґроном ходив по селі й давав пораду, що 
де зробити.

Сад у мого батька був відгороджений від яринного городу неовочевими деревами. 
Аґроном порадив нам викорчувати ті дерева й посадити натомість овочеві дерева, — 
так ми зискали місце на чотири ряди овочевих дерев. Мені цей курс дав дуже багато 
знання й заохотив до раціонального господарювання.

Коли я, силою обставин, опинився на еміграції в Англії, я купив собі дім з 
невеличким городом і в тім городі посадив кілька щеп. Але ті дерева не родили 
чомусь добре і я попробував спровадити з України зразки щеп і нащепив у своєму
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Ф ото із зб. М. Слободяна.

Бортники. Селяни. 1938.

Ф ото із зб. М. Слободяна

Господарі села Бортники. 1937.
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Фото із зб. М. Слободяна.
Селянська родина села Бортники.

Батько Онуфрій Слободян, його жінка, дочка й син. 1936.

городі всі дерева. Показалося, що вони стали дуже гарно зароджувати кожного року 
прекрасні грушки і яблука.

Я їх з гордістю називаю українськими бортницькими грушками і яблуками. У 
своїх дослідах-експериментах я попробував нащепити на одному дереві яблуні десять 
різних родів яблук і це мені дуже добре вдалося. Всі щороку родять.

Отже той двотижневий курс сільського господарства дав мені не лише знання, але 
й заохоту й замилування до плекання саду, котрий для мене у вільних хвилинах від 
моєї професійної столярської роботи є розрадою і приємністю. До мойого саду 
прилітають пташки і ми з ними зживаємося як добрі приятелі. Маю таких вільшанок 
(по-англійськи блю джей), що беруть поживу мені з рук і не бояться. Мені здається, 
що я розумію їх спів, а вони мої слова. Я собі набрав на тасьму багато їх пісеньок і 
собі часом пробую творити пісні. Хоч я самоук, але звичайно народні пісні творили 
самоуки. Ось зразок одної такої моєї пісеньки:

Лети, моя пісне!

Лети, моя пісне, лети в Україну,
Де лишив назавжди я свою родину.
Лети, моя пісне, лети!
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Лети у містечка, лети в любі села, 
Нехай Україна все буде весела.
Лети, моя пісне, лети!

Лети в зелен-Київ, лети у Полтаву, 
Неси Україні і щастя і славу.
Лети, моя пісне, лети!

Лети у Надвірну, Одесу й до Львова, 
Для тебе доріжка назавжди готова. 
Лети, моя пісне, лети!

Лети в Коломию, лети і в Товмач,
Та скажи дівчині: не сумуй, не плач! 
Лети, моя пісне, лети!

Ле~и у садочки, поляни і гай,
Станься соловейком і співай, співай! 
Лети, моя пісне, лети!

Микола Климишин

ВЕРХНЯ

Село Верхня розложене над річкою Болохівкою, 7 км на північ від Калуша. 
Перший раз згадано про Верхню в історичних документах під датою 1506 р. 1900 
року було в селі 195 мешкальних будинків, а в них 1473 мешканці (738 чоловіка і 
735 жінок). У тому числі було 1449 греко-католиків, 5 римо-католиків, 10 Мойсеевого 
в. визнання, 9 інших, а за національністю 1450 українців, 14 поляків, 9 німців.

У 1921 році було 256 мешкальних домів, а в них 1752 мешканці (866 чоловіка і 
866 жінок). У тому числі було 1678 греко-католиків, 59 римо-католиків, 15 Мой
сеевого в. визнання, а за національністю було 1676 українців, 65 поляків і 11 жидів.

У 1931 році було 433 мешкальні доми, а в них 2246 мешканців.
У 1939 році було всіх мешканців 2430, а в тому 2190 українців, 20 поляків і 220 

польських колоністів.
У 1970 р. було в селі 2677 мешканців.
В селі колись було два фільварки, які були розпарцельовані. Багато землі заку

пили польські колоністи, яких називали мазурами, тому так багато було в селі 
поляків римо-католиків.

Серед села стояла гарна дерев’яна церква з високою дзвіницею, але священик був 
у селі Збора і приїздив раз на два тижні відправляти Службу Божу. Понад 20 літ 
парохом був о. Антін, батько інж. Богдана Лучаківського.

У двадцятих роках біля церкви збудовано школу. Довголітнім управителем школи 
був українець Іван Шквірко, а йому на зміну деколи призначалася його дружина —
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вчителька. Вони мали дві дочки. Тому, 
що пані Шквірко була жидівкою-вихрист- 
кою, за німецької окупації вони зазнали 
дуже багато переслідувань.

Крім них ще був один учитель поляк 
і дві учительки польки.

1933 року побудовано коло церкви на 
південній стороні Народний дім, де мі
стилася читальня «Просвіти», що мала 
свій хор, аматорський театральний гур
ток і велику театральну залю. Хор зор
ганізував у 1926 році студент Матій Дуда.
Він походив з великої родини, з якої вий
шло п’ять студентів: знаний співак Ми
хайло Дуда (про нього є осібна згадка, 
стор. 145), Дуда Іван, Павло, Матій і 
Євдокія, заміжня Барнич.

Взагалі село було знане з того, що 
мало багато студентів: крім згаданих бу
ли ще Дуда Василь і його сестра, знана 
співачка Павлина, Ірина і Люся Шквірко,
Андрій Чолій, Климишин Микола, Сте
пан, Теодор і Василь, Євдокія Скікун, за
міжня Климишин, Іван Яцків (про нього 
осібна згадка) і його брат Богдан. Були 
ще й чотири священики, два з них о.
Тимків І О. Василь Дуда, СИН Дмитра, Ф ото із зб. Євдокії Климишин.
вчителі В. Кузьмик І Когут а також Ін- Верхня. Українська католицька церква. 
женер Теодор Караїм.

Дуже гарно розвивалася кооператива, що містилася через дорогу напроти читаль
ні, в домі громадської канцелярії. При кооперативі була Райфайзенка. Був теж один 
приватний склеп інваліда-українця і три крамниці, що їх власниками були жиди, але 
вони втратили можливість просперування, коли зросла в силу кооператива, й само- 
ліквідувалися.

Дуже гарно провадив працю «Сільський господар», «Союз українок» і дитячий 
садок.

В селі був млин, цегельня та олійня — всі в українських руках.
З ремісників були два ковалі, стельмах, кілька ткачів, кравців і шевців. Була в селі 

станиця польської поліції.
В 1921 році, коли Галичина ще не була признана Польщі, польська влада запро

вадила перепис населення, особливо шкідливий для вояків української армії, які ще 
не вернулися додому. Проти цього виступила УВО і забила польського урядника, 
котрий переводив перепис населення, що спричинило арешти багатьох молодих 
людей. їм, одначе, не доказали вини й ніхто не був покараний.

Всі колишні вояки української армії були довгий час переслідувані, побивані 
польською поліцією і через те багато з них мусіли втікати за кордон, а деяким 
пощастило виїхати в Америку, між якими був Іван Скікун, що належав до УСС.

Село Верхня лежить на межі двох говірок: бойківської та наддністрянської. В 
сусідньому селі Мостища, що є на півдні, вживається твердої вимови, а у Верхні
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У хорі «Думка» два співаки із села Верхня в 1928 p.: 
Дуда Іван (сидить на сходах з рукою на підборідді) 

і Андрій Чолій (другий зліва в другому ряді).

Ф ото із зб. Є. Скікун-Климишин. 
Верхня. Управа й Надзірна рада споживчоі кооперативи в 1934 році.

Сидять зліва: Іван Калиновський — справник. Василь Микитин — касир, Свдокія Скікун, 
заміжня Климишин — книговод, Ілько Дякун  — голова Надзірноїради, Н. Н. 

Стоять: Перчик, Василь Когут. Ямнич, Дмитро Головчак.
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м’якої. В Мостищах говорять палцем, до него, до неї, а у Верхні пальцьом, до нього, 
до ньої.

Люди з Мостищ називають людей з Верхні ньокалами, а ті співають їм пісню 
«федори, небори кобила з яйцем», підкреслюючи закінчення «ем», бо в говорі Верхні 
було б «з яйцьом».

Таких відмінних сіл я зауважив три пари: Кропивник і Завадка, Мостища і 
Верхня, Копанки і Негівці. Кропивник, Мостища і Копанки вживають твердої вимоги 
й, на мою думку, належать до бойківського діялекту. При помочі опитувань можна б 
і на еміграції провести досліди й віднайти ще дальші мовні пари сіл, що визначило б 
суміжну лінію докладно, чого досі бракує в нашій діялектології. Студіюючи у проф. 
Івана Зілинського, я звернув йому увагу на таке мовне явище, але не знаю, чи він 
десь це використав у своїх працях.

У статистиці Галичини проф. В. Кубійовича згадано Броновичі. Повинно бути 
Бороновичі. Це є назва частини села Верхня.

Ярослав Сербин

ВИКТОРІВ

Село Викторів, Галицького району, Івано-Франківської области (колишньої Ста
ниславівської) це одно з більших сіл Західньої України.

У 1939 році було в селі 2970 мешканців, а в тому 2840 українців, 20 поляків, 40 
латинників і 70 жидів.

Розташувалось воно по обох боках ріки Луквиці, що впадає до ріки Лукви. 
Тягнеться 9 кілометрів з одного кінця до другого — зі сходу на захід. Серединою 
пролягає головний гостинець, від якого розходяться бічні доріжки до окремих гос
подарств на південь і північ. Головний гостинець засаджений яблунями, з яких 
громада побирала дохід із продажу яблук. Понад 600 господарств та понад 3 тисячі 
мешканців жили перед Другою світовою війною. За вийнятком кількох неукраїнських 
родин, село повністю українське. Селяни не були дуже багатими тому, що не посідали 
багато землі, а ще й тому, що не вся земля була однаково родючою. Частина на 
північ від Луквиці т. зв. «Царина» була дуже врожайною, а південна т. зв. «Толока» 
менше врожайна й була поперекраювана густими потоками й лісом. Так само земля 
у східній частині, або як називали викторівці, у долішньому кінці була набагато 
краща, як у горішньому кінці. У долішньому кінці мав теж величезні посілості з 
прекрасними будинками т. зв. «Панський двір» дідича Закшевського, у якого багато 
селян були змушені працювати за дуже мізерну винагороду. Коло нього близько 
працював сільський млин.

Село Викторів було віддалене на 20 км від Станиславова та 7 км від Галича.
Далеке від більших міст і осередків, та на боці від головних шляхів всякої 

комунікації, не могло воно скоро економічно розвиватись, а було повністю здане на 
власні спроможності й ініціятиву. Тому в селі було багато різнорідних ремісників і 
кваліфікованих фахівців.
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Фото П. Салиґи. Ф ото П. Салиґи.
Викторів. Долішня церква. Викторів. Престол долішньої церкви.

Викторів межує на схід із Підгороддям та Крнлосом, на південь із Сільцем і 
Тязевом, на захід з Височанкою і Бринню, а на півночі — Сапогів і Комарів.

Назва села Викторів походить від слова «Вихтор» — сторож. Мешканці Викторова 
були сторожами мостів, що провадили до княжого замку в Крилосі, який сусідує із 
долішнім Викторовом. Викторівці називали своє село звичайно Вихторів, а не 
Викторів.

У селі дві церкви: Св. Покрови, а коло неї парохіяльний дім у горішньому 
Викторові, та Св. Миколая в долішньому Викторові, збудована 1883 року на горі, з 
якої видно сусідні околиці, включно з Галичем. Ця церква чудово розмальована 
артистом-малярем Корнилом Устіяновичем зі Львова. Коло цієї церкви грубезний 
дуб, коло якого дівчата виводили гаївки, та під яким відпочивали воїни Богдана 
Хмельницького. Коло цього дуба війти села по Службі Божій проголошували меш
канцям різні розпорядження та оголош^н^йиГ

Найвизначнішим парохом села в 1967-1908 pp. був о. Йосиф Домбчевський, 
суспільно-громадський діяч і правдивий український патріот. Парохіяльна резиденція 
була місцем, звідки організовано всебічне громадське життя. Закладено читальню 
«Просвіти», товариство «Січ» та інші організації. Композитор Денис Січинський, що 
в той час був учителем дітей пароха у Викторові, зорганізував хор і ним диригував. 
Цей хор уважався найкращим у Станиславівщині. Альманах «Гей там на горі Січ 
іде» подає, що в 1908 р. Викторів уважався найсвідомішим і найкраще зорганізованим 
селом у всьому Станиславівському повіті.

Пізнішими парохами Викторова були: о. Березовський, о. Салевич, о. Шарко, 
о. Навроцький і о. Базилевич.

Мало село 2 народні школи з самостійними управителями, якими були відомі
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Ф ото П. Салиги.
Викторів. Народний дім перед викінченням.

вчителі: Козак, Захарків, Величко, Погорецький. Довголітньою вчителькою була пані 
Белей з дому Панчак.

Після Першої світової війни відновлено громадське життя. Постали 3 читальні 
«Просвіти», в долішньому, середньому і горішньому кінці села із власними домів
ками. Довголітнім головою «Просвіти» в долішному кінці був Петро Ґнип, а довго
літнім секретарем Осип Чорній. Відновлено районову молочарню, що обслуговувала 
Викторів, Сапогів і Бринь. Найбільше заслуженими при віднові районової молочарні 
були Федь Глум, Семань Салиґа та Семань Бибик, які довгі роки очолювали цю 
важливу кооперативну установу. Довголітнім молочарем і технічним працівником у 
ній був Іван Липа.

Напередодні Другої світової війни, викторівська районова молочарня була злучена 
з галицькою молочарнею, з осідком у Галичі.

Після Першої світової війни відновлено також споживчу сільсько-господарську 
кооперативу «Самопоміч», що приміщувалась у середньому Викторові, та яка мала 
свої філії в горішньому і долішньому кінці села. Коли збудовано власними силами 
великий мурований Народний дім, площу під який подарував Михайло Федик, тоді 
головна споживча кооператива перенеслась до цього будинку. Довголітнім підприєм- 
чивим справником споживчої кооперативи був Семань Сербин, що був рівночасно 
війтом та добрим дяком. Довголітнім крамарем середньої споживчої кооперативи 
був Іван Шевадуцький, а пізніше Мирось Салиґа. В долішній кооперативі працювали 
Гринь Процак та Іван Саприка.

До Народного дому була також перенесена канцелярія кредитової спілки Рай- 
файзенки, що обслуговувала Викторів, Сапогів та Бринь. Довголітнім управителем
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Райфайзенки був Пилип Панчишин. По ньому прийшов на цю працю Петро Салиґа.
Заки почато будову Народного дому, в долішньому Викторові під горою, що веде 

до долішньої церкви, було відкрито жовту глину, яка показалася відповідним мате- 
ріялом для виробу цегли. Районова молочарня, як найсильніша фінансова установа 
села, взялася за виріб цегли. Власного виробу цегла та дарова праця людей причи
нилась до того, що дуже швидко було здвигнено імпозантний Народний дім в 
середині села, в якому знаходилась велика театральна заля і велика сцена з новими 
мистецькими декораціями. В цьому домі приміщувалася кредитова та споживча 
кооперативи. Декорації до Народного дому малював артист-маляр М. Зорій, абсоль
вент Краківської Академії Мистецтва. Ці декорації забрано й вивезено потайки із 
села в 1945 році і ніхто з викторівців не знає, де вони знаходяться...

Провідними членами «Січі» перед Першою світовою війною були Федь Цапай і 
Семань Салиґа. Після війни було створено гімнастичне т-во.«Луг», яке очолював 
Пилип Панчишин. Після розв'язання «Лугу» польськими властями, зорганізовано 
т-во «Сокіл», що його очолював Мирослав Салиґа, а після нього Петро Салиґа. 
Активістами серед молоді в долішньому кінці села були Петро й Іван Дідух та 
Василь Кузьмич, в середньому — Мирослав Салиґа та Юрко й Мирослав Глум, а в 
горішньому — Корнель Чорній, Василь Салиґа та брати Харандюки. Під час остан
ньої війни активними в молодечих організаціях були Семен Бойко, Нестор Сербин, 
Василь Бибик. Під час Другої світової війни особливо відзначився Лев Сербин, який 
виконував обов'язки секретаря громади тощо.

Аматорський гурток, що його зорганізував Семань Салиґа та був його режисером, 
давав театральні вистави в довколишніх селах і містах. Знаними місцевими артистами- 
аматорами були Пилип Панчишин, Гринь Чорній, Юрко Глум і Юрко Бибик, як теж 
багато гарних дівчат, прізвища яких призабулися, а шкода, бо деякі з них були 
справжні артистки! Участь у виставах брали також місцеві студенти, як Ярослав 
Сербин, Микола Ткачівський, Петро Салиґа, Володимир Бибик і інші. В долішньому 
Викторові режисером аматорського гуртка був Микола Дерун.

Зорганізований після Першої війни церковний і світський хор в числі понад 60 
осіб об’їздив околицю зі своїми концертами. Дириґентом хору був Федь Салиґа, 
який теж провадив мандолінову оркестру.

В селі було т-во «Союз українок», головою якого довгі роки була Юлія Бибик. 
Був теж гурток «Сільський господар», товариство «Рідна школа», що кожного року 
організовувало два дитячі садки. Діяло активно т-во «Відродження», що причинилось 
до зменшення пиятики серед старших і серед молоді. Було зорганізоване асекураційне 
т-во «Дністер». Всі ці організації й установи діяли дуже активно на своїх відтинках 
праці, а всі разом були гордістю села, якому вони служили і яке поставили як одне з 
кращих сіл Станиславівської области. Друга світова війна і нові наїзники знищили 
увесь доробок села.

Довголітнім громадським секретарем, а опісля війтом збірної громади, був ко
лишній УСС Дмитро Олійник, що успішно боронив наших людей перед напастями 
урядових чинників при допомозі свого брата адвоката Григорія Олійника.

Деякі з місцевих діячів виростали на щабель крайових, чи то повітових діячів. До 
них належали: Федь Глум, член Надзірної ради Мас-Партії, та Семань Салиґа, 
довголітній секретар Надзірної ради Окружного Союзу Кооператив у Станиславові.

В час останньої світової війни багато викторівської молоді включилось в ряди 
УПА і немало з них полягло геройською смертю на полі бою з ворогами. ВІЧНА 
ЇМ ПАМ’ЯТЬ 1 СЛАВА!

У Викторові переховувався після втечі із станиславівської тюрми Мирослав Сі
чинський, який найдовше перебув у родині Германовичів. Сам Германович був побе-
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Викторів. Мішаний церковний хор. 1938.

режником у дідича Закшевського й тому це місце уважалося цілком безпечним. 
Семань Салиґа і Федь Глум перевезли Січинського пізніше на Буковину. Звідти він 
дістався до Румунії, а далі до Північної Америки, де й помер у березні 1979 р.

Найвизначнішим громадським діячем у Викторові був Семань Салиґа, гімназіяль- 
ний і університетський товариш Дм. Вітовського. Ця вартісна, а при тому дуже 
скромна, людина посвятила своє життя і знання для своєї громади. Не було такої 
ділянки суспільно-громадської праці, де він не послужив би своєю активною участю. 
Йому у великі мірі село Викторів завдячувало свої здобутки на всіх ділянках життя і 
праці, бо він був провідником цілої громади. Переслідуваний окупантами, закінчив 
своє трудолюбиве життя на посту помічника книговода колгоспу в рідному селі 
Викторові...

Другою такою людиною, що від молодих років свого життя посвятилася без
корисно працювати на громадській ниві, був Микола Ткачівський. Не маючи змоги 
продовжувати гімназіяльну науку, він закінчив молочарський курс у Стрию та пра
цював у районовій молочарні, а крім того був активним у всіх інших ділянках 
суспільно-громадського життя. На жаль, в молодому віці відійшов з цього світу, 
залишаючи по собі великий смуток не тільки в родині, але й серед цілої громади.

1936 року відбувся у Викторові долішньому величавий Сокільський здвиг молоді з 
участю довколишніх сіл. Духова оркестра та вільноручні вправи соколів були голов
ною програмою здвигу...

В 1933 р. пережив Викторів, як і багато інших галицьких свідомих сіл, страхіття 
польської карної експедиції, пацифікації села. Пацифікація спричинила цілковите зни
щення багатьох господарств, у тому і «пробоства», обидвох кооператив та районової 
молочарні. Пацифікація принесла фізичні тортури та фізичний ґвалт і насилля над
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Фото П. Салиґи.

Викторів. Група дівчат біля старого дуба (400 літ), коло церкви на Великдень. 1938.

численними патріотами села, яким не вдалося на час утекти й заховатись у неда-
лекому лісі. _

Першою атакою розбещеної польської солдатні було господарство Семаня ьи- 
бика, касира місцевої молочарні, який в останніх секундах залишив село і скрився в 
лісі. На його подвір’ї зупинилась найперше сотня польських грабіжників, з якої 
пізніше частини розбрелись по цілому селі, як нищівний гураґан. Поприпинавши 
коней навколо подвір’я і по черева настеливши їм сіна й конюшини, що були нагро
маджені в стодолі, взялися польські драґони грабувати все господарське і хатнє 
майно. Все знайдене збіжжя, городину та овочі зсипали на купу серед подвір я. До 
цієї купи досипали вони все побите хатнє начиння та скло, разом із святими обра
зами. На цю купу докинули книжки, газети та журнали, як теж убрання і шмаття. 
Все це облили нафтою і запалили, зробивши собі з цього сміховинну ватру, глузуючи
з усього, що українське.

В міжчасі нагаями турбували вони дружину Семаня, Юлію, що була оточена 
трьома ще малими дітьми, вимагаючи від неї відомостей про чоловіка та синів 
Юрка, Славка, а особливо Володимира, студента богословської семінарії в Стани
славові. Володимир Бибик, коротко перед пацифікацією, зорганізував у селі — в 
стодолі Мазурика — Шевченківський концерт, по закінченні якого вся публіка почала 
співати національний гімн «Ще не вмерла Україна»... Присутня поліція намагалася
перервати співання гімну, але безуспішно.

В подібний спосіб розправлялись польські драґони з іншими господарствами 
села, грабуючи і нищачи довголітнє людське надбання, тортуруючи та побиваючи 
невинних людей. Багатьом схопленим мужчинам у вишиваних сорочках, як свідчать 
очевидці, викроювали вишивки разом із грудною шкірою зловленої жертви...

В сусідньому до Семаня Бибика господарстві, — знову ж розказували очевидці, —
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схопили драґони господаря Онуфрія Гармазія і змусили його бігати навколо своєї 
хати. На чотирьох кутах стояли опришки з нагайками і били його щосили по спині. 
Коли він умлівав з болю і втоми, відливали його водою, брали на коца і гойдали, а 
коли жертва приходила до притомности, озвірілі садисти змушували знову бігти і 
так аж до смертельного замучення...

Такі й подібні звірства польських здичілих драґонів пережило тоді село Викторів, 
свідок ганьби польської окупації в двадцятому столітті.

Багато злінчованих жертв відійшло передчасно з цього світу, а знищені пацифі
кацією господарства вже ніколи не піднеслись із заподіяної ворогом економічної 
руїни...

«У нас цього літа (тобто 1982 р.) малювали церкву. Досить багато коштувало, але 
люди зложились по 50 рублів і більше, і покрили видатки. Церква дуже файно 
виглядає як зсередини, так і знадвору. За це, щоб відмітити 100-ліття, то наші старші 
брати впоминалися і влада дозволила відмітити... Дуже було файно, бо був єпископ 
із Станиславова і 10 священиків... Церкву посвятили, і дуже гарно співав хор, але 
диригент уже не годен так диригувати, як колись, бо забувається. Хористів також 
мало, бо одні повмирали, а другі постарілись... Дуже багато було людей зі сторін, бо 
хотіли подивитись на ці свячення в честь століття нашої церкви...»

Оце і все, що написала старша жінка своєму братові.

Іван Стефуришин

СЕЛО ВОРОНА

Село Ворона положене при залізничному шляху Станиславів (21 км) — Коломия 
(35 км) або ширше Львів (80 км) — Чернівці (90 км); повіт Товмач, нині району 
Коломийського, области Івано-Франківської, УРСР.

В селі був дідич — поляк, який мав найкращі поля-лани. Село належало до 
малоземельних селян, працьовитих, що управляли бараболю, кукурудзу, квасолю, 
жито. Через село перепливали три малі річки: Стибник, де водилось багато раків, 
Велисниця, вода якої порушувала млин на двох каменях, і Ворониця. За селом ті 
річки творили одне корито-річку, що називалася Ворона.

Перед Першою світовою війною в селі була семиклясна публічна школа, по 
Другій світовій війні — чотириклясна — із польською мовою навчання, та лише 
годинами української («руської») мови. Була дерев’яна церква і дзвіниця з чотирма 
дзвонами, споживча кооператива «Єдність» і тютюновий склеп-трафіка, а також ко
оперативна молочарня. В селі жило дві родини жидів. Один, Борух, торгував набі
лом, курми і яйцями; другий, Хаїм Ґрін, мав споживчу крамницю. Давніше була 
корчма, але коли зорганізовано т-во «Відродення», та корчма згоріла й Іцик більше її 
не відкривав. Перед війною побудовано читальню т-ва «Просвіта», гарний однопо
верховий дім. До 1939 року всі будинки були дерев’яні, по 1939 році почали ставити 
муровані. Побудовано тоді муровану школу-десятирічку. В селі працювали організа
тори, вчителі й диригенти, над піднесенням культурного рівня села; декотрі приїздили 
з Отинії (Я. Осадчук і В. Гарасим'юк). У селі було три хорові одиниці: церковний,
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світський чоловічий і жіночий; диригент
— дуже здібний селянин Федір Нестерук, 
що мав відповідний вишкіл. Був у селі 
аматорський гурток. У 1937 році ставили 
оперетку «Бабський бунт». Була також чи
тальня ім. Михайла Качковського, хоч у 
селі жило тільки три родини «кацапів» — 
Дикуни, Болехівські і Савчин. До села 
належали три присілки: Баби, Сухий Став 
і Лиса, де жили німці, мазури й поляки. 
Якщо йдеться про інтелігенцію села — з 
вищою освітою був син священика Кость 
Майтівський, а з середньою син війта 
Яків Нестерук (живе у США). Було також 
два абсольвенти сільсько-господарської 
милованської школи Федір Винник і Ва
силь Бровчук, що провадив хліборобсь
кий вишкіл молоді при «Сільськім гос
подарі». Читальня, кооператива і «Сільсь
кий господар» піднесли дуже високо рі
вень села під господарським оглядом.

Після розв’язання «Пласту» зорганізо
вано «Сокіл». Коли ж польська влада за-

Фото із зб. І. Стефуришина. 
Ворона. Українська католицька церква. 1969.
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Ворона. Народний дім.
Фото із зб. І. Стефуришина.



Фото із зб. І. Стсфуришина.
Музики в селі Ворона.

Оркестра в селі Ворона.
Фото із зб. І. Стефуришина.
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боронила «Сокіл», зорганізовано «Луг».
«Каменярі» — організація молоді с о ц іа 

л іс т и ч н и х  поглядів успіху в селі не мала.
Раз був приїхав, щоб їх зорганізувати, 
адвокат Іван Макух, та після гострого 
спротиву в читальні, він більше не пока
зувався.

Громадою керували війт і дванадцять 
радних. Село мало свого поштаря. В селі 
було дві кузні, одна олійниця, водяний 
млин на два к&мені, кілька шевців, крав
ців, ткачів, два столярі, один фаховий па
січник і кілька аматорів. Село мало влас
не кількасотморґове пасовисько, «Дубра- 
ва», де випасали рогату худобу, коні і 
вівці. Зі шкіри овець у Тисьмениці вироб
ляли кожухи і кептарі. Було також асе- 
кураційне т-во «Дністер», каса «Райфазен- 
ка», а також каса «Стефчика» — все в 
українських руках. Спокійне життя села 
переривали доноси «кацапів» до поліції.
Така пригода трапилася на Великдень у 
1938 році. Парубки почали бійку коло 
церкви, а що був один луговик в одно
строї, кацапи заалярмували поліцію. За
арештовано з тієї нагоди весь актив села:
війта, голів поодиноких товариств і тих, що працювали в кооперативах, разом 
приблизно ЗО осіб. Та не маючи жадних доказів будь-якої вини, після року ув’язнення 
на Білінського в Станиславові, всіх звільнили. В селі була духова оркестра, біля 50 
членів, яких вишколював проф. Магдій зі Станиславова, добрий диригент і компо
зитор. Був також і «Самоосвітній гурток», що займався освітньою, виховною і 
спортовою ділянкою під проводом інструкторів, що їх оплачував виділ читальні 
«Просвіти». В 1937 році уладжено прогулянку з рамени ХВМ до княжого городу 
Галича, та розкопів княжого двору у Крилосі.

В селі Ворона 1900 року було 219 мешкальних домів, а в них 1430 мешканців (713 
чоловіка і 717 жінок), у тому 1345 греко-кат., 37 римо-кат., 26 Мойсеєвого віровиз
нання і 22 інші, а за національністю 1157 українців, 134 поляки і 18 німців.

1921 року в селі Ворона було 308 мешкальних домів, а в них 1552 мешканців (743 
чоловіка і 809 жінок), у тому 1439 греко-кат., 104 римо-кат. і 9 Мойсеєвого віровиз
нання, а за національністю 1438 українців, 110 поляків і 4 жиди.

1931 року в селі було 405 мешкальних домів, а в них 1995 мешканців. За часів 
більшовицької окупації село Ворона прилучили до громади Виноград.

Ф ото із зб. 1. Стефуришина. 
Мати І. Стефуришина із сестрінками 

у Вороні коло Товмача.
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ГВІЗД

На берегах річки Лукавиці розташувалося село Гвозд (тепер називають урядово 
Гвізд). Серед села церква Успіння Пресвятої Діви Марії, в якій парохом був 
о. крилошанин Володимир Лисинецький. Він виконував обов’язки також декана й 
асесора Єпископської консисторії. Друга церква Св. Миколая. Гарно розвивалася 
читальня «Просвіти», при якій була каса «Стефчика». Молодь гуртувалася в «Лузі». 
Село мало чотириклясну утраквістичну школу.

При дорозі, що йшла з Надвірної до Станиславова, стояли три каплички. Важливо 
зауважити, що в іконостасі церкви Успіння Пресвятої Діви Марії був ряд образів, 
перенесених зі Скиту Манявського.

Перша історична згадка про село Гвізд записана у 18 столітті. Звіт товариства 
«Просвіта» подає, що в селі була в 1907 році читальня, яка мала 120 членів, а в 
бібліотеці було 500 книжок. Головою читальні був о. В. Лисинецький.

В 1900 році в селі було 353 мешкальні доми, а в них 1965 мешканців (983 чоловіка 
і 982 жінки), а в тому 1889 греко-католиків, 5 римо-кат., 71 Мойсеевого віровизнання, 
а за національністю 1963 українці і 2 поляки. Так дивно записано в австрійській 
статистиці. Точніше розрізняє польська статистика з 1921 року, де подається: 467 
мешкальних домів, а в них 2240 мешканців (1047 чоловіка і 1193 жінки), а в тому 
2190 греко-католиків і 49 Мойсеевого віровизнання, а за національністю — 2190 
українців, 3 поляки і 48 жидів.

В 1931 році було в селі 548 мешкальних домів, а в них 2503 мешканці. Совєтська 
статистика подає, що в 1970 році було в селі 2779 мешканців, але це вже після 
прилучення села Млини до громади Гвозду.

Василь Бойко

СЕЛО ГЛИБІВКА

Село Глибівка положене між горбами, покритими лісом по обох берегах річки 
Саджавки, яка вливається у селі Саджава до Надвірнянської Бистриці. Вздовж села 
іде дорога, що лучить села Росільну, Глибівку і Саджаву. Походження назви села 
невідоме. Село було здавна дуже свідоме національно. Культосвітню працю у селі 
провадив дяк, Іван Капущак, що походив із сусіднього села Ліхівець. Він був послом 
до Віденського парляменту. На його внесок скасовано панщину, що відсвятковано в 
Глибівці великою маніфестацією. В селі була церква з дуже гарним іконостасом, яка 
вміщала тисячу вірних. Була також семиклясна школа. Довгі роки учителював Дми
тро Гурак з дружиною. Він також займався культосвітньою працею в селі — був 
добрий музика, уряджав театральні вистави з молоддю, головно в час Різдва і 
Великодня. Село цінило його працю. Після його смерти кожного року в час Вели-
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Фото із зб. В. Бойка. Фото із зб. В. Бойка.
Глибівка. Могила поляглих у  боротьбі Глибівка. Членки товариства «Сокіл»,

за волю України. 1932.

кодніх Свят на його могилі збиралася молодь для молитви і відспівання «Ой Морозе, 
Морозенку» та заповіту Тараса Шевченка.

Ще перед Першою світовою війною в селі була читальня «Просвіти», яку в 1924 
році перебудовано на культурний центр, де містилася читальня, кооператива, бібліо
тека, харчовий магазин, молочарня і велика заля на імпрези. При читальні збиралися
— гурток уділовців кооперативи, гурток шахістів, дружина копаного м’яча, ама
торський гурток, хор, гурток змагунів читання книжок, т-во «Сокіл» і молодечий 
доріст членів читальні. Ті останні відіграли велику ролю в культурному житті села, 
уряджаючи різні імпрези, національні святкування, танки тощо. В тих починах пооди
нокі села співпрацювали дуже тісно між собою.

Глибівка, як і всі підкарпатські села, мала подібні звичаї і традиції за малими 
винятками. У старших віком слідні ще були вірування у злі духи, відьми, чари, 
знахарів, що могли відвертати недуги чи інші нещастя, уроки, як також у те, що 
мертві душі ходять після смерти, Злі духи мали своє приміщення у дереві, в яке 
вдарив колись грім і та порожня діра була пострахом. Відьма, це звичайно стара 
жінка, що злим своїм поглядом відбирала молоко чужій корові, та жила в околиці 
лісу, самотня. На Івана Купала відьми зліталися на «Лису гору» о 12 годині ночі. 
Вони могли перекидатися в собак і т.п. Молодь поволі відходила від того, головно 
підо впливом релігії, та свідомого виховання.

Приємно було йти селом як прохожі вітали себе привітом — Слава Ісусу Христу, 
а відповідали — Слава навіки! При праці вітали себе — Боже, помагай! — відпо
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відали — Дякую! - Здорові будьте! — Най вам Бог помагає!.. Коли господар 
починав сівбу, благословляв землю знаменням хреста. Мешкання були прибрані 
святими образами. Найбільше багатим у звичаї було Різдво Христове. Обов’язував 
суворий піст. Праці тяжкої ніхто не виконував, тільки ту, що була конечна при 
худобі і приготуванні святої вечері, яка складалася із дванадцяти страв. До вечері 
сідала не тільки вся родина, але й челядь-служба, як тільки показалася перша зірка 
на небі. Перед тим господар обходив хату і подвір’я, кропив свяченою водою, вносив 
до хати «Дідуха» і сіно, та вінок сплетений зі збіжжя, що його приготовили на 
закінченні жнив. «Дідуха» ставив на покуті, сіно стелив під столом, а вінок клав на 
стіл, де вже була миска з кутею, та стояла на столі три дні свят. Вечерю починали 
молитвою, а відтак їли кутю. На Святвечір з колядою не ходили — молодь уладжу- 
вала ялинку в читальні і приготовляла вертеп. Колядували на церкву, «Рідну школу», 
«Просвіту» і т.д., та ходили з вертепом. Перший, хто входив на Різдво, це «По- 
лазник», його приймали медом і хлібом — він приносив щастя в наступному році.

Дуже врочисто святковано Йордан — свячення води. Вся громада вирушала 
походом із церкви у проводі священика, старших братів із сестрицями, що несли 
хоругви. Під звуки співу ішли до замерзлої ріки, на якій стояв вирубаний із льоду 
хрест, а в ополонці, що постала з вирубаного льоду, священик святив воду. Люди з 
відкритими головами оточували престіл та разом брали участь у водосвятті.

Люди з вірою в силу йорданської води поспішали додому, щоб нею посвятити 
своє господарство. Йорданська вода — вірили — зберігала від недуг і всякого злого, 
тому нею не тільки кропили господарство, але й пили зараз таки на ріці, та часто 
змивали обличчя. З кінцем Йордану виносили «дідуха» з хати, та палили на шляху за 
селом, а діти перескакували через вогонь.

Ф ото із зб. В. Бойка. 
Глибівка. Українська католицька церква і дзвіниця зимовою порою.

Тепер покинута — немає священика.
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Ф ото із зб. В. Бойка.

Глибівка. Членство товариства «Січ».

Після Йордану починалися «м’ясниці» — час, коли молодь одружувалася. Весілля 
у Глибівці тривало два дні і дві ночі. Вінки й косиці (букети) плели з вічнозеленого 
барвінку, який ріс по городах і узліссях. Його прикрашували пахучим васильком, чий 
запах наповняв цілу хату і надавав спеціяльної урочистости. Готові вінки покривали 
позліткою, що виглядало, як позолочене намисто. Була тільки одна дружка в молодої 
і дружба в молодого, але боярів було багато від 6 до 18. Це були знайомі хлопці, що 
мали завдання співати на весіллі. Першого вечора молода пара йшла до священика 
по благословення, а вертаючись додому, поступали до родини, знайомих і приятелів, 
запрошуючи їх на весілля: «Просили вас мама, тато і я прошу, прийдіть до нас на 
весілля». Першого вечора була забава для всіх і непрошених гостей, а на другий 
день, після вінчання, приходили тільки запрошені гості й родина. Непрошені могли 
тільки приглядатись. До вінчання робили вінки окремо, не вживали тих із першого 
дня. Приготовляючи вінки до вінчання, «ладкали» — пісні спеціяльні, весільні, за
міжні жінки, що їх звали свахами. Темою тих пісень було, очевидно, весілля і 
пов'язані з тим ситуації, часом веселі, жартівливі, а часом навіть і сумні. Це першого 
дня. А на другий перед полуднем убирали молоду до шлюбу. Відбувалося благо
словення батьками. Староста, який займався порядком цілого весілля, запрошував 
батьків, а також і дідусів, якщо такі були, сідати на лавицю — в імені молодят 
пробачався, коли вони чим провинили, та просив для них благословення. Батьки 
говорили: «Най вам Бог простить і благословить» (тричі), цілуючи молодих у голову, 
а ті уклінно цілували батьків у руки й коліна. Все це відбувалось у молодої вдома. 
Дуже зворушливий момент, як батьки виряджали дітей на нову дорогу життя. Відтак
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бояри, заквітчані косицями, співаючи, впорядковували цілий почет до церкви, до 
шлюбу. їхали всі на возах, відповідно приготованих. Коли повертали з вінчання до 
хати молодої — їх вітали батьки разом із старостою хлібом-сіллю і випивали за їхнє 
щастя. Молода пара сідала за приготований стіл, на якім був «коровай», спечений у 
домі молодого. Молода мала весільні калачі. В час обіду бояри співали і грала 
музика, а також співали свахи:

Ой чому ти, Марусенько (або інше ім’я),
Не тужиш, не тужиш.
Ти вже більше паніночка 
Не будеш, не будеш.

Коли ж майбутня свекруха була знана як недобра жінка, то співали:

Дорогенька матінонько, ти мене віддала,
Та, як тую конопельку, в болоті втоптала.

Або:

Ой заплачеш, дівчинонько, в перший понеділок,
Як ти знімуть із голови зелений барвінок, —

і так далі, вичисляючи всі дні тижня.

Ф ото із зб. В. Бойка.
Глибівка. Хор при гуртку «Рідної школи».
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Після закінчення обіду молода пара «перепивала» з усіма присутніми. Дружба 
викликав кожного по імені, той, привітавши відповідно молодих, складав побажання 
і давав дарунок (гроші або щось на спомин), та потиском рук приймав подяку від 
молодих. Кожний з гостей перегуляв з молодою «козака». Після «перепою» молодий 
знімав вінок з голови молодої, вона вдягала хустку. Гості розходилися, а молода 
пара їхала до дому молодого на нове прийняття й «перепій». Там були вже інші 
запрошені гості, а з молодою їхала тільки найближча родина. Молода брала з 
собою своє придане. Часто, як дівчина виходила заміж не в своїм селі, то хлопці, які 
знали її перед тим, жадали від молодого «викуп» — ставили їм перешкоди в переїзді 
дорогою і т.п. Це були жарти, а часом і неприємності. У домі молодого відбувалася 
гостина, співи, танки при супроводі цимбал, скрипки і бубна. Краяли «коровай» і 
частували ним гостей (це вже інші, як у молодої) та на бажання молодої пили з нею 
по чарці, вручаючи дарунки. Звичайно в домі молодого молодята діставали більше 
обдарування. Гостина тривала не раз дуже довго, так що молодята ішли пізно спати. 
На другий день кінчалося весілля, але вже тільки при близькій родині. Коли молодята 
з’явилися в хаті, їм давали помитися в холодній воді та жартували з них, що 
проспали першу ніч між собою.

Малою гостиною завершувалося весілля.
Танки: найбільше прийняті були коломийки з приспівом. Хлопці звичайно співали 

дуже голосно. По коломийці ішов козак, який гуляли дуже жваво, при чому зміню
вались пари. Козак займав багато місця, так що багато нараз танцювати не могли. 
До козака приспівували також:

Нема хлопця над коз&ка, скочив в воду, злапав рака,
Не мав рака де подіти, вкинув на піч межи діти.
Нате, діти, їжте рака, моліть Бога за козака,
Щоби козак здоров був, що вам рака роздобув.

Модерні танки входили у звичай, але поволі.
По м’ясницях приходив 6-тижневий так званий Великий Піст, який дотримувався 

суворо. Цілковита стриманість від м’яса, а деколи і від набілу.
Святкування Великодня починалося у Страсний Четвер. Від того часу до Воскрес- 

ної Утрені не було чути дзвонів, а лиш хлопці дерев’яними молотками «калатали» по 
дерев’яній дошці, що висіла під дзвіницею, нагадуючи про страсті Христові. В суботу 
вечором запалювали світла на могилах померлих — цілий цвинтар аж горів, повний 
світла. Великодню сповідь відбували всі, як старі, так і молодь. У неділю ранесенько 
всі спішили на Воскресну Утреню, після якої священик святив паски (не раз господині 
пекли великі, 50 цм у промірі), яйця, ковбаси, писанки і все інше, співаючи — 
«Христос воскрес!» Після свячення обдаровувалися писанками, головно молодь раділа 
тим дуже. Всі поспішали додому, щоб разом з родиною поділитися свяченим. Були 
такі, що від самого Страсного Четверга нічого не їли, постили. Старші залишалися 
вдома, а молодь бігла на церковний майдан виводити гагілки. Усі три дні дзвонили 
дзвони, а молодь, перебуваючи коло церкви, запізнавалася взаємно. Було чотири 
дзвони, куплені за гроші, що в Америці зібрали між собою ті, що виїхали на роботу 
в роках 1920-25, головно Іван Штогрин і Федір Бочкур. На третій день свят т-во 
«Сокіл» збиралося на майдані, а тоді йшли на могилу свого навчителя Дмитра 
Гурика. Цей звичай мав сильне виховне значення.

Обжинки. Закінчуючи жнива, женці плели вінок, гарно, колоссям назовні, пере
важно з вівса або ячменю. Пшениця не мала доброго поля у Глибівці. Вінок несла на 
голові одна із тих дівчат, що жали, її супроводжували інші дівчата і всі зі співом
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Ф ото із зб. В. Бойка.
Гаибівка. Аматорський театральний гурток при читальні «Просвіти». 1932.

(відповідним «ладканням») входили на подвір’я господаря, який їх вітав та пригощав. 
Жали збіжжя серпами, а також косили.

Сінокоси відбувалися також зі співами. Косили днями, а то й тижнями, як була 
добра погода. Сіном звали траву, що вже висохла. Її збирали і складали в копиці, які 
не раз стояли через цілу зиму. Господарі вважали, що сіно м’якне на морозі і більше 
смакує худобі. Якщо сіно звозили додому, то його переховували через зиму або в 
стодолі, або на спеціяльно до того зробленому «оборозі». Це був дах у формі 
капелюха 4-5 метрів у промірі, зроблений із соломи. Його можна було підносити до 
якої потрібно висоти, залежно від того, які були «оборожини» — вкопані стовпи, що 
на них спирався дах.
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Микола Маслій

ГЛИБОКЕ

Село Глибоке Богородчанського району Станиславівської областн, віддалене 10 
кілометрів від Богородчан, 28 км від Станиславова.

Глибоке розташоване серед менших і більших сіл, таких як Саджавка, Глибівка, 
Хмелівка і Лесівка. Село положене в долині між двома тереновими підвищеннями- 
горбами, які-мабуть у сиву давнину творили береги великої ріки. Селом пропливає 
невеличкий потік, що починається джерелом у лісі, під горою. Вода в цьому потоці 
чиста; з неї користали люди, яких сади, городи разом із хатами та господарськими 
забудованнями тягнулись обабіч цього потока. В селі були й криниці, але небагато. В 
часи повені потік перемінявся в бистру ріку, зриваючи невеликі мости та кладки.

У 1939 році було в селі 1570 мешканців, а за національністю 1555 українців і 15 
жидів. Була одна польська родина, що розмовляла українською мовою, живучи серед 
українського населення. В селі ще жили чотири жидівські заможні родини, які доро
билися маєтку з корчмарства. В 1934 році ці чотири родини переїхали до Стани
славова. Саме цього року в нашому селі помітно розвинулися кооперативна крамниця 
й молочарня, так що із зростом свідомости й услід за кличем «свій до свого» та з 
широкорозгорненою акцією протиалькогольного товариства «Відродження» — жи
дам у селі вже нічого було робити й цим самим не було потреби в ньому жити. З 
їхнім виїздом закінчилися продаж і вживання алькогольних напоїв. Ті, що пиячили, 
згодом стали порядними, чесними людьми. Також багато з наших мужчин перестало 
курити, а молодь і поготів, щоб не дати заробити тютюновій монополії нам ворожої 
польської держави.

Загалом мешканці нашого села були вбогі; в міру популяційного приросту змен
шувався маєтковий стан, бо вже не було чого ділити. В селі були й такі, що в 
згаданих багатих жидів працювали за одного злотого денно.

Архітектурною окрасою села була п’ятибанна дерев’яна церква, а побіч неї дзві
ниця. Церкву вибудувано перед Першою світовою війною, з так званих брусів. 
Довкруги церкви росли стрункі запашні липи. Біля церкви був великий майдан, який 
служив для культурних розваг і вправ молоді місцевого «Лугу», а в першу чергу для 
гагілок у час Великодня. Недалеко церкви було велике приходство. Парохом був 
о. Василь Городиський. Наш парох обслуговував ще дві дочірні церкви — Хмелівку і 
Лесівку. Ставок з рибами в межах приходства підкреслював мальовничість садиби.

У селі було дві чотириклясні школи. Батьки залюбки посилали своїх дітей до 
школи, розуміючи вагу освіти. Наше село з кожним днем ставало більш свідомим, 
більш патріотичним. Приблизно в 1933 році впроваджено в школі обов’язкову поль
ську мову.

Національну свідомість села слід завдячувати молодій, ідейній людині, політич
ному в’язневі польських тюрем, Гаврилюкові (його імени вже не пригадую). Відбувши 
кару, вертатється до села і закладає велике кравецьке підприємство, в якому нав
чаються кравецтва і юнаки з довколишніх сіл. Там шиються (очев. безкоштовно) 
лугові однострої для хлопців і дівчат. Улаштовує фестини з походами і спортовими 
змаганнями як у нас, так і в сусідніх селах.

У 1934 році збудовано будинок філії «Просвіти». В читальні збиралося багато 
людей, головним чином молодь, пам’ятаючи Гаврилюкові слова, що «національна
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Дівчата із села Гпибоке. Перша зліва: мати М. Маслія, автора згадки про село Глибоке.

свідомість заключається у знанні своєї історії, географії, традиції, народних звичаїв 
та обичаїв». Деякі позичали книжки в бібліотеці і читали вдома.

Коли так роздумую над життям-буттям нашого села, то годиться відмітити пра
цьовитість українського жіноцтва — дівчат, молодиць і старших віком. Всі вони були 
просто невтомні. Це не означає, що мужчини були осторонь від праці. Мужчини 
працювали часто навіть дуже тяжко, та все ж інколи знаходили час і для себе — чи 
розважитись у спорті, чи поцікавитись політикою.

Ніколи не забуду, як жінки білили полотно в нашому потоці, як шили з нього 
жіночі й чоловічі сорочки; його вживали на рушники, скатертини й верети. Мужчини 
вживали полотняних штанів до праці в полі. Тому в нашому селі плекали льон і 
коноплі, із стебел яких виготовлялось волокно, а з насіння олію. З волокон-прядива 
поставали нитки, які ручно прялись на веретенах. Цю працю виконувалось зимою. 
Жінки звичайно сходилися в більшій хаті із своїми куделями, повісмом і клоччям. 
При піснях і веселій гутірці робота поступала краще вперед. З конопляного прядива 
наші жінки робили мішки на збіжжя і картоплю. Етап отого домашнього виробництва 
тривав цілий Божий рік, почавши від вирощування льону й конопель почерез зри
вання, тіпання й чесання прядива, а далі прядіння, не згадуючи вже самого виробу 
полотна на примітивних дерев’яних варстатах.

Усе було гаразд, коли було погідно, а в бурю чи повінь жінки постійно турбу
вались, бідкались, що піде з водою уся їхня праця.

У 1940 році однієї ночі на вантажних автах приїхало кількасот більшовицьких 
солдатів, оточили село, забрали священика разом із родиною, війта і солтиса з 
їхніми родинами та багато свідоміших людей нашого села і вивезли на Сибір.

Навряд чи колинебудь у житті ще побачу моє рідне село, якого не можна забути.
Хай оцей мій коротенький спогад, який писав я із серцем і любов’ю, пригадає 

моїм односельчанам наше життя-буття на своїй, скропленій слізьми і кров’ю, рідній 
землі.
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ЩЕ ПРО СЕЛО ГОСТІВ

В. Петришин

(В першому томі «Альманаха Станиславівської Землі» була коротка згадка про 
село Гостів, яку автор доповнив дуже цінним матеріялом, і тому поміщуємо його 
повністю — Ред.).

У 1939 році було в селі 2110 мешканців, з того 1300 українців, 20 поляків, 760 
латинників і 30 жидів.

У Гостові не було багатих рільників. Найбагатший господар мав у 1944 році 18 
морґів землі. Більша частина землі належала до фільварків. Майно такого середнього 
господаря складалося з хати, в якій була одна або дві кімнати, сіни й комора. З 
господарських будинків були: стайня, стодола, оборіг і курники, а ще часом і шпих- 
лір. Це був типовий стан забудовань одного господарства.

Більше процвітало в селі ремісництво. Були в Гостові добрі шевці, кравці, ткачі, 
ковалі, теслярі, столярі та майстри, що будували сільські будинки.

Будинки були криті переважно соломою, але було багато критих черепицею, а то 
й цинковою бляхою. Деякі хати мали підлоги, зроблені з дерев’яних дощок. Загально 
ж були глиняні долівки.

Громадський уряд мав сорок радних. 20 українців, 20 поляків. Вони вибирали з- 
поміж себе війта. Звичайно не дивилися не те, чи хтось був грамотний, чи вмів 
писати й читати. Радним вибирали того, хто мав більше поля.

Читальня «Просвіти» в селі Гостів.
Фото В. Петришина.
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Ф ото В. Пстришина.
Аматорський театральний гурток у  селі Гостові після вистави 

«На широких степах України». 1938.

Війтом за Австрії був Іван Москалюк — українець. Він теж був війтом в часи 
вільної Української Держави 1918 р. За польської окупації війтами були поляки. 
Ніхто із свідомих українців не був радним.

У громаді повнили службу два поліціянти, але це була неполіційна праця. Вони 
мали три рази в тижні приносити з Отинії пошту й розносити по селі, а також 
повідомляти громаду про всі розпорядки. Від 1928 року до 1938 батько автора цих 
рядків був одним із тих службовців, але поляки змінили в 1938 році на збірні 
громади й село Гостів належало до Тарновиці Пільної. Щоб мати далі роботу 
листоноші, треба було записатися як поляк. Мій батько покинув ту працю і став 
продавцем у кооперативі.

Також був сторож у селі, котрий сповіщав громаду про вогонь. Він бив тоді у 
дзвін на сполох.

Звичаї в селі Гостів

Весілля

Найперше було сватання. Хлопець, що мав дівчину й хотів женитися, посилав до 
дівчини старостів. Це були два господарі з родини або тільки сусіди. Звичайно в 
суботу йшли два старости з тим хлопцем до хати родичів дівчини. Це було вечором.
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Вони питали батьків, чи згідні видати свою дочку за того хлопця. Коли батьки 
давали згоду, тоді зачиналися переговори, що вони своїй дочці дають у віно. Скільки 
поля, чи корову, чи що інше. Звичайно батьки хлопця наперед умовлялися зі ста
ростами, що вони повинні вимагати, й коли батьки дівчини не відмовлялися дати те, 
що старости в імені хлопця вимагали, вони погоджувалися. А були й такі випадки, 
що хлопець довго ходив до дівчини, обоє хотіли побратися, а батьки не погодилися 
в справі віна — і молода пара розходилася.

Після згоди йшли до священика давати на оповіді. Був звичай, що вони приносили 
священикові курку. В найближчу неділю була перша оповідь. Тоді, за звичаєм, ані 
хлопець, ані дівчина не повинні були йти до церкви, щоб не слухати своїх оповідей, 
бодай першої, бо їм бились би горшки ціле життя. Зараз по Службі Божій запро
шували батьки молодої до себе в гостину всю родину молодого і старостів. У час 
гостини обговорювали плян весілля, котре відбувалося після проголошення трьох 
оповідей.

До весілля приготовлялися обидві родини. Господарі заможні різали свиню. За
мовляли кухарку, що мала приготовити печене й варене. Пекла вона калачі й коровай, 
а варила студенець, юшку з м’яса, капусту й кашу з рижу або з пшона. Обидві 
родини замовляли музик: скрипку, цимбали й бубон, а коли ґазда був багатий, ще й 
клярнет.

Молодий з дружбою, а молода з дружкою ходили запрошувати на весілля родичів 
і сусідів. Молодий мав коло блюзки припняту синьо-жовту стрічку. Дружба теж. 
Молода і дружка заплітали волосся в дві коси, а збоку на голові мали по квіточці.

Запрошення відбувалося так: приходили дружка й молода до хати, ставали на 
Порозі й кланялися тричі, промовляючи за кожним разом: «Тато й мама і ми вас 
просимо, прийдіть до нас на весілля і благословіть нас». Подібно робив і просив 
молодий з дружбою своїх родичів і сусідів.

Господарі дякували за запрошення й додавали: «Хай вас Бог благословить»! 
Весілля починалося вечором. Під хату молодої приходили музики та «грали на 
добрий день». До них виходив староста й запрошував їх до хати, де вже були гості: 
дівчата і свахи. Свахи плели вінок з барвінку. Забава з танцями починалася з того, 
що молода заводила танець. Музики грали коломийку. Молода брала своїх подруг 
дівчат одну за одною, погуляла трохи з одною й давала її хлопцеві, потім другу й 
так з усіма дівчатами, що були запрошені. Ті з молоді, які не були запрошені, 
приходили на забаву десь біля одинадцятої години.

Коли вінок був готовий, і молоду в нього вбрали, господар давав гостям вечерю. 
Як плели вінок, дівчата й молодиці ладкали. По вечері гості розходилися додому, 
деякі лишалися дивитися, як бавиться молодь.

В молодого того не було. Там тільки грали музики, а молодь бавилася. В 
новіших часах весілля деякі зачинали рано й тих церемоній не було.

На другий день рано сходилися гості. Музика виходила їм на зустріч і грала їм 
марша, а вони вкидали в скрипку, або в цимбали гроші. Молоду вбирали до шлюбу. 
При тому ладкали, а також співали коломийок.

Подібно було в молодого.
Молоду вбирали так, як бувало в неділю. Вишита сорочка, спідниця й запаска. На 

сорочку вбирала молода корсет. На плечі закидали їй велику темночервону хустку. 
Потім клали на неї рантух (це біле полотно, правдоподібно походить від німецького 
«райн тух»), який ішов від шиї і звисав по плечах. Щось подібне до стули священика. 
Косу розплітали та клали на голову вінок, що був сплетений вечором.

Староста з боярами йшли до молодої й несли її хустку. Ішли рано до молодої по 
косицю, яку молодий мав припняти собі до блюзки на цілий час весілля. Це були
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стрічки (що в народному говорі називали «стонжки») і косиця з мірти. Тоді батьки 
молодої просили на перекуску, що звичайно була з горілки й студенцю. Молода 
давала старості косицю й сорочку, яку молодий мав одягати до шлюбу.

До шлюбу йшла молода осібно, а молодий осібно. Коли виходили з хати до 
шлюбу, відбувалося благословення. Родичі сідали. Мати мала образ Матері Божої в 
руках. Молодий чи молода приступали до них, уклонялися, а родичі їх благосло
вляли. Тоді йшли до шлюбу. Ніхто не їхав. Перша йшла молода з дружкою, за ними 
музика, потім бояри й староста, а за ними гості. Староста ніс два калачі для 
священика. За шлюб треба було платити або відробити. Всі по дорозі співали весільні 
пісні. Свахами називали жінок, які були на весіллі з чоловіками.

Після шлюбу всі гості вітали молодих, а вони роздавали по кусневі калача. З-під 
церкви розходилися знову осібно, молодий зі своїми гостями, а молода зі своїми.

Коли приходила молода з дружкою й за ними всі гості додому, то на дверях 
чекали на них батько й мати. Мати мала на собі кожух догори вовною, а в руках на 
тарелі калач. Батько мав на тарелі фляжку з горілкою й келішки. На привітання 
батько наливав два келішки горілки й давав молодій і дружці. Вони трохи надпивали, 
а решту виливали назад себе через плече. Мати давала їм калача на закуску. Під час 
того всього музика грала, як у нас казали: «на віват». Тоді батьки брали молоду за 
руку й вели до хати. В хаті обводили три рази кругом стола й за третім разом сідала 
молода з дружкою на середині, а по обох боках сідали гості. Музика весь час грала. 
Свахи ладкали. Зачинався обід.

По обіді зачиналася забава. Всі виходили з-за стола, молода зачинала танець з 
боярами, а музика грала. Так бавилися аж до вечора.

У молодого було подібно, а вечором їхали по молоду. їхала музика, бояри моло
дий, дружба й усі гості. Дві жінки, що були найближчі до молодого, несли: одна 
коравай, тобто велику оздоблену паску, а друга деревце (була це гарно прибрана 
ялинка, встромлена в чорний хліб). З тим усім їдуть по молоду. По дорозі співають 
весільні пісні.

По приїзді молодого всі гості молодої переходять до іншого приміщення, а в 
хату входить молодий з дружбою й своїми гістьми. Молода сидить за столом з 
дружкою. В молодої закрита голова хусткою. Молодий пробує зайти за стіл до 
молодої. Йому на дорозі стоїть брат, чи хтось із родини, й не пускає його за стіл, 
стукаючи в сволок або в стіл, де не було сволока. Молодий мусить йому заплатити 
й тоді його впускають за стіл до молодої. Звичайно було так, що брат торгується, 
щоб молодий більше заплатив. Тоді він далі стукає в сволок і не пускає його за стіл. 
Молодий відходить до порога й звідтіля розганяється, щоб здобути собі вхід за стіл, 
але брат і далі не пускає. Так три рази вертається й остаточно дістається за стіл. То 
називалося «рубати сволок». Молодий підходить до молодої, відкидає хустку, від
криває її лице й цілує.

Всі гості сідають за столи й батьки молодої дають вечерю.
По вечері староста запрошує гостей, щоб обдарували молодого. Тоді молодий з 

молодою крають коравай на куски, мачають у мед і подають тим, що підходять з 
дарунками. Одні дають гроші, інші дарують дуба на підвалину до хати, дехто обіцяє 
дарувати порося, й таке інше.

Тепер дружба з боярами «плєшуть» дружку. Дружка сидить за столом. Дружба з 
боярами пробують три рази її здобути: розганяються від порога й скачуть на стілець. 
В тому моменті дружка пробує прив'язати дружбі до пояса хустку з калачем, але 
бояри трясуть дружбою й вона не може прив’язати. Повторяють ще раз від порога. 
Так три рази. За третім разом дружці вдається припняти дружбі хустку з калачем. 
Дружба їй за це платить. Під час цієї церемонії музика грає, а гості співають:
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Сім міхів горіхів, а решето зерна.
В середу поїду, а в четвер ся вбрну.

На цьому закінчує дружка свої обов’язки.
Після того молоді й гості виходять з-за столів і починається танець. Музика грає. 

Всі гості бавляться.
На кінець приходить ще одна церемонія. Це називалося: «молоді платять мамам 

за цицьку». Дякують і платять за виховання.
Після того всі разом збираються і їдуть у «пропій» до молодого. По дорозі 

співають весільні пісні.
По приїзді до молодого гості молодого розходяться, а приходять з короваєм і 

деревцем гості молодої. Вони дістають вечерю, а потім відбувається дарування 
молодої подібно, як молодого.

Весілля закінчується зав’язуванням молодої. Молода сідає на стілець, свахи спі
вають пісні, молодий приходить з ножицями та втинає молодій косу. Свахи беруть 
ту хустку, яку мала молода під рантухом і зав’язують молодій голову «по-моло- 
дицьки». Від того часу вона стає молодицею й завжди так зав’язує хусткою свою 
голову.

На тому кінчається весілля.

Святий Вечір

Перед святами білили господині хату, чистили, прибирали. Дівчата робили косиці 
з різнокольорових паперів і вбирали ними образи, яких у хаті було щонайменше 
чотири. Старші брати й сестриці ходили робити порядки в церкві. Чоловіки товкли в
ступі пшеницю на кутю, дбали про господарку: приготовляли корм для худоби й
коней на свята, різали січку, бо під час свят не вільно таких робіт виконувати.

Господині пекли «василі», тобто хліби з житньої муки, які стояли на столі про
тягом свят, різні бабки, пампушки зі сливками, з маком чи тільки з муки. Варили 
пшеницю на кутю, приготовляли до неї мак, варили опеньки (сушені гриби), при
правляли оселедець, варили вареники з бульбою, з капустою, голубці, сушені овочі й 
інше. Всі страви були пісні, роблені на конопляній олії. Студенець варили для на
ступного дня, на Різдво.

Перед самою вечерею приносив господар дідуха, тобто вівсяний сніп, і сіно. 
Дідуха ставив на покуті, а сіно стелив на стіл і прикривав вишиваним обрусом, а під 
стіл давали солому. В тій соломі бавилися діти, чекаючи на вечерю. Вони кудкуда
кали, мов кури, чи мекали, як вівці чи корови. Все це на те, щоб велися кури й інша 
птиця й худоба.

Господар світив свічку, ставив на столі й тоді засідала ціла рідня до вечері. Доки 
почали їсти, молилися. Якщо когось при вечері бракувало, його місце було порожнє.

Коли хтось під час вечері хотів напитися, міг пити лише узвар із сушених овочів, 
але від стола до порога, де стояв узвар, мусів іти зажмурений.

Інколи в час вечері приходили колядники, але рідко.
Досвіта на Різдво всі йшли до церкви. По повороті з церкви відбувався святковий 

різдвяний обід, а потім коляда.
Колядували всі: старші брати і сестриці йшли колядувати на церкву, хлопці й 

дівчата на читальню, а також на церкву, бо за те їм священик справляв на Йордан 
забаву. Найбільшу втіху з коляди мали діти. До пізньої ночі ходили й колядували. 
По цілому селі лунали колядки: «Бог Предвічний», «Нова радість стала», «Дивная 
новина» й інші.
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Ф ото В. Петришина.
Гостів. Хліборобський вишкіл молоді. Секція «Сільського господаря». 1937.

Новий Рік

На Новий Рік ще досвіта ходили малі хлопці засівати. Засівали вівсом, і так 
віншували: «Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця на цей Новий Рік, щоб 
була ліпша, краща, як торік. Віншую вам щастям, здоров’ям, цим Новим Роком, 
абисте в щасті, в здоров’ї проводили, а другого дочекали. Від сто літ до сто літ, поки 
Бог позволить».

Ще був звичай, що рано на Новий Рік умивалися водою, в якій були дрібні гроші.
Засівальників частували солодощами, а часом давали гроші.
На Новий Рік починали їсти «василі», тобто хліби, які стояли на столі від 

Святого Вечора.

Святий Вечір перед Йорданом

Рано 18 січня виносили з хати сіно зі стола і солому з-під стола й палили. Палили 
це на мості, що вів з дороги через рів на подвір’я. Було вірування, що через те буде 
охоронена вся худоба від недуг і різних випадків.

Потім ішли до церкви по свячену воду. Там відбувалося перше свячення води. 
Повернувшись додому, всі в родині пили воду й потім можна було вже їсти. Свя
ченою водою покроплювали хату й ціле подвір’я.

З посвяченого дідуха, що стояв у хаті від першого Святого Вечора, робили 
перевесла (в інших селах говорили «повересла»), якими обв’язували овочеві дерева, 
щоб добре й щедро зароджували овочі.

Зі свяченої води й муки робили господині тісто, а з нього робили хрести на 
дверях і стінах, щоб охоронити хату від усього злого.
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Страви на вечерю були такі самі, як на перший Святий Вечір. До вечері засідала 
ціла родина.

По вечері ходила молодь щедрувати. Популярною щедрівкою була така:

В нашого пана господаренька — ой дай Боже,
На подвіречку всьо хорошенько — ой дай Боже,
Столи стелені, двори метені — ой дай Боже,
Поза столами сидять панови — ой дай Боже.

По закінченні щедрівки, яка довго тяглася й тут подано тільки початок, один чи одна 
виголошували привітання: — Святий Іван Хреститель святив Ісуса Христа в Йор
данській річці.

Господарі дякували та обдаровували щедрівників пампушками, солодощами чи 
грішми.

Пізно ввечорі приготовлялися до другого дуже врочистого свячення води в на
ступному дні, тобто на Йордан. При одній криниці робили з льоду хрест і прибирали 
його. У Тостові не йшли святити воду на ріці. Той хрест поливали невареним 
борщем і це через ніч замерзало.

Рано біля тієї криниці збиралася вся громада з процесією і священиком, який по 
відправі посвячував воду у відрі, набирав її і пив, а потім виливав усю воду з відра в 
криницю. Так була посвячена вода й після того люди набирали собі кожний, але 
тому, що кожний хотів набрати якнайскорше, зчинялася страшна метушня, аж не
приємно було дивитися.

З водою приходили люди додому й кожний пив, щоб увесь рік був здоровий і не 
хорував. Для тих, що не могли піти до церкви, сусіди приносили й давали їм 
свяченої води.

Випивши води, сідали всі разом і це був святковий обід. По обіді молодь ішла до 
читальні на забаву. Звичайно вечором була вистава аматорського театрального 
гуртка.

Великдень

Коли наближався Великдень, жінки порядкували в хаті й коло хати. Білили хати 
вапном ззовні і зсередини. Призьби смарували сірою глиною, а в хаті, хто не мав 
підлоги, смарували долівку жовтою глиною. Дуже мало господарів мали в хатах 
дерев’яні підлоги.

За тиждень перед святами різали господарі свиней. Мало було таких, що цілу 
свиню мали для своєї родини. Звичайно ділилися нею кілька господарів. З м’яса 
робили ковбаси й давали в комини, щоб завудилися. Так само робили із шинкою.

На Великий Четвер сестриці й старші брати робили в церкві порядок, а господині 
пекли паски. Вечором у четвер ішли люди до церкви на страсті. Священик читав 12 
євангелій і 12 разів дзвонили дзвони. Люди йшли до сповіді. Був такий звичай, що 
треба було на парафії вибрати картку до сповіді й дати два яйця.

У п’ятницю ніхто нічого не їв, доки не поцілував плащаницю. Рано в п’ятницю 
прибивали на двох стовпах дошку. Замість дзвонів, які не дзвонили в п’ятницю й 
суботу, малі хлопці деревонили, тобто калатали молотками в ту дошку.

Люди приходили до церкви, виносили плащаницю і зі священиком починався 
обхід. Попереду йшли з образами й хоругвами хлопці й дівчата. За ними несли 
чотири старші ґазди плащаницю, за якою йшов священик і співав, а з ним дяки й 
ціла громада. Обходили церкву тричі, тоді заносили плащаницю й виставляли перед
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тетраподом. Коли священик, закінчивши співати, поцілував плащаницю, люди під
сувалися на колінах і її цілували.

Коло плащаниці колись стояли хлопці в шараварах і вишиваних сорочках, а коли 
зорганізовано в селі «Луг», то стояли луговики в одностроях, аж до неділі рано.

Коло Божого Гробу було кругом багато слоїків з маслом усередині і ґнотами, 
які світилися весь час, а також були скриньки, засіяні вівсом, що виглядало, як 
шматок засіяного поля. Церква була відчинена в п’ятницю й суботу цілу добу.

В суботу господині варили яйця і м’ясо. Писанок у нас не писали, а тільки 
малювали галунки. Звечора приготовляли кошики до свячення, кладучи яйця, ковбасу, 
масло, сир, а також хрін. Все це прикрашали барвінком.

В неділю досвіта всі йшли до церкви на Всеношну. Після Служби чотири старші 
брати несли плащаницю з церкви. За ними йшов священик, а далі молодь з образами 
й хоругвами й ціла громада. Так обходили три рази церкву й потім священик 
підходив під закриті двері й казав: «Христос воскрес!». Дзвони починали дзвонити 
перший раз від четверга, а люди за дяками співали «Христос воскрес».

Десь до 30-го року, коли священик сказав «Христос воскрес», і вдарили дзвони, 
тоді хлопці стріляли з мортири. Це була маленька гармата, яка стояла на колесах з 
колісниці. її набивали порохом, папером і забивали вихід дерев’яним кілком. По 
вибуху той кілок вилітав, мов куля, й одного разу на Великдень розвалив одному 
господареві комин. То поліція від того часу заборонила стріляти.

Як заспівали «Христос воскрес», двері священик відчиняв і всі входили до церкви.
Коли вже всі були в церкві, починалася Служба Божа. Співав хор. У Гостові був 

церковний і читальняний хор дуже сильний.
По закінченні Служби Божої виходили всі з церкви. Наперед хоругви, потім 

священик, дяки й решта вірних. Кругом церкви були уставлені кошики зі свяченим. 
Священик кропив свяченою водою паски й кошики, а старший брат брав з кожного 
по одному яйцеві на заплату луговикам за те, що цілу ніч сторожили при Божому 
Гробі. Коли скінчилося свячення пасок і кошиків усі господарі бажали собі взаємно 
веселих свят і розходилися по домах.

По приході до хати засідали спільно цілою ріднею до снідання і їли тільки те, що 
було посвячене.

По сніданні молодь ішла до церкви й там бавилася цілий день. Дівчата співали й 
виводили гаївки, а хлопці марширували кругом церкви та співали національні пісні. 
Робили також вежі й усіляко забавлялися. Найвеселіший був третій день Великодніх 
Свят, бо всі тоді бавилися коло церкви. Навіть старші жінки бавилися у «хвоста». 
Бувші вояки австрійської армії робили вправи, які називали муштрою.

Всі три дні свят дзвони дзвонили й не переставали.
Найбільше улюбленою піснею, що її всі співали коло церкви, навіть, як уже 

прийшли більшовики, була пісня:

Борітесь, брати-галичани,
Не час нам розпуки, не час!
Бо нам ще Великдень настане 
І сонце засяє для нас.

У Великодній Вівторок, що звався Поливаний Понеділок, декотрі парубки йшли 
раненько до господаря, де була дівчина, виводили її на двір та обливали їй ноги 
водою. Після Служби Божої брали того парубка батьки тієї дівчини до свого дому 
на обід. Але були також обливання повними відрами між хлопцями й дівчатами.

У Великодній Понеділок ходив священик з дяком на цвинтар і там відправляли
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Фото В. Петришина.
Гостів. Доріст читальні «Просвіти». 1938.

парастас на тих гробках, на які було замовлено. На тих гробках були два хліби або 
калачі для священика, і ще дещо платили.

Христини

Новонароджену дитину христили якнайскорше. Не відкладали. З найближчої ро
дини брали кума й куму. Вони були хрищеними батьками дитини. Хлоп’я тримала 
до хреста кума, а дівчину кум. Перша в родині дитина діставала ім’я діда, як був 
хлопчик, а баби, як була дівчинка. Так було тільки з першими дітьми. Кум і кума 
купували кавалок білого полотна на крижму для дитини, яку тримали до хреста. На 
тому полотні дитина в церкві лежала, коли її священик христив.

По христинах господар, батько дитини, брав кумів і гостей додому на гостину. В 
багатих така гостина була велика, в бідних мала.

Мішані подружжя

В селі Гостів були греко-католики українці і римо-католики поляки, були теж і 
жиди.

Українці мали свою парафію і священика. До поляків приїздив священик з Тар- 
новиці Пільної. Вони мали свій костьол від 1912 року. До жидів приїздив у суботи з 
Отинії рабін. Вони мали свої відправи в приватних домах. Під час Великодня багато
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старих поляків приходило до церкви. Щоб їх належно прийняти, їм давали засвічену 
свічку, щоб вони тримали в час читання євангелії.

В селі було чимало мішаних подруж. Коли хлопець брав дівчину польку, шлюб 
брали в костьолі. Як поляк брав українку за жінку, шлюб вібувався в церкві. В селі 
велику ролю грало, скільки віна мала молода і як багатий був хлопець. Меншу ролю 
грала любов.

У хаті, де мати була полька, а батько українець, мати з дочками ходила до 
костьола, а батько із синами до церкви. Свята святкували по батькові. Коли в родині 
вродилася дочка, і мати була полька, а батько українець, то дочку христили в 
костьолі. Коли вродився в тій родині син, то його христили в церкві.

Похорони

Коли хтось в селі помер, у церкві дзвонили у великий дзвін. Це був знак, що 
хтось помер. У хаті померлого збивали з дощок стіл і клали на нього мерця. Він був 
убраний, як у свято. З церкви приносили хрестик і дві свічки. Це ставили в узголов’ї. 
По боках стояли три великі свічки. Люди приходили й молилися. Дяки співали цілу 
ніч псалтирі. Хтось з родини мусів піти до «оглядача», щоб той посвідчив, що та 
людина померла. Оглядач мав дати посвідку, без якої священик не міг похоронити 
мерця. Померлий лежав у хаті найдовше дві доби. В день похорону приносили з 
церкви хрест і чотири хоругви. Коли приїхав священик з дяком, відправляли панахиду 
в хаті. При кінці панахиди священик покроплював мерця свяченою водою. Тоді його 
клали до трумни, яку забивали цвяхами.

Коли виносили померлого з хати, стукали трумною до порога в сінях на прощання 
з хатою. На подвір’ї клали трумну на віз і зачинався похід до церкви. Попереду 
несли хрест і хоругви, за ними їхав на возі священик, після нього їхав віз із трумною, 
за якою йшла родина, а далі всі присутні на похороні.

По приїзді до церкви трумну заносили в церкву та правили Службу Божу. По 
Службі Божій люди йшли й цілували євангелію й це було останнє цілування. В цей 
спосіб прощалися навіки з померлим.

Після того виносили трумну з церкви й несли на цвинтар. Там священик від
правляв панахиду й запечатував гріб. На тому закінчувався сам похорон.

Коли померлий був заслуженим громадянином або членом читальні чи «Лугу», то 
хор читальні співав цілою дорогою похоронні пісні.

Влітку 1938 року померла луговичка бл.п. Анна Ґацко. Батько в неї був поляк, а 
мати українка, то її хоронили в неділю. Хор співав, а по боках ішли члени «Лугу» в 
одностроях. Люди йшли посередині.

В той час поляки мали посвячення своєї світлиці, на якому був староста міста 
Товмача. Коли наближалась процесія, всі поляки вийшли подивитися. Хор співав 
«Святий Боже». Тоді староста промовив до нашого сусіда поляка, що хотів би, як 
помре, щоб його ховали українці. Так йому подобався наш похорон із хором.

Після похорону родина просила всіх присутніх на обід.

Обжинки

Коли господар був багатий, він у жнива наймав женців; дівчат чи молодиць, щоб 
йому жали жито чи пшеницю. Коли вони скінчили жати, сідали і плели вінок із 
колосків жита чи пшениці, а при тому співали. Співали також по дорозі, як несли 
до дому господаря вінок. Господар виходив проти них, вітав і запрошував на вечерю, 
частуючи горілкою.
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Фото В. Петришина.
Хліборобський вишкіл молоді в Гостові. 1939.

Обжинки в читальні відбувалися в той спосіб, що «Сільський господар» уладжував 
обжинки для тих господарів, котрі собі того бажали й на те дали якісь датки. Всі 
засідали до столу в читальні; на столі було печиво й холодне м'ясо, а до пиття був 
овочевий сік чи доморобне овочеве вино. На сцені висів вінок із жита чи пшениці. 
Гості співали.

Толока

Толоку робили, як була якась в господарці велика робота: копання бараболі (в 
Гостові називали «мандибурка»), в’язання вівса, дертя кукурудзи, дертя пір'я, толокою 
косили траву, жали збіжжя, пряли, терли льон чи коноплі і т.п. До роботи скликалися 
хлопці, дівчата, молодиці й молоді ґазди. Залежно, яка була робота. Коли робота 
була скінчена, господар давав вечерю й музику. Хоч була така робота, що П робили 
самі дівчата, то хлопці приходили, щоб забавлятися, жартувати, а потім погуляти. 
Коли ж була така робота, що її виконували самі хлопці (косити, молотити, як хтось 
будував хату чи інший будинок), а толока була з музикою, то хлопці приводили собі 
дівчат, щоб було з ким танцювати.

Як будували комусь хату, то, як уже здіймали стіни, з чолового боку ставили 
хрест, а зверху прибивали гарно прибрану ялинку. Тоді також діставали вечерю з 
горілкою від господаря, а часто й музику.
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На свято Івана

Перед святом Івана, що припадав на 7 липня, люди маїли свої хати зеленою 
кукурудзою, квітами. В той день був великий празник у Гостові. З довколишніх сіл 
з’їздилося багато людей, приїздили священики, відправляли Службу Божу. По від
праві в церкві, люди розходилися по домах, запрошуючи до себе в гості рідних чи 
приятелів, які приїхали з інших сіл.

По дорозі люди продавали черешні, бо в Гостові було багато садів. Жиди про
давали різні напої й солодощі.

Свято св. Юрія

Був у селі такий звичай, що перший раз виганяли пасти худобу на Святого Юрія, 
що припадало на 6 травня. У селі празник. Діти плели вінки з польових квітів і 
прикрашали корови. За те вони діставали від батьків дарунки.

Вечорниці

Коли була пізня осінь чи зима, дівчата сходилися разом прясти. Це називалися 
вечорниці. На ті вечорниці приходили хлопці й бавилися, співали, оповідали байки, 
оповідання про відьом, чортів чи якісь інші цікаві пригоди. Найбільше жартували та 
сміялися.

Такі вечорниці і приватні забави були спокійні до 1930 року. В 1929 році приїхав 
до села новий директор школи Зиґмунт Ручковський і його жінка Казіміра. То були 
польські шовіністи. Від того часу створилися «стшельци, кулко рольніче» й зачалася 
ворожнеча між українцями й поляками. Вже не було такої забави чи весілля, щоб не 
билися українці з поляками.

Перед тим ходили українці до читальні, там справляли собі забави, поляки собі 
до своєї світлиці ходили й бавилися. Ніхто нікого не зачіпав. Правда, приватних 
забав було вже дуже мало, тільки хіба толоки чи вечорниці.

На забавах танцювали коломийки, вальси, польки. Хлопці танцювали косаря, 
аркана або волоха.

Як танцювали косаря, то співали:

Ой косарю, косарику, косарю, косарю,
А я тобі, косарику, пирогів наварю.
Ой косив я траву, траву, косив я отаву,
Сподобав си дівчиноньку маленьку, цікаву.
Ой косити, громадити я не замагаю,
А дівчину обіймати дуже добре знаю.

А як волоха танцювали, то співали:

Волох коси, волох коси, а дівчина їсти носи.
Накосили стирту сіна, до полудня коза з’їла.

Музика складалася зі скрипки, бубна і цимбалів.

Посвячення поля

Весною, як збіжжя було по коліна, виходив священик з цілою громадою посвя
чувати поля. Всі хрести, що стояли в полі, були того дня оздоблені квітами і при них 
спинялася процесія, щоб священик відправив молебень і покропив поля.
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ГРАБОВЕЦЬ БІЛЯ БО ГО РО ДЧА Н

Роман Верес

Коли їхати шляхом Станиславів — Ворохта, то, в’їхавши в межі колишнього 
Надвірнянського повіту, ви побачите по правій стороні розлоге, типово українське 
підгірське село, втиснене між ріку Бистрицю та заліснене узгір’я, серед котрого кра
сувалися дві трибанні дерев’яні церкви, а між ними, архітектурно чужий для всієї 
цілости, невеликий костьол. Це село Грабовець, колись Богородчанського, а опісля 
Надвірнянського повіту, а тепер Богородчанського району.

Це село в часи між двома війнами відзначалося своїми суперлятивами. Місцева 
кооператива, яка була єдиною крамницею в кількатисячному селі, мала такі обороти, 
що їй могла б позаздрити навіть кооператива більшого міста. Вона мала вибір 
товарів, яких трудно було дістати по інших наших кооперативах.

Місцева читальня «Просвіти» мала бібліотеку понад тисячу томів. Також місцева 
районова молочарня, каса «Райфайзенка» та спортові товариства могли світити при
кладом для інших. Все те було вислідом жертовної праці місцевих провідників з- 
поміж селян та інтелігенції. Місцеве населення тих провідників слухало.

Але не тільки те можна сказати про Грабовець. Він мав також багату історію. Як 
свідчать розкопи, які провадив там у 30-х роках проф. д-р Ярослав Пастернак, 
околиці Грабівця були заселені вже яких 15 століть тому. Свідчать про те відкриті 
проф. д-ром Пастернаком на терені Грабівця та сусідніх сіл Цуцилова, Перерослі та 
Камінного тілопальні могили з 4 і 5 століття по Хр.

Проф. д-р Пастернак ствердив, що ті могили — це перші слов’янські могили на 
західньоукраїнськйх землях.

Про багату історію Грабівця свідчать останки двох городищ, одного з княжих 
часів, а другого з козацьких, які відкрив проф. д-р Пастернак на узгір’ях Грабівця. 
Свідчить про ту історію також скарб різних чужоземних монет з княжої доби, 
знайдений місцевим селянином за кілька літ перед розкопками д-ра Пастернака.

В Грабівці був колись манастир, у якому проживав пізніший основних Скиту 
Манявського — Иов Княгиницький. Тут перебував як його гість, відомий український 
проповідник та полеміст Іван Вишенський.

Сьогодні з того манастиря залишились тільки декілька церковних предметів, збе
режених у місцевих церквах та капличках з написом, який свідчить, що вони були 
вироблені в манастирі. Збереглася назва одного з узгір’їв за селом «Чернече» та 
переконання місцевого населення, що шляхетські черешні, що ростуть в одній частині 
лісу за селом, це останки колишніх манастирських садів.

Та це не вичерпує всіх особливостей Грабівця. Грабовець це одно з нечисленних в 
тій частині карпатського підгір’я — більших скупчень української шляхти, частина 
більшого району, що від Грабівця почерез сусідній Цуцилів та Перерісль, тягнеться 
аж по Ляцьке Шляхоцьке в Товмацькім повіті.

Серед грабовецької шляхти з родів Грабовецьких, Голинських, Княгиницьких 
(сьогодні це прізвище, подібно як і інші прізвища та назви місцевостей, що походять 
від слова «князь» — Кнісело, Кнігинин, Кнігиничі — змінило «я»на «і» і звучить: 
Кнігиницькі), Ільницьких, Матківських, Плазинських, Сірецьких, Ясинських та інших, 
можна розрізнити дві групи: шляхту — «панів» та шляхту — «селян».

Перша група була дуже нечисленна. Це були власники 50-150 гектарових госпо
дарств, що затримали панські садиби, з останками дарних достатків, з «панською»
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обстановкою, носилися «по-панськи», намагалися вчити дітей, а дочок віддавати 
заміж «за панів», а також були колективно коляторами місцевих церков.

Друга група поза шляхетськими прізвищами та пам’яттю про шляхетські герби не 
різнилася нічим від місцевих селян. З цієї групи походили, між іншим, усі культурно- 
освітні та кооперативні провідники села. І одні і другі кликалися «з панська»: «Ясьо», 
«Базьо», «Франьо» тощо.

Колись між шляхтою і селянами Грабівця стояла непрохідна клясова «залізна 
куртина». Навіть були дві осібні церкви і парафії: «шляхетська» і «хлопська».

В новіших часах станиславівські єпископи скасували шляхетську парафію і при
лучили шляхетську церкву, як дочірню, до селянської парафії. Однак, майже до 
останніх літ перед Другою світовою війною призначували до села священика-шлях- 
тича, нерідко жонатого з місцевою шляхтянкою.

Пани-шляхта з Грабівця і сусіднього Цуцилова (в останніх літах ці останні зникли 
без сліду) переживали страх перед селянськими погромами в часи кріпацьких розрухів 
1846 р. Вони навіть закликали з недалекого Станиславова військову охорону. Це їхнє
— непотрібне зрештою — хвилювання описав у студії, опертій на документах із 
станиславівських урядових архівів один з наших істориків минулого століття Юліян 
Целевич у книжці «Цуцилівська тривога», виданій НТШ десь на переломі століть.

В нашому столітті залізна куртина, що ділила українську шляхту Грабівця від 
селян, зникла. Обидві частини села працювали рука-в-руку для спільної справи. 
Українська грабовецька шляхта не піддавалася намаганням спольонізувати її як за 
австрійських часів (з цією метою був побудований костьол, спалений УПА весною 
1944 p.), так ще більшою мірою за польських. Не мала жадного успіху діяльність 
«Звйонзку шляхти заґродовей» та «Звйонзку полякуф — ґреко-католікуф», які під час 
свят — зокрема Великодніх — засипали село з літаків хмарами летючок — та 
«правем і лєвем» старалися з’єднати собі грабовецьку українську шляхту. Але шляхта 
твердо трималася своєї віри та нації. До «звйонзку шляхти заґродовей» приступило 
тільки декілька одиниць з кримінальним минулим.

Так твердо трималась та шляхта до останніх часів, проте не знати, чи хтось із неї 
ще залишився на місці. Бо вже восени 1944 р. були відомості, що більшовики 
спалили в Грабівці майже 100 домів у відплату за співпрацю населення з УПА.
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Фото М. і В. Пасічника.
Школа в селі Гринівці.

Володимир Галюк

ДЕГОВА

1900 р. було в селі Дегова 93 мешкальні доми і в них SS6 мешканців (228 чоловіка 
і 268 жінок), з того 554 греко-католики, 2 римо-католики, а за національністю 555 
українців та 1 поляк.

1921 р. в селі було 97 мешкальних домів і в них 421 мешканець (196 чоловіка і 225 
жінок), з того 417 греко-католиків і 4 римо-католики, а за національністю 417 україн
ців і 4 поляки.

У 1939 році в селі було 810 мешканців, з того 690 українців, 20 поляків, 90 
латинників і 10 жидів.

Статистики з пізніших часів немає через те, що Дегова було прилучене до села 
Дубівці, а за більшовицької окупації село Дегова було прилучене до громади Псари, 
що від 1968 року названо Приозерне.

Дегова лежить на лівім березі Дністра, біля двох кілометрів довжини, та вміщає 
понад сто господарських забудовань. В Дегові була і ще є гарна дерев'яна церква з
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окремою дзвіницею і великим цвинтарем. У центрі села перед Другою світовою 
війною збудовано великий будинок, де містилася сільська читальня й кооператива. 
При читальні існував аматорський гурток і невеликий мішаний хор. Дубівці також 
мали свою читальню й церкву. Крім кооперативи в селі ще був приватний склеп 
мішаних товарів.

Село Дегова було досить бідне, тому деякі люди виїжджали на заробітки до 
Канади. У Манітобській провінції в селі Поплар Філд місцева школа має назву 
«Дегова Паблік Скул», тут є багато дегівчан. Поплар Філд цілий час був і є селом 
наших сельчан з Дегови-Дубовець. Сільська церква села Поплар Філд була збудована 
майстром із села Дегова. В цім селі є великий пам'ятник — першим піонерам — 
нашим землякам.

Перед в’їздом до Дегови коло дороги був великий залізний хрест з розп’яттям 
Ісуса. Хрест був обведений залізним парканом. По правій стороні дороги, між Дего- 
вою і Дубівцями був великий манастир-палац польських монахинь. Цей манастир 
мав більше як п’ятдесят процентів орного поля від Дегови-Дубовець, взявши разом.

У цьому дуже великому манастирському комплексі був також дуже гарний римо- 
католицький костьол. При кінці війни кам’яний палац і господарські забудовання 
були знищені.

Перед війною студент учительської семінарії Петро Савчук зорганізував у Дегові 
футбольну і відбиванкову дружини. Спортивні команди мали свою спортивну площу 
на «Дирекції» коло Дністра. Перші спортивні змагання відбувалися між дегівською і 
ланицькою дружинами 1938 року, в липні-місяці. Капітан футбольної дружини села 
Ланів був студент гімназії, Голуб. Наш краян, односельчанин Іван Сохоцький був 
учителем у Станиславові, в «Шашкевичівці», а потім у середній школі Василіянок. 
Тепер Іван Сохоцький живе в Торонті.

В часи війни багато дегівської молоді вступили до УПА. З Дегова вийшов славний 
командир УПА, Михайло Кортак — Сапер. Один з бійців УПА переховувався дуже 
довго у бункері над Охабою. Через кілька років по війні бункер викрито, а зі 
Станиславова прибуло декілька соток війська, щоб узяти цей бункер.

Після війни один з наших дегівських краян інж. Михайло Бибик заснував своє 
підприємство у СІ1ІА. Фабрика інж. Бибика продукує охолоджувальну апаратуру. 
Підприємство розрослося так, що тепер постачає також і деякі частини для НАСА — 
сателітам.

На початку польсько-німецької війни залізний міст на Дністрі був бомбардований 
німецькими літаками. Дев’ять німецьких літаків скинули декілька десяток бомб, але 
міст на Дністрі лишився незнищений.

561



Богдан Гарасевич

ДЕЛІЇВ

Село Деліїв, Станиславівського повіту, лежить приблизно 9 км на північний схід 
від Галича. Ця місцевість сягає глибоких історичних часів. З півкілометра на пів
денний схід від села над околицею панує хребет високогір’я, а на його виступі в 
напрямку села можна чітко бачити сильне підвищення оборонної споруди з глибокими 
ровами та валом. При добуванні каміння у близькій каменоломні знайдено входи із 
східцями до підземних хідників, видовбаних у кам’яній горі.

Все село розташоване по обидва боки однієї довжелезної вулиці. Хати типові 
селянські, всі під стріхою. У 1939 році було в селі 2270 мешканців, з чого 1200 
українців, 630 поляків, 360 колоністів, 60 латинників і 20 жидів. Жиди, з розвитком 
кооперації, вийшли з Делієва. Треба зауважити, що латинники тут, це українці, які в 
1920-тих роках перейшли на римо-кат., щоб могти взяти участь у парцеляції.

Місцеві українці загалом росту середнього, стрункі, темноволосі, ясношкірі та 
дуже вродливі. Поляки — це переважно колоністи, які осіли на розпродуваних, лише 
для них, поміщицьких землях. Не зважаючи на значне число колоністів, село затри
мало суто національну українську окремішність. Не було мішаних подруж між цими 
національними групами, ані будь-якого співжиття, включно з сусідським.

Місцевий одяг населення виглядав так: у звичайні дні жінки й дівчата носили 
спідниці з купованого матеріялу, переважно темного кольору, сорочки з конопляного 
полотна домашнього виробу з вишиттям нижче плечей, т. зв. «уставки». Мужчини
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Члени управи читальні«Просвіти» в Делісві. 1926-1927.

носили штани з купованого матеріялу, полотняні сорочки без вишивки та чоботи 
місцевого пошиття.

Святковий одяг значно відрізнявся від щоденного. Дівочий і жіночий одяг був 
інакший. Заміжні жінки одягалися в темні кольори: оксамитні спідниці, тричвертеві 
«саки», квітчасті хустки, небагато вишивки на сорочках та коралі. Дівчата одягалися 
барвисто: спідниці різних кольорів у квіти, сорочки та запаски багато оздоблені 
вишивками, оксамитні корсетки, на зразок полтавських, темносинього, зеленого або 
червоного кольору, вишиті геометричними взорами або квітами. Вишиття в собі 
поєднувало кольорові нитки й т. зв. «пацьорки». Другий тип корсетки сягав лише до 
пояса, а цілий його перед вишитий «пацьорками». До того дівчата одягали багато 
дутого намиста та коралів. Треба зазначити, що вишивання в Делієві до 20 ст. 
відрізнялося білим гаптом, а потім прийшов вплив інших околиць і приніс із собою 
різнокольорові взори геометричні та квітами.

Взуття жінок було двох родів: або чорні чоботи на піввисокому закаблуці з 
багатьма складками на висоті кісточок, як називало їх місцеве населення «рипсовані», 
або туго шнуровані до півлитки черевики на високих закаблуках.

Чоловіки одягалися подібно до міщан, за вийнятком полотняних сорочок, на 
святкові дні гарно оздоблених вишивкою, та кожухів на зиму.

Матеріяльний рівень села не був високий. Переважали малоземельні селяни — 
пересічно 8-10 моргів орного поля. Лише кілька родин мали по 15-16 моргів. В 
основному, земля родюча. Через малоземельність селян, садів не було. Більшість 
землі в околиці належала до поміщика-поляка Рафала Цивінського — майора армії 
Галлєра, який завзято спроваджував у село поляків-колоністів, мазурів.

У Делієві стояла велика мурована церква монументальної будови, дуже цікавої 
прегарної архітектури. Побік церкви — приходство. У Першу світову війну мешканці 
села були виселені, на його теренах стояв довго тяжкий фронт. Коли дозволено було
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повертатися додому, село й приходство було зрівняне з землею. Лишилося 7 хат і 
церква, яка витримала не лише інтенсивний артилерійський обстріл, але й вибух 48 
цм набою безпосередньо під її стіною. Село мусіло підніматися з абсолютної руїни.

Для економічного розвитку села та піднесення національної свідомости його 
мешканців величезну ролю відіграв о. декан Антін Гарасевич, який був парохом у 
Делієві від 1903 аж до його смерти 1936 р. Походив о. А. Гарасевич із стародавньої 
заслуженої священичої родини, яка дала засновника Галицької митрополії, катедри 
української мови при Львівському університеті, дипломата австро-угорської імперії, 
засновника антинаполеонівської коаліції о. д-ра Михайла Гарасевича, барона де 
Нойштерна. Він і був прапрадід у прямій лінії о. Антона Гарасевича.
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Фото інж. Я. Гарасевича. 

Церква Св. Дмитрія в селі Деліїв. Збудована біля 300 років тому.



Ф ото із зб. Б. Гарасевича. Ф ото із зб. Б. Гарасевича.
о. Антін Гарасевич, Теодосія Гарасевич, дружина

парох села Деліїв. о. Антона Гарасевича.

Отець А. Гарасевич був одружений з дочкою о. Йосипа Кучинського, пароха с. 
Парище (пов. Надвірна), Теодосією Кучинською. Вони мали троє дітей: Ярослава, 
Олександру й Богдана, які завжди були активні в культурно-освітньому, громадському 
й політичному українському житті. Пані Т. Кучинська мала свою ролю в селі як 
дорадниця у вишивкарському мистецтві для дівчат і давання першої швидкої допо
моги своєю домашньою аптечкою — єдиною на все село.

Щоб піднести невідрадний економічний рівень села, як і околиці взагалі, за ін іц іа 

т и в о ю  та стараннями о. А. Гарасевича 1924 року було засновано в Делієві молочарню 
системи «Маслосоюзу». Під керівництвом інженерів А. Мілянича та Я. Гладкого 
Кооператива Інженерних Робіт збудувала великий мурований промисловий будинок 
молочарні. Ця молочарня стала центром економічної опори та розбудови цілої око
лиці. Вона мала 37 сметанкових «стацій», виробляла денно 500 кг масла (а влітку 
значно більше), майже все масло експортувала до Англії — була найбільшою моло
чарнею в системі «Маслосоюзу». Від самого початку аж до 39 p., директором моло
чарні був інж. Є. Скаліш — вийнятково здібний адміністратор і знавець діла. Завдяки 
його керівництву, молочарня з однієї сметанкової «стації» виросла у велике проми
слове підприємство з Позичковою касою для селян. Тут селяни позичали гроші для 
матеріяльного піднесення свого господарства, купівлі землі, а сплачували молоком.

о. Антін Гарасевич плянував всебічне піднесення села. За його ж таки ініціятивою 
та голівством Надзірної ради, рівночасно з молочарнею засновано кооперативу, 
читальню «Просвіти» та гурток «Рідної школи».

Кооперативна крамниця скуповувала в селян збіжжя та продавала харчові про
дукти по доступних цінах.
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Гурток «Рідної школи» та читальня 
«Просвіти» інтенсивно провадили куль
турно-освітню роботу. На початку 30-х 
років збудовано великий мурований гар
ний будинок, у якому відбувалося все 
культурне життя села: організовано чима
лий хор, танцювальну групу, часто від
бувалися виступи, доповіді, вистави і т.д.
Була організована футбольна дружина, 
яка брала участь у футбольних змаган
нях околиці. *

Всю величезну працю очолювали й 
провадили видатні селянські родини: Ді- 
вончуки, Дуркачі, Сипняки, Боди та інші.
Серед усіх виділялася родина Ілька та 
Катерини Найдичів. їхній патріотизм та 
жертвенність належать до безсмертних 
прикладів — вони склали життя в бо
ротьбі за волю України. Старший син 
Теодор Найдич, бухгальтер молочарні, 
був суджений у Надвірнянському процесі 
ОУН, а потім, як член Похідних Груп 
ОУНб на Україну, був розстріляний ґес- 
тапом у Дніпропетрівському 1941 р. Мо
лодший син Михайло Найдич загинув з 
рук Гестапо 1942 р. у Кракові. їхніх батьків — Ілька та Катерину Найдичів, які 
завжди стояли опліч синів, після повернення радянської влади 1945 p., НКВД забрало 
й вони пропали безслідно.

Ф ото із зб. Б. Гарасевича. 
Інж. Євген Скаліш, директор молочарні 

в Делісві.
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Ф ото інж. Я.  Гарасевича. 
Хор читальні«Просвіти» в Делієві, що здобув першу нагороду в змаганнях хорів 

округи Галича. Диригент Петро Сагайдаківський, член хору Д. Котка.

Розкопи слов'янського поселення VI-VII cm. Село Дем 'янів. 1964.
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Каменоломні в селі Ділок.

М ихайло  Д ж ус

ДО ВГА  ВОЙНИЛІВСЬКА

Село Довга Войнилівська простяглеся, як вишиваний рукав, на половині дороги з 
Калуша до Журавного. Його оточують такі села: Манастирці, Перекоси, Томашівці, 
Негівці, Станькова. Тягнеться воно вздовж потоку Василишин на сім кілометрів від 
лісничівки Вигода на заході до річки Болохівки на сході. До цієї річки, що бере свій 
початок в лісах біля села Болохова, вливається наш славний потік Василишин, що 
так тісно пов’язаний з життям місцевого населення, особливо дітей. В ньому прали 
білизну, поїли худобу, діти ловили раки, перескакували й бродили в ньому ціле літо, 
а зимою, як замерз, совгались на його льоду. Серединою села проходила дорога, по 
обидвох боках хати, звичайно, побілені та обведені овочевими деревами, садками. 
Над потоком росли верби, оспівані в піснях («На городі верба рясна, там стояла 
дівка красна»). Десь на половині села починалася розтока. Дорога з Журавного через 
Манастирці і частину Довгої прямувала до Неговець, Копанок і Калуша. А друга 
дорога пробігала через село і йшла через ліс до села Станькова. В долішньому кінці 
села від дороги виходила бічна дорога, що вела до Томашовець, а далі до містечка 
без хідників Войнилова, віддаленого від Довгої на 10 км.

Один директор школи в нашому селі твердив, що якийсь то князь чи гетьман 
відбив у татар великий ясир і поселив тих людей в одному місці та назвав Войнилів 
від слів воєнні лови. Воно, може, і згоджувалося, бо люди там були дуже мішані — 
біляві, чорняві та навіть руді. Це містечко славилося гончарськими виробами на всю

568



околицю. Було там і багато жидів. До нас звідтіля приїздили міняйли, купці курей, 
яєць і телят. Залишились у пам’яті назви жидів-купців: Білик, Нухім.

Сільські поля, ліси і назви

Розповідали люди, що колись ще за Австрії в один час було дуже дешеве поле і 
ліс. Саме тоді дідич із села Неговець програв у карти частину своїх маєтків, що 
прилягали до Довгої. Мусіли бути розумні люди, бо хтось зарядив, щоб це поле 
спільно купити і тримати, як громадське поле. Люди продали по кілька курок чи 
качок і купили цей шмат поля, правдоподібно, біля 300 моргів. Це була долина. 
Більшість того поля не була управна, бо було мокро. Але з часом люди копали рови, 
просушували, орали й засівали. Там пізньою осінню або ранньою весною люди 
могли собі заробити певну суму, за яку під час ліцитації того ж поля могли винайняти 
собі частину поля під засів чи сіножаті.

Був також великий шмат громадського лісу і пасовиська. Його також купили 
спільно люди для громади. Як їхати з Довгої до Станькови, то той ліс і пасовисько 
були по правій стороні. Цей ліс називали Морґи. Перед ним був малий яр і називався 
Тиноса. Від чого ці назви походять, важко сказати. Вдавався я до старших людей в 
селі, але відповіді не отримав. Час від часу в тому лісі продавали дерево на опал і 
люди могли купити собі дров за готівку або за працю в Мочарі при копанні ровів, 
або за працю в лісі Морґи при садженні молодих дерев. З того лісу побудували 
громадський будинок, в якому була заля зі сценою, читальня «Просвіти» і коопе
ратива. Також з того лісу опалювали сільську школу.

За кілька років перед Другою світовою війною, тоді, коли поляки створили 
ґміни, це громадське поле і ліс хотіли долучити до ґміни. Може не ходило полякам 
про інші села і людність, а про польські колонії в тій околиці, як також у моєму селі. 
Багато разів поляки збирались ліцитувати Мочар, але наші селяни зараз бігли туди і 
розганяли. Було подібне лихоліття, як в Ріміні з москалями. Як тільки більшовики 
показались під брамою, то зараз передавалась кличка: «під браму»! Всі знали, що це 
значить і всі бігли не пускати більшовиків до табору. Так само було тоді з поляками. 
Як тільки хтось побачив чужих людей в Мочарі, зараз всі люди бігли розганяти їх. 
Польська поліція спиняла, відбувалися арешти, судили й карали, але нічого не могли 
вдіяти. Багато помагали тоді жінки і дівчата. Одного разу приїхали поляки забрати 
дерево, що його навозили з громадського лісу на будову чогось для громади. Тоді 
жінки і дівчата збіглися, посідали на дерево і не віддали.

Пригадується мені, що і я носив батькові їсти до тюрми в Томашівцях, де 
містилась ґміна, бо засудили його якраз за оборону громадського добра, як і бага
тьох інших людей.

По лівій стороні дороги до села Станькова був приватний ліс селян і називався 
Зладівки.

На північній стороні села, від села Перекоси був малий яр Язоринець, а в доліш
ньому кінці села Кривець. Розповідали люди, що ця назва Кривець походить від 
слова кров. Що колись мала бути на тім полі велика битва і кров текла тим ровом, 
тому і називається Кривець. В тій частині сільського поля було кілька могил. Деякі з 
бігом часу розкопали й заорали, а одна лишилася доволі довго і шкільні діти ходили 
на прогулянку до неї. В кінці села була частина поля, що називалась Помірки.

В долішньому (східньому) кінці села від головної дороги виходила дорога до 
Перекіс, Томашовець і Войнилова. Зразу за селом частину тієї дороги називали 
Гулянка. Ходив поміж людей переказ про цю назву. В тому місці колись мала бути 
корчма. Зібралися там безбожні люди і пили та гуляли на Великий Піст цілими
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ночами. Одної ночі ця корчма з людьми запалася під землю. Від того часу називають 
те місце Гулянкою.

Далі в долішньому кінці села, де кінчались уже хати, а дорога й потік добігали до 
річки Болохівки, було поле й сіножаті. По лівій стороні потоку була сіножать Чопиня, 
а по правій Утреня. Ця остання назва мала свою леґенду. Розповідали, що там 
колись було село і церква. На село напали татари. Люди зібралися в церкві і 
відправляли Утреню. Татари спалили село, церкву і людей у ній. З того часу ту 
частину поля називають Утреня.

Потік Василишин в кінці свого русла перед річкою Болохівкою, входив у глибший 
яр і ця частина називалась Млинівка. Мабуть там був колись млин.

Релігійне життя села

У 1939 році було в селі 2100 мешканців, а в тому 1S7S українців, 460 поляків, 60 
латинників і S жидів. Десь перед війною було дві родини баптистів. У селі було дві 
церкви. Одна більша, що в ній правилося щонеділі, була присвячена Різдву Пресвятої 
Діви Марії, а друга менша, віддалена від першої на захід на півтора кілометра, була 
присвячена літньому Миколі, що припадає 22 травня. В неділю після 22 травня люди 
збирались в тій більшій церкві, і тоді процесією йшли до церкви Св. Миколая і там 
відправлялась Служба Божа. Село Перекоси мало церкву Св. Михаїла. Священик з 
Довгої обслуговував і село Перекоси.

Священиком був Павлусевич; давніше батько, якого я не пам’ятав, а потім, уже 
за моєї пам’яти, його син.

Молодий отець Павлусевич був люблений і шанований усіма. Брав участь у 
громадському житті села, старався підносити освітній та національний рівень селян. 
Після Богослуження в неділі любив зупинитись серед вірних під церквою і погомо
ніти. Вчив він релігію в школі, відзначався суворістю до учнів. Але був товариський і 
любив відходити від релігійних тем до національних та економічних. Одного разу 
доводив у клясі на лекції, що селяни не повинні купувати жидівські матеріяли на 
убрання, а робити убрання з свого власного доморобного полотна. Один смільчак 
звернув йому увагу, що він також убраний в фабричне, а не доморобне убрання. 
Отець відповів, що той матеріял походить з Англії, дуже доброї якости і довго 
служить, тому економічно його купувати. На жаль, отець Павлусевич довго не 
пожив. Помер раптово досить молодим. На його місце прибув, також з родиною, 
отець Ілля Собчак. Він мав три дорослі доньки і всі вони брали участь у громадській 
діяльності села, особливо найстарша Ірина. Вона була вчителькою, але праці не 
могла дістати, бо не хотіла змінити метрики на римсько-католицьке віровизнання як, 
звичайно, польська окупаційна влада вимагала. Ірина дуже активно проявила себе в 
1941 році під час проголошення відновлення Української Державности. Говорили 
люди, що власне вона з кількома іншими довіреними людьми переховувала націо
нальні цінності села — прапор, атлас та історію України. Протягом двох років за 
більшовицької окупації ці речі були закопані в землі. Вона визначила четверо до
рослої молоді і четверо підлітків на тримісячний курс урядників, який відбувався в 
районовому містечку Войнилові. На жаль, німецька окупаційна влада після кількох 
тижнів заборонила продовжувати той курс.

При церкві діяв хор, що співав Службу Божу, а також діяло сестрицтво і братство. 
Сестрицтво визначувало чотири найчесніші дівчини носити образ Божої Матері. Ці 
дівчата дбали про квіти «косиці» в церкві. Члени сестрицтва виливали свічки, дбали 
про красу церкви внутрі, про хоругви та інші речі, а чоловіки про зовнішню оздобу 
церкви. Церква мала довкруги площу, обсаджену високими липами. Цвинтар був у
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іншому місці, яких півкілометра від церкви. На дзвіниці було п’ять дзвонів. Звичайно 
дзвонило два чоловіка. Один дзвонив найбільшим дзвоном, десь біля метра в дія- 
метрі, а другий дзвонив іншими чотирма: більшого одною рукою, а три менші були 
зв’язані разом і порушував їх другою рукою.

Ці рідні дзвони, зеленосвяточні походи, процесії на літнього Миколая до горіш
ньої церкви, — жадна українська душа не забуде повік.

Школа

За моєї пам’яти під час польської окупації директором школи був Савицький, 
мабуть українець, бо говорив однаково, як по-українському так і по-польському. Він 
був досить поміркований, однак його жінка була дуже нервова. Коли впадала в 
лють, то била провинного учня куди попало. Іншим учителем, котрий походив з- 
поміж польських колоністів, був Вархол. Шовіністом польським він не був, говорив 
дуже добре по-українському і вчив знання та виховував на добрих людей своїх учнів. 
Кожний злий випадок у селі, що про нього учні знали (свари, гніви, бійки) він 
коментував на лекціях і вказував на злі сторінки тих людських вад. Була також пані 
Карпова, заміжнє прізвище, а дівочого не пам’ятаю. Вона добре вчила й мало 
заходила в конфлікти з учнями. Однак, одного разу десь у третій клясі група учнів- 
верховодів змовилась не співати польських пісень. Вона була дуже ображена й 
довший час мала жаль до тих учнів. Були ще й інші вчителі, але недовго, тому й не 
залишились у пам’яті. Школа мала сім кляс, з тим, що сьома кляса не була окремою, 
а тих кілька учнів, котрі лишались до сьомої кляси, ходили другий рік до шостої. 
Мабуть вона не була обов’язковою. Сторожем школи був Кипріян: він відповідав за 
опал школи й чистоту.

За більшовиків у 1939 році школа була переорганізована. З п’ятої кляси зробили 
четверту, а учні п’ятої кляси і ті, що вже були закінчили, могли йти до школи в 
Калуші. Там жили в бурсі. Через півроку, десь у січні 1940 p., створили десятилітку в 
селі і всі учні вернулись до 5-ої кляси туди. Директором став Олександер Крижа- 
нівський, котрий прибув до села в товаристві молодшої від себе жінки-польки, яка 
дуже радо вивчала українську мову, носила вишивку і взагалі хотіла стати сільською 
жінкою.

Може дехто знав докладніше цього директора, але учні довідувались від поголосок 
поміж старшими і то аж за німців. Говорилось про нього, що він був у Березі 
Картузькій і цій польці завдячував своє життя. Останні тижні перед втечею більшо
виків ховався ночами по сусідніх стодолах і стайнях, бо приходили по нього кілька 
разів. Так зберіг себе при житті. Однак, недовго прожив. Але про це опишу в іншому 
місці. Учні любили його за дуже оригінальні жарти. Часто залишали учнів старших 
кляс на пропаґандивні совєтські мітинги. Коли учні питали його, що там на мітингу 
буде, він, звичайно, відповідав: «Та що буде, — буде два метри ковбаси і діжка 
кисилиці». Так і видно було, що хотів бути добрим до учнів і батьків та одночасно 
зберегти себе від тиску московської окупаційної влади й арешту.

Вчив також учитель Вархол та п’ять молодих учительок зі сходу: дві з них 
українки, а три московки. Ці дві українки — Ніна Діброва і Анна Бакум визначались 
доброю поведінкою та знанням учительського діла. Особливо доброю вчителькою 
була Ніна Діброва. Вона вчила українську мову й учні знали її предмет. Натомість 
московка Домаха, що вчила математику, не могла нічого навчити своїх учнів. Вона 
була досить молода, часто з неї учні жартували, бо вік не багато різнився, прозвали 
її Димкою, а вона не знала, що димка (спідниця) значить і злилася через те на учнів. 
Всі вони були комсомолками й за всяку ціну старались завербувати учнів до цієї
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Богом і людьми проклятої установи. Старших учнів залишали часто на окремі 
дискусії після навчання, оплюгавлювали релігію та релігійні практики, учні виходили 
з рівноваги, називаючи людей без Бога худобою. Але вони не зупиняли цю брудну 
роботу. Учні стали зухвалими, бо за всякі образливі назви москалів їм нічого не 
було. Стали ще більше впертими. Якось перед Великоднем заборонили учням іти до 
сповіді і причастя. Правдоподібно, шкільні заняття були і неділями, бо, пам’ятаю, 
що нас чотирьох найстарших у шостій клясі, на яких були звернені очі всіх молод
ших, замовили собі сповідь і причастя на будньому дні раненько перед навчанням у 
школі. Однак ми втратили одну лекцію. Як ми виходили з церкви, що була напроти 
школи, учителька й учні бачили нас крізь вікна. Ми з’їли в перерві по куснику хліба і 
по варенім яйці, пішли на другу лекцію до кляси. Велике напруження. Всі сподівались 
чогось великого — сварки, крику, догани — але нічого подібного не було. Була 
лекція української літератури, мали вивчити напам’ять якийсь вірш. Нас чотирьох 
сиділо в одному ряді. В тій четвірці був один, що все знав, але був і один, що мало 
коли щось знав, а вже ніколи не знав вірша напам’ять. Учителька сувора, починає 
питати вірша від найліпшого учня. Він виголосив якнайкраще. Потім другий, третій
— говорять без жадної помилки. Приходить черга на найслабшого. В клясі тихо, як 
у гробі. Всі дивляться на нього. Він встав і зрівноваженим голосом виголосив вірш 
від початку до кінця без найменшої помилки. Учні повеселішали, учителька зла ще 
більше. На цьому й минула напруга. Ми потім сміялись з Василя JI., що він вивчав 
той вірш цілу ніч. Але він відмовлявся і казав, що вчився як і кожного разу, а що цей 
раз він знав, то не його заслуга.

Зухвалість учнів дійшла до того, що коли одного разу шкільний хор їхав на 
районові змагання до містечка Войнилова, а між нами сиділа і Ніна Діброва, на 
повний голос заспівали «Ще не вмерла Україна». Може то не було місце на співання 
гімну, але ми тоді над цим не застановлялись. Ходило лише, щоб якнайболючіше 
вколоти московську настанову — зробити нас комсомольцями, що й доручили тій 
доволі добрячій людині. А що вона була добряча, то ми знали, бо вона читала листа 
від вивезеного брата тієї жінки, в якої мешкала, і ревно плакала над його недолею. А 
недоля була велика. Він на Сибірі рубав ліс, дуже докучали йому комарі. Розложив 
вогонь, щоб відігнати їх. Пішов до роботи, щоб виконати норму, а від вогню заго
рівся ліс. Присудили йому за це місяць праці без харчів. Що за дика система! Родина 
посилала пакунки, а в тому й сестра, в котрої мешкала Ніна.

І за тих два роки наполегливої праці п’ятьох учительок, щоб якнайбільше завер
бувати молоді до комсомолу, вони втягли в члени аж... одну ученицю, Анну Ч. Гірка 
доля була тій дівчині потім, але про те пізніше.

Коли більшовики поспіхом втекли, в канцелярії сільради знайшли список 80 
родин на вивіз на заслання. В ньому були родини всіх тих учнів, що протиставились 
намаганням заснувати в селі комсомол.

Культурно-освітнє життя

В селі був гарний будинок «Просвіти», а в ньому досить простора заля зі сценою, 
кооператива «Зоря» та бібліотека-читальня. Господарі мали товариство «Сільський 
господар», жі,нки мали також свою організацію, бо часто влаштовували «чайні ве
чори» та при тому щось дискутували. Молодь мала «Хліборобський вишкіл молоді», 
де вирощували конкурсово різні хліборобські культури, а при тому на сходинах, 
таємно вивчали історію України. Керівником цього був досить непоказний Семен 
Винник. Його син Роман був освіченою людиною і визначався патріотизмом. Він 
був у польському війську, де його захопила війна. Говорили на початку німецько-
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совєтської війни, що він має під собою відділ українського війська і йде визволяти 
Україну. Однак в селі його не було і ніде в описах Дружин Українських Націоналістів 
чи Похідних груп дотепер мені не вдалося знайти його прізвища. Були й інші 
свідоміші родини, що тримали культурне життя села на певному рівні. Гарно роз
вивався драматичний гурток і часто ставив різні п’єси. Добрими акторами, знаними 
мені, були Михайло Пекар і Микола Іващишин. Миколу Іващишина забрав із собою 
переїзний український театр, що одного разу відвідував наше село. Микола дуже 
добре вив’язувався в ролі Стецька у «Сватанні на Гончарівці». Був добрим коміком. 
Кілька років перед війною почали влаштовувати садочок для дітей. Приїздила звід
кись садівничка і виховувала дітей. Це набирало популярности й давало гарні успіхи.

Давніше була в селі жидівська корчма і там часто люди пропивали свої маєтки. 
Але прийшло відродження, торговельне життя перебрала кооператива, корчма пере
стала існувати. Всі люди купували в кооперативі. Був ще один приватний склепок, 
але десь в половині 30-х років перестав існувати. Була і молочарня «Маслосоюзу». 
Десь кілька років перед війною почалась торгівля безрогими, — так звані «бекони». 
Ці безрогі мусіли мати певний вік і вагу, були відсилані до Англії на традиційне 
англійське снідання «Еґ енд бейкон» (яйце і шинка).

Населення

Кількість населення мені невідома, але знаю, що було від 450 до 500 хат. Якщо 
числити пересічно по 4 особи на хату, то було понад 2000 мешканців.

На мою думку, люди були добрячі, релігійні, милостиві. Не було конфідентів, не 
було комуністів, за вийнятком одного, — сина сторожа школи Кипріяна. Прізвища 
годі пригадати. Цей син Кипріяна був начитаною людиною, спокійною, але коли 
прийшли більшовики, став головою сільради й почав діяти. Кілька інших пролетарів 
почали творити колгосп, але на п’ять, записаних родин, не було ані одної корови, ані 
коня, лише дві кози. Так і залишили творення колгоспу. Інші села скоріше створили 
колгоспи, їхні люди скоріше вдавалися в крайності. Натомість люди в с. Довга, я б 
сказав, були більш помірковані, і то всіма сторонами, навіть у манері одягатися. Вже 
дівчата з сусіднього села Перекоси любили частіше вбиратися в міські одяги («пан
ські»), Натомість в с. Довга носили вишивки. Старші жінки носили довгі широкі 
(рішені) спідниці, називали «димка», а молоді дівчата носили вужчі й коротші. Всі 
заміжні жінки носили на голові зав’язану хустину по-молодицьки. В хустину вкладали 
пасок, на яких три цалі твердого паперу, обводили голову майже довкола і позаду 
зав'язували в ґудз. Дівчата зав’язували хустину на підборідді. Заміжні мали коротке 
волосся, а дівчата, в більшості, носили коси. Інші частини одягу часто мінялися. 
Давніше були короткі корсети, звані «станєк», потім були киптарі, дещо довші з 
крильцями вдолі довкруги. Зимою дівчата і молодші жінки носили «кожушки», ко
роткі куртки, подібно, як і хлопці, а старші жінки й чоловіки носили довгі правдиві 
кожухи без сукна. Носили також так звані «сіряки», довгі плащі з доморобного 
вовняного сукна. В селі не було овець, тому й не було ткачів робити таке сукно, але 
вже далі на південь за Калушем були полонини і були вівці. В нас були ткачі, але 
робили звичайне льняне полотно. Старші чоловіки підстригали волосся понижче шиї, 
подібно як і жінки, а молодші чоловіки і хлопці підстригались звичайно і зачісувались 
догори або набік. Старші чоловіки носили довгі білі сорочки поверх штанів. Вони 
сягали десь по коліна. Вишиті були тільки обшивка (сторчовий ковнірець) і дуди в 
кінцях рукавів. Дівчата мали вишиті рукави блюзи вздовж, а старші жінки лише 
уставки, тобто широкий пас на рамені. Хлопці носили нормальне убрання і вишивану 
сорочку, вишиваний ковнірець, вужчі чи ширші пазухи й дуди. Взуття — чоботи,
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черевики чи мешти, звичайно, сільського виробу, але часто дуже гарні.
Особливо жіночі чобітки мали пристойний вигляд. Був у селі майстер-швець, 

інвалід (без обидвох ніг по коліна), учасник визвольних змагань, Іван Федунь із села 
Пуків на Рогатинщині, що робив прекрасні чоботи і втішався великою пошаною в 
селі. До нього сходились господарі і зимовими вечорами оповідали про свої воєнні 
переживання.

В Пилипівку дівчата сходились дерти пір’я, бо деякі господарі тримали більшу 
кількість гусей чи качок. Вони дерли пір’я так званою «толокою», тобто сходились 
добровільно і безкорисно. Сходились туди і хлопці, спільно співали пісень, розпо
відали спомини й жарти, влаштовували ігри. По Різдвяних Святах мали забаву таки 
в тій хаті, кудр сходились. Такий самий звичай бачив я на Словаччині, його називали 
«п’юрка драпать», з тією різницею, що на Словаччині приходив ще акордеоніст і 
звичайно танцювали. І те пір’я від вітру кружляло також, але ніхто собі з того нічого 
не робив.

У Великий Піст перед Великодніми Святами сходились дівчата спільно прясти 
куделі. Там укладали гаїлки, а в них подавали імена дівчат і хлопців, які мали після 
Великодня побратись, як ось:

«На тарелі білий сир, білий сир,
А в Чолія один син, один син.
А в Винника донечка, донечка,
Буде його жіночка, жіночка.
Ой, поїхав довгий поїзд, та й ще йому не кінець, та й ще йому не кінець 
Ой, поїхав Михасуньо Марусуні по вінець, Марусуні по вінець.
Ой, де ж ти ся забарила, Марусуню моя, Марусуню моя,
Привіз я ти злотий вінок, бо ти жінка моя, бо ти жінка моя.

Подаю Чолія і Винника, бо таких прізвищ було в селі найбільше. До них ще
доходили Микитині.

Складали там також короткі пісні на весілля, на перепиття.

Окремі події

Як тільки більшовики втекли в 1941 p., люди зійшлися до церкви, щоб відслужити 
Службу Божу за визволення. На Службу Божу прийшов і директор школи Олександер 
Крижанівський. Він приступив до сповіді й причастя. Після закінчення він розмовляв 
із господарями.

— Кожної неділі, — сказав директор, — коли люди сходились до церкви, я ставав 
у вікно й жалісно дивився, бо піти разом з людьми я не міг, мені було заборонено 
ходити до церкви.

— Я щасливий сьогодні, — продовжував директор, — що міг бути на Службі
Божій і приступити до сповіді й причастя. Я можу тепер і вмерти.

Саме тоді над’їхала на мотоциклях перша стежа німецького війська, вони пристали 
до людей під церквою. А тому, що директор знав німецьку мову, почав з ними 
говорити. Німці розповідали, як живуть люди в Німеччині, обіцяли, що й тут буде 
таке життя. Директор перекладав це людям. Люди раділи, радів з ними і директор.

Коли німці поїхали, люди розійшлися, а директор пішов до свого мешкання, що 
було напроти церкви. З надмірних вражень він дістав атак серця і раптово помер. 
Правдоподібно, це було у вівторок, а в неділю відбувалось урочисте проголошення 
Української Державности в районовому містечку Войнилові. Тієї неділі, після пово-
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Войнилів. Курс українознавства та державної адміністрації. 1941.

роту з Войнилова, хоронили директора Олександра Крижанівського. Була спро
ваджена духова оркестра, правдоподібно, з Володимирець за Журавним. З церкви до 
цвинтаря домовину несли на зміну старші учні. Оркестра грала жалібні пісні. Такого 
похорону село не пам’ятало. Майже всі наші люди та частина з сусідніх сіл прийшли 
прощати свого улюбленого директора, що ніби передрік свою смерть. Люди ревно 
плакали, а найбільше учні. Вчительок зі сходу не було, вони втекли з більшовиками.

Проголошення державности

Тієї неділі рано зформувався перед церквою величезний похід. Такого зібрання 
села я не бачив перед тим і потім. Важко було когонебудь залишити на домарстві. 
Всі хотіли йти.

Стала в збірку й одинока комсомолка Анна Ч. До неї підійшов порядчик і сказав:
— Ти, доню, не достойна йти в цім поході.

Вона залилась сльозами й пішла додому.
Я був у другій четвірці попереду й докладно бачив і чув це все. Здається, що 

краще було б, якби земля була запалася під нею, як пережити такий сором публічно. 
Ніхто її не бив, ніхто не цьокував, але одне те речення її скарало більше як великі 
фізичні кари. Учні й молодь зарікались у душі ніколи-ніколи не бути зрадником 
свого народу.

Попереду хоругви, прапори. Всі співають патріотичні пісні, які за Польщі чи за 
більшовиків були заборонені. Всі веселі, всі радісні. 10 км дороги, ніхто не змучений. 
Так, приблизно, зійшлися всі села району. На ринку трибуна та маса-масенна народу
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й прапори, прапори, прапори! Були промови, проголошення Акту, пастирські листи 
обидвох Церков. Люди переривали оплесками, криком слава! слава!

Вже проминає стільки років з того дня, але годі його забути. Стоїть перед очима, 
наче це було вчора. Та, мабуть, ніхто не забуде його до смерти. Може декому з мого 
покоління пощастить ще раз пережити таку історичну хвилину і вже ніколи-ніколи не 
втратити її.

Іван Дрогомирецький

СЕЛО ДУБІВЦІ БІЛЯ ГАЛИЧА

На лівому березі Дністра, чотири кілометри на схід від княжого Галича, серед 
зелені садів і високих ясенів, потопає велике село Дубівці. Положене над рікою, воно 
розташоване теж між гірськими кряжами: на півдні, за Дністром, починається славне 
Підгір’я, а в північному напрямі простягнувся Вовчинецький кряж. Сюдою проходить 
важлива залізнична лінія Варшава-Львів-Букарешт.

Давно колись на цьому місці росли непрохідні дубові ліси. Про початок села 
свідчить старовинний документ, що його знайшов о. Ярослав Леґінь в архівах Львів
ської митрополії. Під час одного з татарських нападів на Галич, одна родина захо
валась у дуплі старезного дуба і так урятувалася. По відступі татар ця родина тут же 
поселилась і в подяку для свого дуба-хоронителя назвала нову оселю Дубівцями.

До Другої світової війни Дубівці нараховували вже 600 дворів з кругло трьома 
тисячами населення. Загал населення був малоземельний; лиш кільканадцять госпо
дарів були середньозаможними. Більша частина орної землі належала до польського 
кляштора Сестер Милосердя; довгими роками на їхніх ланах працювали майже за 
безцінь наші малоземельні селяни. Земля тут була дуже врожайна, але часті виливи 
Дністра спричинювали всім великі шкоди. Найбільша повінь навістила Дубівці і 
багато інших сіл у 1941 році; увесь врожай був знищений водою, вбогі запаси збіжжя 
забрали з собою «сталінські соколи», у висліді чого весною 1942 року настав голод. В 
самих Дубівцях померло з голоду сорок осіб.

Через невідрадні господарські відносини, вже перед Першою світовою війною, в 
роках 1905-1913, багато родин емігрувало з Дубівців за океан, до Канади, поселюю- 
чись головно у Манітобі. В місцевості Попларфілд вони збудували свою церкву, 
школу і Народний дім, і власне завдяки цій прив’язаності до рідного, сьогодні вже 
третє покоління цих наших поселенців зберігає свою мову, віру й традиції, привезені 
з Дубівців їхніми дідами і бабунями.

В селі було дві церкви, одна стара мурована, друга дерев’яна. По Першій світовій 
війні парохом села був о. декан Василь Медвіцький, а коли його в 1941 році пере
несено до Галича, на його місце прийшов о. Куницький. До Дубовецької парафії 
належало ще сусіднє село Водники.

Римо-католики й жиди, що жили в Дубівцях, були зв’язані тільки з фільварком і 
залізничною станцією. Напередодні вибуху війни в 1939 році польський ксьондз 
Босак з сусіднього Маріямполя пробував відшукати «утрацоне польскє душе» серед 
населення Дубівець, але таких не знайшов.
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Члени-засновники кооперативи «Сила» в селі Дубівці.
Між ними парох о. Василь Медвідський і вчитель Легінь (1923-1933).

Національна свідомість дубівчан була висока. Вже в 1911 році збудовано у Дубів
цях мурований Народний дім, який зберігся до сьогодні. В ньому знайшли своє 
приміщення: читальня «Просвіти» (заснована ще раніше), кооператива «Сила» і т-во 
«Січ». З рядів «Січі» кілька юнаків уже в 1914 році пішли до УС Стрільців, багато 
більше воювали в рядах Української Галицької Армії і мало хто з них повернувся 
додому. Чотар Иосиф Винничук був особистим приятелем сл.п. сотника Дмитра 
Вітовського. Пам'ятаю кілька прізвищ тих, що впали на полі бою: Федір Галюк, 
Петро Галюк, Максим Галюк, Семен Шкаврітка. Повернулися з війни: Дмитро 
Ільків і Семен Леґінь.

Під час Першої світової війни ціле село було евакуйоване, тому що опинилося у 
фронтовій смузі. В наслідок воєнних дій ціле село було знищене. Зацілів тільки 
Народний дім, що його поляки, по своїй перемозі, забрали під постерунок державної 
поліції.

Чимало активних просвітян не повернулися з війни, і це було причиною хвилевого 
занепаду громадського життя. В 1923 році, завдяки заходам о. дек. Василя Медвіць- 
кого і його синів, було відновлено читальню «Просвіти», кооперативу та аматорський 
гурток. Культурно-освітня праця розгорнулась наново. Театральні вистави відбува
лись у більшій стодолі. В 1925 році станицю поліції перенесено до Маріямполя, і наш 
Народний дім був повернений її власникам. Активність організованої громади зро
стала. Були засновані нові товариства: гурток «Рідної школи», «Сільський господар», 
т-во «Сокіл», дитячий садок; інтенсивно працювала бібліотека, люди читали часописи 
й журнали.

До освідомлення і зорганізування молоді дуже причинився о. Ярослав Леґінь. Він
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зорганізував і провадив «Самосвітній гурток», диригував хорами — церковним і 
читальняним. Театральні вистави й концерти були дуже частим явищем, дубівчани 
гостювали з концертами теж по сусідніх селах.

В селі діяла сітка ОУН. В 1934 році сім юнаків з Дубівець було засуджено 
польським судом на кару від 4 до 8 років за приналежність до ОУН та участь у 
протишкільній акції; двоє з них померло в тюрмі в Равічу на туберкульозу. Автор

Успенська церква в Дубівцях. 1775 р.
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Церква Пречистої Діви Марії в Дубівцях, побудована 1715 р.

цих рядків у дуже молодому віці був засуджений поляками на шість літ тюрми, а 
згодом карався три роки в німецькому кацеті.

Багато хлопців з Дубовець були в рядах УПА, в Чорному лісі, в сотні к-ра 
«Черника». З тих, що загинули, пам’ятаю прізвища: Богдан Леґінь, Петро Галюк, 
Михайло Озарко, Федір Коржак. В руки НКВД попав Іван Кирдяк, якого після 
тортур розстріляно в Станиславові. Інші полонені каралися довгі роки в московських 
концлагерях.

Із села Дубовець вийшло три вчителі та один священик. Матвій Куцій учителював 
у Станиславові, в учительській семінарії, був він автором шкільних підручників. 
Кілька хлопців училися в середніх школах у Станиславові, їх прізвищ не пригадую.

Дубовецька кооператива, відновлена 1923 року, просперувала дуже добре, мала 
вона теж свою філію в Дегові. Були ще в нас три приватні крамниці, а також 
фабрика бетонових рур, що була власністю братів Савчуків.

Школа в Дубівцях була шостиклясна, директором був Антін Леґінь, уродженець 
Дубовець. Це був активний громадський діяч, який завжди стояв твердо в обороні 
української мови, а дітей у школі виховував у патріотичному дусі.

Все це так гарно розвинене суспільно-громадське, культурне, господарське і полі
тичне життя Дубовець, як і всієї країни, було брутально припинене і придавалене 
«єдинокровними визволителями» в 1939 році.
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Юрій Аннюк

ЖУРАКИ

Село Жураки розташоване 7 км від 
містечка Богородчани, 14 км від залізнич
ної станції в Надвірній, а 21 км є від 
Станиславова. Перша згадка про село по
ходить із 1441 ,р. — називалось воно тоді 
Джураки, та й мешканці так вимовляли.

Село положене на схід від села Ля
хівці і Горохолини, на південь від Ста- 
руні, на захід від Манастирчан, а на пів
ніч від Дзвиняча. За Австрії, Польщі й 
тепер село належить до Богородчанського 
району, Станиславівської области. За ше- 
матизмом станиславівської єпархії з 1925 
року село налічувало 1800 душ греко-ка- 
толиків, 268 латинників і 101 жида. Був у 
селі один євангелик, німець Рех, що був 
рівночасно пастором і доїздив до німців- 
євангеликів у Солотвині.

Про Жураки немає згадки у відомому 
польському географічному словникові з 
XIX ст., як і про більше сіл, тому наші 
відомості походять, крім шематизму, з 
«Історії міст і сіл УРСР» за 1971 р. Тоді 
мали Жураки 1856 чоловіка. Помітний 
спад числа мешканців від 1925 р. треба 
пояснити воєнним лихоліттям, засланням 
на Сибір та переселенням римо-католиків 
до Польщі.

Через село пропливає річка Солотвинська Бистриця, котра щорічно після повені 
виступала з берегів та заливала господарські Грунти, спричинюючи опісля намул, або 
змиваючи землю аж до гірського шутровиння. Совєтська влада цю річку сьогодні 
врегулювала.

Село мало 180 морґів власного лісу, що його використовувано на будівельний і 
столярський матеріял. В час Першої світової війни австрійські і московські війська 
багато лісу знищили на будову окопів, зостались були згарища і пні. Село мало 120 
морґів пасовиська. Трудно мені подати точне число орних ґрунтів. Були господарі, 
що мали від 10 до 20 морґів поля, більшість середніх господарів мали від 5-10 
морґів, а найбідніші від 1-2 морґів. Кожний господар мав шматок власного лісу й 
сіножаті, залежно від родинного походження. Було кілька безземельних, що ходили 
на заробітки до копалень воску у Дзвинячі й Старуні, де знаходили працю згідно із 
своїми вмілостями, ліпше або гірше платну. Господарі, що мали добрі коні, до
ставляли дерево до тартаків та перевозили дошки із Солотвини до Станиславова. В 
той час був це непоганий заробіток. В селі було 10 жидівських родин, кожна з них 
була власником шматка ґрунту, а до того чимось торгувала. Три родини вдержували

Фото із зб. Ю Аииюка 
о. Шарко Ярослав, парох села Жураки.
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пропінацію-корчму; в селі їх кликали: Абрамко, Іцко і Йосько. До корчем заходили 
найменш свідомі господарі. Після заснування кооперативи деякі жидівські родини 
вибрались до поблизьких міст.

Старі люди часто оповідали про панщину, як панські гайдуки гнали людей до 
роботи; хто зволікав, діставав 25 буків. На спомин знесення панщини в селі по
ставлено пам’ятник 1910 р. Казали, що не був він посвячений; ніхто не знав, з якої 
причини. У Першу світову війну його зруйнували.

У селі була церква, збудована 1918 року з соснового масивного дерева (Успіння 
Пресвятої Богородиці), а також дзвіниця з дубового матеріялу, що мала первісно 5 
дзвонів; 2 з них за часів Першої світової війни забрали мадярські війська на гармати.

Сільську школу збудовано між 1901-2 роком на лівому березі Бистриці. Де була 
попердня школа, не знаю. Вчителював у ній поляк 3. Зєрскі, а кожного понеділка 
приїздив із Солотвини єзуїт Ярек, що починав нас учити польську молитву «Ойче 
наш». Хто навчився, діставав цукерки, хто не навчився, тросткою по пальцях. Одного 
разу ксьондз Ярек так побив дочку господаря Корнія, що з пальців виступила кров. 
Як батько прийшов до школи, Ярек уже від’їхав.

На правому березі ріки школа приміщувалась у хаті господаря Дребота. Був то 
новий, гарний дім із двома ясними, соняшними кімнатами, із входом від подвір’я, 
близько церкви, при дорозі. Вчителював у ній уродженець села Іван Яричківський, 
що був самітним і мешкав у своїх батьків, заможних господарів. Мав він сестру 
Галю, котра теж учителювала, не пам’ятаю, в котрому селі. Обидві школи мали 5 
кляс, а за Австрії від 3-ьої кляси вчили німецької мови. В селі була громадська лазня, 
що до неї приходили зимовою порою, а завідувала нею жидівська родина, котра 
платила громаді чинш. Хати в селі були переважно дерев’яні, під соломою, крім 
приходства, що було муроване і крите бляхою. Було, однак, чотири господарі, що 
мали доми під бляхою, а кілька під дахівкою. В селі було 4 водяні млини, з них 
один належав українцеві Іванові Скавронському, другий жидівській родині Ерліха, 
що в ньому за мельника був українець, а третій млин належав пасторові Рехові, а 
також тартак, де працювали наші люди, що як на ті господарськи важкі часи було 
добре платним зарібком для незаможних селян. Хто був власником четвертого млина, 
вже не пам’ятаю. Не було в селі ні дідича, ні фільварку, та й костьола не було аж до 
1925 p., щойно 1926 р. почали поляки будову, а закінчили її 1928 р.

Празник у нашому селі відбувався 28 серпня на «Першої Матки», як говорили 
люди, при участі 3-4 священиків із сусідніх сіл та великому здвигові народу із 
Журак і околиць. Ці празники були нагодою для зустрічей хлопців і дівчат із 
довколишніх сіл. Вони обмінювались думками про працю в читальні, про плекання 
рідних звичаїв та про піднесення культурно-освітнього рівня своїх громад.

Від 1914 р. був парохом Журак о. Пантелеймон Городецький, безженний, родом 
із Межигірців біля Галича. 1921 р. на розпорядження єпископа Григорія Хомишина
— о. Городецького перенесено, а до Журак прийшов молодий священик о. Ярослав 
Шарко з родиною, котрий пробув у нас до 1925 p., коли то був перенесений до 
містечка Єзупіль біля Галича. Це був ревний душпастир, добрий проповідник і 
культурно-громадський діяч у «Просвіті» та кооперативі. Він підніс освіту села, за що 
був люблений і шанований парохіянами. Після о. Шарка прийшов до нас о. В. 
Купчинський, жонатий священик. Війтом у селі був перед світовою війною Іван 
Матлюк, а громадським секретарем до 1918 р. був жид Йосько. Після проголошення 
української державности в листопаді 1918 р. обрано війтом Петра Янішевського. 
Коли ж поляки перебрали владу, 1919 р. староство у Богородчанах призначило 
війтом поляка Адольфа Кухнара, а секретарем Войцєха Полячека, обидвох мешканців 
села. По чотирьох роках прийшли вибори і тоді вибрано війтом українця Івана
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Фото із зб. Ю. Аннюка.
Аматорський гурток при читальні «Просвіти» в селі Жураки. 1924.

Перший ряд зліва: Аннюк Михайло. Каролько (зі скрипкою) і Степан Дребіт.
Другий ряд: Аннюк Юстина, Мельник Анслька, Карній Анслька, Аннюк Юрій, 

Карпович Марійка, Дребіт Доня зі своєю тіточною сестрою.
Третій ряд: брати Микола і Степан Бабчуки, Середюк Еміль, Дмитро І.,

Корній Антін і два брати Михайло і Дмитро Петрицькі.
Четвертий ряд: Поліник Онуфрій, Бабчук Микола.

Яричківського, і також українця секретаря. Також у наступній каденції вибрано війтом 
українця, а секретарем М. Грицюка.

Першу читальню «Просвіти» засновано в Жураках 1900 р. у хаті Яся Яричківсь
кого в долішній частині села. Та довго вона там не пробула, бо ця частина, в котрій 
мешкало багато поляків, латинщилась і до читальні ставилась вороже. У 1904 р. 
читальню перенесено до хати Василевого Івана, діда Василя Дребота. Разом із 
заснуванням читальні ожив у селі сильний польонофільський і москвофільський рух, 
що перед Першою світовою війною був у Галичині дуже поширений. Не зважаючи 
на все, до читальні в новому місці горнулась уся горішня частина села. Управа 
читальні передплачувала газету «Свобода», приходив також «Український голос» із 
Перемишля, а окружна централя «Просвіти» у Станиславові надсилала періодичну 
літературу. Була в читальні мала бібліотека з історії України, Шевченків «Кобзар», 
«Чорна рада» Куліша та інші історичні повісті. Заходами читальні виголошувано 
доповіді на національно-освітні теми. За моїх дитячих років засновано було при 
читальні для хлопців і дівчат т-во «Січ». Улітку в неділю, після Богослуження, 
молодь одягала січові однострої і вправляла впоряд, марші й руханку при співах, з 
яких затямив: «Не миритись, милі браття, а боротись нам є час!..»

У 1909 р. відбувся в нашому селі Січовий здвиг, що в ньому взяли участь січовики
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із сусідніх сіл, а найбільше вбились у пам’ять мені малому школяреві, стрункі ряди 
гарно вдягнених січовиків із сусідньої Саджавки, що гордо дефілювали перед січовою 
старшиною.

У першій декаді існування читальні «Просвіти» засновано при ній самодопомогову 
касу. Із зібраних фондів, що їх складали заможніші селяни, уділювано допомогу 
родинам, котрі не були спроможні на провесні себе прохарчувати. У 1915 році 
московсько-царська влада закрила читальню й знищила багато бібліотечних книжок, 
що їх не заховано.

З настанням польської влади читальня була переслідувана урядом, а вороже 
ставились до неї теж місцеві жиди, що вбачали в ній і в кооперативі загрозу для своєї 
екзистенції. На початку 1922 р. було засновано кооперативу «Самопоміч» та при
міщено її в опорожненій хаті в сусідстві Василя Корнія. Першим платним продавцем 
був Антось Корній, доки не переведено кооперативу до новозбудованої хати П. 
Карповича, а його дочка Марійка стала продавчинею. При читальні засновано ама
торський гурток. Перша вистава «Наталка Полтавка» відбулась у стодолі Н. Жура- 
ківського, а також у селі Глибоке, в місцевому Народному домі, що його головою 
був П. Бочкур. Наступну виставу «Назар Стодоля» відіграно в стодолі пароха і в 
Манастирчанах у стодолі господаря Кріцака та в Старуні в Народному домі. Треба 
згадати заслуги дружини пароха о. Шарка, паніматки Ірини, котра підготовляла 
співи дівчат і шила строї. Аматорський гурток оцінював її труд і відносився до неї з 
любов’ю, як до своєї матері.

Кожного року перед Різдвяними Святами збирались у читальні хлопці та під
готовляли колядки, а в дні Свят ходили з вертепом колядувати на «Просвіту» і 
«Рідну школу».

З роками створено при читальні комітет, щоб нарешті взятись за будову власного 
дому. При співпраці чолових і свідомих господарів закуплено в удови П. Стефурак 
шматок городу, суміжний із церквою, і по двох роках поставлено на ньому читальню. 
У 1926 р. відбулось посвячення нової читальні «Просвіти» при великім здвигові 
людей із Журак та сусідніх сіл, Старуні і Манастирчан. Святкову доповідь виголосив 
просвітянський діяч, адвокат д-р Чорненко із Солотвини, закликаючи громадян до 
праці над піднесенням освіти села для добра нашої батьківщини. До діяльних госпо
дарів села належали: Василь Дребот із синами Дмитром та Іваном, Іван, Микола й 
Антось Корнії, Д. Карпович, Ясь Яричківський, Іван Янішевський, Юрко Попойлик 
та інші. Заходами виділу читальні підготовано програму великого фестину. На жаль, 
староство в Богородчанах не хотіло дати на нього згоди, аж по році якось вдалося 
випросити дозвіл. Коли ж однієї неділі започатковано фестин, з’явились нагло десь 
два поліцаї та хотіли перервати фестин, мовляв, на деякі точки програми немає 
дозволу. Та ми пішли на хитрощі: ми посадили поліцаїв за окремий стіл, застелений 
добірними перекусками і алькогольними напитками. Поліцаї посідали, поїли і втихо
мирились, і так фестин відбувся до кінця. З бігом часу засновано при нашій коопе
ративі молочарню — філію «Маслосоюзу» та закуплено дві центрофуґи для виділю
вання сметани. Провадив молочарню Іван Корній. Він провіряв процент товщу, 
робив масло і доставляв його до районової молочарні в Богородчанах. При читальні 
основано хор, котрий у неділі й свята співав на Службі Божій та виступав також із 
світськими піснями на святкуваннях народин Т. Шевченка й інших національних 
святах. Хор провадив дяк Юрій Аннюк, він теж брав участь в аматорському гуртку і 
був деякий час кооперативним крамарем.

За час мого життя в Жураках, де я народився, закінчило три односельчани Стани- 
славівську гімназію. Це були сини старого дяка Мельника, Іван і Микола. Гімназію
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закінчив також син одного заможного «церковного старшого брата», на ім'я Івась. 
На жаль, прізвище я вже призабув.

Скільки людей знищила більшовицька влада, мені точно невідомо, тільки знаю, 
що п'ятьох розстріляли, а їхні родини вивезли в Сибір.

Василь О. Луців

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ СЕЛА ЗАВАДКИ В КАЛУЩИНІ

Історія нашої батьківщини в цілому, а поодинокі області, міста чи села зокрема, 
не мали щастя зберігати свої документальні архіви. Майже все пограбували вороги. 
Залишки документів і народні перекази, це те на чому доведеться в майбутньому 
відновляти історію поодиноких сіл чи міст. І саме на основі розповідей одного із 
жителів с. Завадки й побудована ця історія.

Згідно з народним переказом, землі, де нині Завадка, належали боярам Завадо- 
вичам, від яких і пішла назва села. Правда, був інший переказ, нібито село прийняло 
назву від того, що ще за княжих часів власники цих земель для оборони перед 
ворогами покопали в довколишніх лісах рови й позакопували острокіл, щоб тим 
робом спинити, в разі нападу, ворожу кінноту. Від цих «завад» і пішла назва села. 
Так чи інакше, одначе першу історичну записану згадку про село маємо з 1698 р.1

Безперечно, сел’о постало значно давніше, може ще в княжих часах. Відомо, що 
біля села були залишки «холерного кладовища» з 1594 p., а також руїни «Зеленого 
замку». Згідно з переказами, його знищила Батиєва татарська орда, яка за часів 
короля Данила в 1240-1241 pp. нищила й руйнувала Галицько-Волинську Державу — 
міста Стрий, Сколе, Лавочне, й ін.2 Крім «Зеленого замку» народний переказ згадує й 
про два «двори», які то мали знищити татари, а їхні руїни збережені до сьогодні. Так 
чи інакше, але конкретних даних про те, що село Завадка — власність бояр Зава- 
довичів — ніде в документах не збережено, так лише каже народний переказ. Правдо
подібно з тих же часів походить озеро, яке в наші дні майже зовсім заросло, 
залишивши маленький ставок. Крім тих двох дворів у Завадці було понад двадцять 
боярських родів.

Замок зносився над селом на південному узбіччі висотою 500 метрів понад селом, 
а далі тяглися старезні букові ліси. Тут же розкинулась низка древніх могил та 
манастирська церква.

Замок був обведений кам'яним валом, а зверху дерев’яним частоколом. Тому, що 
із трьох сторін замок оточували ліси, його названо «Зеленим замком». Під ним унизу 
були залишки якихось будівель — може боярські чи ремісничі садиби, а може бу
динки воїв.

За млином починався трохищо не кілометровий став. На сході тяглися в сизу 
даль дубові ліси, а на півдні потопали в каскадах соняшного проміння букові ліси. 
Починаючи з горішнього кінця села, тяглися аж до Підкарпаття колишні мана- 
стирські поля та ліси, бо недалеко від Завадки на Майдані був наш древній манастир. 
До нього належали села Завадка, Кропивник і Кадобна. Населення тих манастирських 
угідь не робило панщини, хоча трохи не половина села Завадки були «панські» і
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робили панщину аж до 16.IV 1848 p., коли то цісарським розпорядком її скасовано, 
про що і свідчить хрест біля церкви.3

Годі сказати, яка доля стрінула жителів замку і тих дворів, а може й цілого 
селища, яке могло вигоріти дотла, не залишаючи жадного сліду. Невідома теж доля 
тих мешканців, а в селі сьогодні немає прізвищ Завадовичів. Скільки то можна 
сказати про древню історію цієї околиці та й самого села Завадки.

З новіших часів зберігся сумний свідок — холерне кладовище з 1594 p., коли 
вимерло половина населення від тієї пошести. Кладовище й досі існує на колгоспнім 
полі (колись панському), при дорозі, що веде до села Кропивник. Кладовище обведене 
ровом, заросле кущами, а посередині ріс мабуть столітній дуб, а перед ним високий, 
теж дубовий, трираменний хрест. На хресті була вміщена лямпада і ввесь час горіла 
льняна олія, кимось постійно доливана.

Церковця була збудована в 1723 р. і перенесена з Майдану до Завадки, де й 
простояла 145 літ, аж доки збудували нову. Для відзначення поставлено пам’ятник з 
датами, а зверху вміщено хрест старої церковці. Приблизно в той же час пере
будовано дзвінницю, бо старенька мала понад двісті літ. Між чотирма липами 
поставлено хрест із датою скасування панщини, де відправляли Богослужби за здо
ров’я «найяснішого цісаря». Тут же треба згадати, що цісар зліквідував усі ці наші 
древні манастирі, деякі з них були православні, інші греко-католицькі, а манастирські 
землі на Підкарпатті замінено на т. зв. «релігійний фонд» чи віддано графам і 
дідичам. Митрополичі угіддя, з великою кількістю лісів у Калущині й Долинщині, 
віддано українській греко-католицькій митрополії. В Завадці був теж панський двір, 
який австрійський уряд передав у 1852 p., після панщини, дідичеві Комарніцькому, 
що, як сам він заявляв односельчанам, походив із «руського» роду, але кривдив 
народ, і коли він помер у 1903 p., громада за ним не жаліла. Інакший був його син 
Володимир (Владзьо). Він повністю зукраїнізувався, любив селян і радо помагав у 
потребі. Ще за життя батька він був залюблений і мав замір женитися із красунею, 
сільською дівчиною, але батько до цього не допустив. Змусив оженитися з якоюсь 
граб’янкою із с. Чертіж на Жидачівщині. Про те весілля з 1904 р. і до сьогодні 
кружляють леґенди. Молода теж мабуть з древнього боярського роду, бо розмовляла 
доброю українською мовою.

Весілля було напрочуд гарне. Молодий мав біля себе прибічну Гвардію з 12-ти 
козаків (строї випозичено із Львівського театру), а позаду їхала кавалькада весільних 
гостей. Коли валка доїздила в село, стріляли, як на Великдень, із рушниць, а все село 
гуртом зустрічало молодят. На т. зв. Гусаковому мосту була збудована привітальна 
брама і тут їх зустрічали хлібом-сіллю. Дитячий шкільний хор під орудою вчителя 
М. Дибуляка відспівав «Многая літа» і гості хлинули в двір. На другий день улаш
товано гостину для селян. На подвір’ї розташовано столи й заповіджено, щоб кожний 
приніс свою миску і ложку. Тисячі народу гостили — їли, пили, а опісля була забава 
і танці. Це було справді княже весілля, якого село ще не бачило...

Новий дідич був хазяйновитий. Він повністю змодернізував господарство. Закупив 
нові, необхідні машини, як от жниварки, косарки, плуги тощо. Він же велів очистити 
віковічні ліси-бори, дозволяючи людям забирати дрова і ріща. Він же віддавав 
косарям на спілку косити луки. Був головою громади і дуже опікувався школою. 
Вчитель Дибуляк зорганізував із учнів симфонічну оркестру, а пан закупив інстру
менти.

Та приходить кінець усьому — і доброму і злому, так було й тут. Стара дідичка, 
полька-шовіністка, по смерті чоловіка проживала в Кракові. Інші поляки під’юджу
вали її проти сина, «затятого русина», вийшли родинні непорозуміння і пан був 
змушений продати двір жидові Слізенґерові з Кракова, а сам купив малий маєточок
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на Лемківщині. Після того інспекторові-полякові легко було перенести вчителя Ди- 
буляка в іншу місцевість, в якесь «кацапське» село. До Завадки призначено іншого 
вчителя, який поза шкільною справою зовсім не цікавився громадським життям. 
Вкінці він оженився із одною вчителькою-полькою і змарнував собі життя.

Річ ясна, в таких умовинах, завмерло все культурно-освітнс і національне життя 
села. Оркестра розлетілася, а музичні інструменти розкрадено. Навіть назву українець 
заборонено вживати в школі. Це було боляче, та вихованці Дибуляка були сві
домими українцями і помимо заборон далі ширили в селі національну свідомість. 
Правда, були й перепони, в селі жило кілька бувших українських шляхецьких родин, 
що перейшли на польське, як от Шавраські, Яворські, Будзінські, Добрянські, Добро- 
вольські, Мотульські, Павловські, Петровські тощо — яких двадцять родин. Деякі з 
тих «поляків» були доволі багаті, панщини ніколи не робили, позаймали вищі ста
новища в селі й околиці, і вони то погорджували, а то й утискали селян. Правда, 
після скасування панщини людей зрівняно — всі були вільні, деякі з тих родів 
повимирали, а більшість збідніла й навернулася до рідного пня.

Варто теж згадати, що в часи Першої світової війни, в період окупації Галичини 
московськими військами, російська наукова експедиція приїхала в село досліджувати 
старовинну могилу (можливо, ще з V-ro століття до Христа). Викопали зверху 
могили триметрову яму і знайшли декілька мосяжних ручок від мечів, узяли дві 
скриньки землі й повезли із собою. В той же час, у жовтні 1914 p., поїхали на 
«Зелений замок» і теж вели там розкопки. Чи знайшли щось — невідомо, бо нікого 
там не допускали.

Згадуючи про Першу світову війну, треба сказати, що чимало нашого люду, 
включно з о. Рудавським, забрано до табору в Талергофі, інших, що боролися в 
рядах Української Галицької Армії — інтернували поляки після війни. Перегодя, вже 
за польської влади, теж натерпівся наш народ, включно з тричі проклятою паци
фікацією.

Ще треба згадати, що в Завадці було раніше аж три корчми, але з ростом 
національної свідомости, з розвитком кооперації корчми самі зліквідувалися, а їх 
місце зайняла кооператива, читальня «Просвіти» і наша рідна церква. Вчителі — 
згадуваний уже Дибуляк, а перед ним В. Сімків, що вже 1901 р. виступив із своїм 
шкільним хором, та йому не судилося довго вчителювати. На донесення інспектора- 
поляка, після вакацій, його перенесено із Завадки невідомо де.

Яка доля с. Завадки після Другої світової війни — добре всім відомо — така ж, як
і доля всієї України під московським комуністичним чоботом. Сьогодні Завадка має 
біля 1700 людей і місцевій сільраді підпорядковані села Болохів та Степанівка. Річ 
ясна, із заграбованих земель створено колгосп ім. Кірова. Крім збіжжя поширена 
годівля скоту. Є в селі восьмирічна народна школа і дитячі ясла. Село національно 
свідоме, хоча вже в 30-х роках декілька збаламучених юнаків належало до таємного 
гуртка КПЗУ. В селі був до війни великий тартак, який згорів у час війни. Чимало 
народу згинуло, або у війні, або на Сибірі, а декому пощастило виїхати на Захід і 
тепер живуть у вільному світі з вірою «що прийде день, і прийде та година, коли 
воскресне наша Україна»...

УВАГА
Дану працю написано на основі нотаток невідомого автора, можливо св. п. 

педагога Степана Бріля, який у свій час залишив свої нотатки. Зрештою, в моєму 
архіві є десятки таких записів, зроблених мною чи переданих мені.
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Примітки

1 Історія міст і сіл Української РСР, Івано-Франківська Область, Академія Наук, Київ, 1971, 
стор. 270.

2 Так свідчить переказ, а дати підтверджує М. Грушевський, Історія України-Руси, т. III, 
НТШ, Львів, 1905, стор. 63-92.

3 Докладніше див. — Енциклопедія українознавства, Словникова частина, т. 4, «Молоде 
життя», Мюнхен, 1962, стор. 1935-1938. Всі дані взято з нотаток. На жаль, прізвища автора не 
подано. Дані взяв він магістрату в Калуші — Відділ реєстрації ґрунтів.

Василь Бабінчук

СЕЛО ЗАГВІЗДЯ

На західньому березі ріки Бистриці Солотвинської розляглось село Загвіздя. Село 
було велике, мало понад 800 номерів і приблизно 2500 душ населення. Це було одне 
із передових сіл Станиславівської области. Під оглядом економічним село стояло 
незле. Тут жили малоземельні селяни та робітники, що працювали по різних фабри
ках та в інших галузях промислу недалекого міста Станиславова. Під оглядом 
культурно-освітнім село Загвіздя теж належало до передових у повіті. З дитинства 
пам’ятаю, що існувала в нас читальня «Просвіти». Заснував fi і впродовж довгих 
років був її головою Йосип Гурик (1852-1924), який ще в 1901 році був обраний 
послом до Галицького сойму у Львові. Він походив, мабуть, з села Угринова, але 
потім перейшов жити до Загвіздя. Читальня ще не мала тоді своєї власної домівки, 
все робилося по приватних хатах, а на більші імпрези люди винаймали стодолу в 
одного господаря.

Приблизно в 1925 році помер наш парох о. Навроцький і тоді до Загвіздя приїхав 
на парафію о. Ленкавський, батько Степана, що був до того часу парохом у селі 
Угорники. Разом з о. Ленкавським прибув до Загвіздя з родиною його кузин Теодор 
Білоус. З його приїздом село помітно ожило. Теодор Білоус був книговодом у трьох 
кооперативних крамницях, аж до війни. Також був диригентом хору, який став 
одним із кращих у Станиславівській області і часто виступав з концертами на різних 
імпрезах у сусідніх селах. Теодор Білоус був також режисером нашого театрального 
гуртка, який давав різні вистави в Загвізді і по сусідніх селах.

При читальні «Просвіти» існував «Союз українок» і гурток «Рідної школи». «Союз 
українок» був дуже активний, часто влаштовував різні імпрези, літом організовував і 
вів дитячий садок, а зимою різні курси, в тім курс ручних робіт. Гурток «Рідної 
школи» також влаштовував різні навчальні курси та обов’язково переводив кожного 
року грошову збірку на потреби рідного шкільництва, головно в Станиславові. Кож
них сім років наш гурток «Рідної школи» переводив плебісцит-голосування, якою 
мовою мають наші діти вчитися в публічній школі; очевидно — українською.

Дім читальні т-ва «Просвіта» в Загвізді збудовано приблизно 1930 року. Це був 
великий будинок в центрі села. Тут примістилися всі місцеві громадські організації, 
тут відтепер відбувалися різні імпрези й забави. Була також велика бібліотека, якою 
користувалися майже всі члени читальні.
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В 1920-х роках був заснований у Загвізді 91-й Пластовий Курінь ім. Дмитра 
Вітовського, до якого належала вся місцева свідома молодь. Всі пластуни мали 
однострої, ходили на прогулянки з нічними таборуваннями, влаштовували свої 
імпрези. По розв’язанні «Пласту» польською владою в місяці вересні 1930 року, ми 
зорганізували спортове товариство — «УС Клюб» і створили загвіздянську дружину 
копаного м’яча, придбали однострої для змагунів. Наша команда змагалася за пер
шість з подібними командами сусідніх сіл як Пасічна, Павелче, Ямниця, Вовчинець і 
ін., в системі «УСК».

Була також у Загвізді мандолінова оркестра, але по кількох роках вона перестала 
існувати, не пам’ятаю вже, з яких причин.

Так проходила культурно-освітня і освідомно-національна праця в Загвізді за 
польської окупації. Всі дружно працювали, прямуючи і змагаючи до Волі, приго
товляючись до неминучих змін.

В 1939 році вибухла війна. Поляків нестало, але на їхнє місце прийшов ще 
жорстокіший ворог зі сходу. За короткий час розпочалися арештування і вивози на 
Сибір та забирання нашої молоді до Червоної армії. В 1941 році на місце москвинів 
прийшли німці. Новий окупант вивозив тепер українську молодь на каторжні праці 
на захід, до Німеччини. Прийшли арешти, а з ними у вересні 1943 року масові 
розстріли. Під синагогою в Станиславові німці розстріляли 25 українців.

1944 року, при поновному приході більшовиків, майже вся молодь, яка ще зали
шилася в селах, пішла в Чорний ліс, до лав УП Армії. Збройна боротьба велася ще 
довгі роки. Старі батьки вмирали з горя вдома або були вивожувані на Сибір. На 
сьогодні в Загвізді мало людей зосталося живими.

Ось доля однієї родини в Загвізді. Антін Столярчук мав трьох синів — Олексу, 
Семена і Петра. Всі вже були одружені, мали свої родини, працювали у фабриці 
шкіри і жили собі спокійно. По першому приході більшовиків наймолодшого Петра 
забрали до ЧервонЬЇ армії, де він і пропав. Найстаршого Олексу арештували в день 
вибуху війни з німцями, і він теж пропав. Середущий Семен, працюючи в фабриці, 
посварився за щось з одним фольксдойчем, був виданий в руки гестапо і більш не 
вернувся. Це тільки один із сотень тисячів образків українського Голокосту, що 
переходить в мільйони.

Хай ця коротка згадка буде скромною китицею квітів на невідомі могили без- 
численних жертв українського народу в нашій жорстокій добі.
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Іван Кобзей

ЗАРІЧЕ

Село Заріче тягнеться від сходу на захід і лучиться із селом Раківцем, а також 
містом Солотвнна, відділеним тільки річкою Бистрицею Солотвинською. Назва За
річе походить із того, що воно за річкою. Від Зарічя веде міст до Солотвини.

Заріче сусідує із селами Яблінці, Кривець, Кричка, Пороги і, як уже згадано, 
Раківець. Всі ці села були бідні. Заріче мало кращі умовини, бо близькість міста 
сприяла торгівлі сільськими продуктами.

До громади села Заріче належали два пасовиська: одно в горішньому кінці, що 
доходило до Раківця і Космацького поля, а друге в долішньому кінці села й дохо
дило до села Журак і Манастирчан.

На цих двох пасовиськах мав кожний господар право випасати коні, корови, 
вівці, кози, а навіть гуси й качки.

За селом пливе потік, що зветься Гнилий потік. Це тому він так був названий, бо 
в ньому вода пливе дуже повільно. За тим потоком було поле, що звалося «За 
Гнилим». Інші поля називалися: Ропша, Верхи й За Лінією (бо було за дорогою, що 
звалася Лінія). В часи Першої світової війни дорога, що зветься Лінія, була бойовою 
лінією між австрійською й російською арміями.

За полем «За Лінією» був господарський ліс, що звався Лази. До того лісу ходили 
люди весною й осінню по гриби. За тим лісом був молодий ліс, засаджений смере
ками. До того лісу ходили люди збирати малини, що було дуже небезпечно, бо було

Фото І. Кобзея.

Село Заріче. Вид на Космацьку Кливу.
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багато гадюк, але ніх
то на це не звертав за
великої уваги й ходили 
люди босі, бо не було 
в що взутися. Ходили 
по малини, бо й для 
свого вжитку було по
трібно й на продаж, 
щоб дістати який гріш, 
бо за гріш у селі було 
дуже тяжко. Треба бу
ло за 80 грошів працю
вати цілий день від 
шостої години рано до 
шостої вечора. Малина 
продавалася в Солотви- 
ні. Там були купцями 
переважно жиди або 
поляки, але українсь
ких купців було дуже 
мало. Був тільки широ- 
кознаний український 
ресторан Шебунчака.
При вулиці, яка йшла 
нагору, що називалася 
Купчаківка, була моло
чарня, в якій був Ди
ректором рідний брат 
сл. п. Гриця Пісецько- 
го, Данило Пісецький, з яким я співав у хорі.

У звіті товариства «Просвіта» з 1907 року подані такі інформації про читальню 
«Просвіти» в Солотвині: число членів 125, в бібліотеці 200 книжок, голова читальні 
Дмитро Панівник.

Про стан населення Зарічя маємо такі статистичні дані: австрійська статистика з 
1900 року нотує мешкальних будинків 202, мешканців 1234, в тому числі 1015 греко- 
католиків, 30 римо-католиків, 182 Мойсеєвого визнання, а за національністю українців 
було 1018, німців 171, поляків 45.

Польська статистика з 1921 року подає такий стан населення: мешкальних домів 
207, мешканців 1050, в тому греко-кат. 900, римо-кат. 44, Мойсеєвого визнання 106, а 
за національністю українців 894, поляків 156... Про жидів не згадується, але з чисел 
виходить, що жиди за австрійської окупації подали себе за німців, а за польської за 
поляків. Чи вони самі так подавали, чи так їх записали, не можна порішити.

Польська статистика з 1931 року подає тільки: мешкальних домів 290, а мешкан
ців 1352.

В совєтській статистиці немає даних про Заріче, бо воно прилучене до Солотвини.
Заріче відділяла річка Бистриця від Солотвини. Бистриця випливає приблизно 14 

кілометрів від Зарічя з-під гори Сивулі, коло села Пороги, біля кордону, що був 
колись між Польщею і Чехо-Словаччиною, а пізніше, після анексії Карпатської 
України мадярами, той кордон був між Польщею і Мадярщиною.

Вода пливе тут дуже бистро й тому річку названо Бистриця. Вона має в деяких

Ф ото і. Кобіея.
Іван Кобзей, що написав про село Заріче (усміхається) 

і Семен Ковалевич (в окулярах), а перед ним 
дружина Кобіея з дружиною Ковалевича.
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місцях, де пробивається поміж гори, дуже 
стрімкі береги. Гора Сивуля стало має 
на своєму верху сніг, який видко здалека.
Той сніг топиться й вода спливає вдолину 
й з того зачинається річка Бистриця. В 
час великих дощів до неї спливає з усіх 
сусідніх гір вода й Бистриця тоді стає 
дуже грізною. Рівень води зненацька під
носиться й, де немає високих берегів, за
ливає всі низькоположені поля, села й 
Солотвину. У 1929 році були великі зливи 
дощів протягом кількох днів безперестан
ку й води залляли Солотвину й село Ма- 
настирчани. Я пригадую собі той вилив 
води й пам’ятаю, як люди клякали й мо
лилися, щоб Бог відвернув від них те 
нещастя. Казали, що це хмара прорва
лася. Води страшно бистро пливли й 
несли за собою дерева, каміння, звірят, а 
то й хати чи інші будови. Дуже великих 
шкод наробила тоді Бистриця сусіднім 
селам. По п’ятьох днях води нагло вго
монилися, їхній рівень обнизився так, що 
можна було в деяких місцях перейти річ
ку вбрід. Вода стала знов чиста й про
зора, як раніш, але все каміння було по
пересуване й великі ями були подекуди 
там, де перед тим був брід.

В околиці Солотвини було пасмо гір Люблинець, яке тяглося від сходу на захід і 
складалося з таких верхів: Козинючка, Клива, Яршиця, Кривовічка й Ковалянка. З 
гори Козинючки видно вночі освітлений Станиславів. Гора Козинючка належала до 
громади Зарічя. На ній випасали господарі корови, коні, вівці тощо. А були так звані 
скарбові гори, що на них було заборонено господарям випасати свою худобу. З 
Козинючкою сусідувала гора Клива. Вона була скарбова. На Кливу їздили люди із 
Зарічя по дрова, бо на ній росли старі буки. Бучина — це найкращий матеріял на 
огрівання хат. Але гайові наглядали, щоб люди брали тільки те дерево, що було 
призначене на опал, а не те, що їм подобалося. На гори ходили чи їздили люди не 
тільки по дрова, але й по гриби та різні ягоди.

Біля Зарічя була гора Клива Солотвинська, а біля Космача — Космацька Клива. 
Старожили повідали, що колись були такі великі люди, що з одної Кливи на другу 
подавали собі сокиру, як рубали ліс.

На горі Ярщиці були чорні ягоди, а на Кривовічці було дуже багато малини. 
Люди збирали цілі кошелі. Вертатися з малиною з лісу було надто небезпечно й 
треба було особливо вважати, обминаючи гайових. Вони засідалися й відбирали від 
людей ягоди. Бувало цілий день збираєш малину, а, йдучи додому, спіткаєш гайового 
і пропала твоя цілоденна праця ще й кошіль. Усе забрав гайовий. Тому треба було 
знати добре ліс і стежки, щоб уникнути небезпеки.

Громада Зарічя була досить тісно пов’язана із Солотвиною, що мала свою церкву. 
Люди були побожні й дуже шанували неділі і свята. Ніхто ніколи не працював тоді, 
хоч не раз у господарстві заходила на це потреба. Не раз снопи чи сіно лежало
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незложене, а дощ накрапав, однак ніхто не брався до такої праці на свято чи в 
неділю.

Також дуже строго трималися посту. Навіть малі діти мусіли постити, головно, 
як була велика п’ятниця.

До 1938 року парохом у Солотвині був о. Грицай. Коли його перенесли, на його 
місце прийшов молодий священик о. Микола Вонсуль. Він був дуже працьовитий на 
суспільному полі нашої громади, належав до читальні, а також був головою «Лугу».

Був дуже гарний хор в Солотвині і до нього й до аматорського театрального 
гуртка належали хлопці й дівчата із Зарічя, хоч у Зарічі була мала читальня зразу 
коло мосту.

Головою читальні був Василь Сенеджук. Його арештували більшовики в 1939 
році й вивезли разом із його старшим 16-літнім сином Миколою на заслання в Сибір, 
а його жінка лишилася з малим синком Михайлом, який виріс і є тепер у Німеччині 
коло Штутґарту.

Диригентом хору в Солотвині був Чемерис. Ми співали світські й церковні пісні. 
Найбільше нам подобалися стрілецькі пісні.

Аматорський театральний гурток дуже гарно розвивався. Ми давали такі вистави: 
«Ой не ходи, Грицю», «Наталка Полтавка», «Бабський бунт» і інші. Я виступав у 
гуртових сценах, головно, коли ми співали.

Дуже добре був поставлений у нас «Луг». Наш «Луг» брав участь у лугових 
святах у Саджавці, Грабівці, Молодькові й інших селах.

Найкраще було, коли наш «Луг» брав участь у «Луговому здвизі» в Надвірній. 
Провідниками того здвигу були Дашкевич і Банах. До маршу пригравали дві 
оркестри. Відділ за відділом марширували ми у Надвірній, збуджуючи подив і за
хоплення українського населення. Шкода тільки, що польська поліція не дала доз
волу відбути наш парадний марш головними вулицями міста. На Першого листопада 
кожного року відправлялася в церкві в Солотвині дуже врочиста панахида за по
ляглих за волю України. В церкві ставили гріб, прибраний яличками, квітами й 
вінками, а коло нього стояла на зміну цілий час відправи почесна сторожа луговиків 
в одностроях. Польська таємна поліція приходила завжди слухати промови свяще
ника. їм це дуже не подобалося, що ми святкували в той спосіб річниці історичної 
дати Першого листопада 1918 року, коли було проголошено самостійну Західню 
Українську Народну Республіку.

Величаво випадали Зелені Свята з походом відділів «Лугу» на цвинтар у Зарічі. 
Ми йшли польовою дорогою, що звалася Лінія. Вона йшла поміж поля, з буйним 
зеленим житом чи пшеницею, або запашними травами, прикрашеними різними по
льовими квітами.

Попереду хрест, за ним хоругви, потім священик, дяк і хор. За ними громада, 
святково вбрана, з піснею на устах. При кожному хресті, що в полі при дорозі був 
поставлений на якусь пам'ятку чи подяку Богові, спинялися й правили молебень; 
молилися за добрий урожай, за відвернення бурі, граду, вогню та лиходіїв.

Коли приходили на цвинтар, священик правив панахиду за поляглих у боях за 
волю України, що тут були поховані, й за тих, що їх могили невідомі.

Такий похід звичайно тривав до шостої години вечора.
На Івана відбувався щороку величавий відпуст у Маняві. В цей день збиралися всі 

поблизькі парафії зі своїми парохами, з хоругвами і йшли величавою процесією до 
Скиту Манявського. Там при великому здвизі народу відбувалися врочисті відправи. 
У всіх манастирях правилися Служби Божі, співані з хорами з різних сіл. Манастирі 
були стародавні, але ще зовсім добре збережені образи різних святих. Це колишній
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широкознаний і впливовий манастир, що має виняткове значення в історії нашої 
церкви. Література про Скит Манявський дуже багата.

До Скиту входили старовинною брамою-баштою, а далі манастирські забудо- 
вання по одній і по другій стороні, так що йшли мов би тунелем. Там були великі 
печери, що їх викопали монахи. Одна з них вела попід землю й попід гори аж до 
Битькова. Люди оповідали собі про ті печери різні дива. Печери були темні і круті та 
ще й дихати було важко, бо повітря туди мало досягало. Були, казали люди, випадки, 
що хтось туди зайшов і вже не вийшов.

Перед входом до Скиту були різні будки, де продавано різні церковні речі: 
молитовники, свічки, хрестики, медалики, образки, всякого роду пам’ятки, а також 
пожива й напої. Продавцями були переважно жиди. При самому вході було багато 
жебраків: сліпих, кривих і недорозвинених, які просили милостиню й діставали, щоб 
молилися за спасіння душ.

Попри манастир плив потік поміж гори й тому його береги були в деяких місцях 
дуже високі та стрімкі, аж лячно було глянути вниз. А був теж великий камінь в 
одному місці, а під ним великий отвір і виглядало це, наче величезна риба відкрила 
пащу. Згори, мов би з піднебіння, рясно капала вода на камінну плиту. Вода була 
чиста й дуже зимна. Казали люди, що це оздоровлююча вода, й набирали її в різні 
посудини й пили та несли додому. Щоб краще було начерпати води, у плиті була 
вижолобина. Я пив ту воду. Вона дійсно була холодно-крижана.

Проща до Скиту Манявського робила потрясальне враження на людей і сповняла 
великим подивом і пошаною до нашої старовини.

Дуже врочисто святковано в Зарічі свята Петра і Павла, Івана, Миколи, Варвари, 
Катерини, Андрія, Іллі, Юра й інші. Дуже цікаво було б описати кожне зокрема, як 
відбувалося і які звичаї були, але я розкажу лише про декілька з них.

Свято св. Юра, це, можна сказати, свято пастухів. Тоді вони прикрашували своїх 
корів квітами, сплетеними у вінки, щоб гарні були й здорові та давали багато 
молока.

Хлопцям, які називалися Юрками, віншували, а ті за те їх частували горілкою. 
Подібне віншування відбувалося на Іллі, з побажаннями нового хліба на столі.

Новий хліб!... На нього чекалося довгий і тяжкий час, що звався «переновок». Був 
він тяжкий і для людей і для тварин, яких щороку не було чим кормити перед кінцем 
зими, заки можна їх було випустити на пашу. Коли попереднього літа не вдалися 
сінокоси, то весною, ще як сніг не зник, багато домашніх тварин гинуло з голоду на 
«переднівку». Тому таке віншування, «щоб на Іллі був свіжий хліб на столі», добре 
розуміють ті, що такі переднівки переживали. На Петра справляли так звану «пе- 
транку»: збиралися пастухи з пастухами, парубки з парубками, а газди з Газдами, 
складалися й купували горілки, булок, ковбаси і справляли гостину, що називалася 
«петранка».

Коли були чиїсь іменини, хто звався Дмитро, Михайло чи як там, тоді хлопці 
збиралися, брали перевесло із соломи, приходили до нього, коли він ще спав, і 
зв’язували його, як сніп, підносили та співали йому «многая літа». Він тоді повинен 
був «викупитися» й гостити своїх приятелів з подякою за те, що вони прийшли йому 
повіншувати. Така гостина тривала часом цілий день, якщо то було свято, коли не 
вільно працювати.

У липні припадало свято Івана Купала. Це свято було повне жартів, збитків, 
радости і сміху. В цей день дівчата ходили дуже раненько в пшеницю купатися, чи 
митися росою, щоб були здорові й гарні та чисті, як роса. Ще два-три дні перед тим 
ходили дивитися, де є гарна пшениця, щоб на Івана там піти помитися росою.

Коли приходив той день, дівчата виходили перед сходом сонця в поле й, розі
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бравшись наголо, залишали своє одіння та йшли в пшеницю купатися росою. Але 
збиточні хлопці, якось довідувалися про ті дівочі пляни, підглядали їх і, як дівчати 
пішли купатися, вони забирали їхнє одіння й переносили в інше місце, а самі хова
лися. Дівчата виходять з пшениці, йдуть до своїх одягів, а їх немає... Тоді хлопці зі 
свого укриття кажуть їм, де є їхні одяги й дівчата мусять іти попри них нагі по своє 
одіння. Закриваються, як можуть і йдуть, а хлопці мають з того втіху; сміються, 
жартують і мають потім про що говорити цілий день.

В іншому місці дівчата ходять митися водою, що збирається в черсаках. Черсаки, 
це така рослина, що має листя так постулюване, що творить мов би чаші, в яких 
задержується вода надовго по дощі. Такою водою вмиваються дівчата також на 
Івана Купала, ■ щоб мати гарне, чистеньке личко. Хлопці і при тому їм роблять 
збитки: повиливають воду дощову з черсаків, а там дадуть своєї. Чи так зроблять, чи 
ні, але, коли вже дівчата помилися, вони їм кажуть, що це була вода не дощова, а 
зовсім інша. Дівчата засоромлені й розгнівані виклинають хлопців, як можуть, а самі 
втирають лиця, а хлопці сміються, регочуть і мають на цілий день з чого жартувати.

Цікавим і веселим було для молоді свято Андрія, що припадає на пізню осінь. 
Тоді дівчата прядуть. Це тоді їхня робота. Кілька днів перед святом нараджуються, 
як то урядити забаву. Дівчата вибирають хату, де найліпше можна провести той 
вечір, а також намітять собі кілька котів, яких будуть уживати до забави. Тим котам 
не дають їсти день перед святом і коти є дуже голодні. Надвечір перед святом вони 
приходять до наміченої хати прясти. Напочатку скоро прядуть, щоб багато зробити 
й потім мати час на забаву.

Десь коло одинадцятої години вночі робота йде в кут, а зачинаються приготування 
до забави. Дівчата приготовляють і варять галушки, які є з тіста у формі пальця. До 
години дванадцятої все готове: галушки зварені, дуже добре приправлені й помащені 
шкварками. їх  зложено на маґлівницю на кожний рівчак. Маґлівниця лежить перед 
столом. Кожній дівчині призначена галушка. Всі це пам’ятають. Точно о дванадцятій 
годині впускають голодних котів до кімнати й тепер зачинається ворожіння. Голодні 
коти кидаються на смачно приправлені галушки. За поведінкою кота ворожать май
бутнє дівчини; головно, чи вийде заміж. Якщо кіт, ухопивши галушку, побіжить з 
нею під стіл щоб їсти, та дівчина, чия галушка, вийде скоро заміж: ще може й того 
року, або найдальше до року. Якщо кіт побіжить з галушкою до дверей, це знак, що 
хлопець покине ту дівчину, чия галушка. Всі з неї сміються, жартуючи. Коли вже 
добре насміються з тієї забави, тоді дівчата виходять з хати і йдуть числити кілля в 
плоті, який оточує подвір’я хати, де відбувається забава, або сусідньої. Але числення 
йде не звичайно, а так: не один, не два, не три, й так аж до десяти й тоді треба 
витягнути кіл з плота й занести до хати. Якщо той кіл прямий і гарний, вона буде 
мати гарного здорового чоловіка, а коли кіл кривий, ого!... — всі вже знають, що 
вона дістане чоловіка кривого або горбатого, і вже є з чого жарти строїти й реготати, 
глузувати. Але дівчина, якій не вдався гарний кіл, знову виходить і числить, доки 
витягне кращий, а тоді й несе в хату, щоб перестали з неї сміятися.

Коли вже зоріє на ранок, забава добігає кінця і всі розходяться додому. Розу
міється, інколи така забава причиняється до того, що й дійсно дівчата знаходять собі 
жениха при тій нагоді та скоро потім виходять заміж. Навіть ті, чий кіт побіг до 
порога, можуть направити свою долю, звернувши пильнішу увагу на свого любого 
хлопця, щоб П не покинув.

Найгірше є те, що господарі, вийшовши вранці, знаходять свої плоти пошкоджені 
й тому гніваються не тільки на молодь, але й на сусіда, що дозволив справляти в 
своїй хаті таку забаву. Тоді деякі хлопці, які були на забаві, й дівчата йдуть до тих 
господарів і їм помагають направити пошкоджені плоти й навіть не одна принесе
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кіл, який була занесла додому, щоб похвалитися мамі чи молодшій сестрі, якого 
гарного вона собі виворожила чоловіка. Розуміється, що пліт направлений, господарі 
удобрухані перестали кидати громи на молодь, бо, хіба ж і вони не були колись 
молоді?!

Свято Миколая відзначували звичайно виставою в Солотвині. На виставі виступав 
прибраний у фелон «святий отець Миколай» з янголами та обов'язково з чортом, 
завданням якого було розвеселити публіку надто тоді, коли о. Миколай повчав дітей, 
молодь і навіть старших, щоб були порядними. Головною точкою вистави було 
роздавання дарунків. Кожний надіявся, що й він щось дістане на святі. Батьки 
приготовляли наперед своїх дітей і казали, щоб були чемні, бо о. Миколай може не 
принести дарунка. Клопіт був, коли дитина була чемна, а батьки не мали за що 
купити відповідної речі. Тоді бодай якого медівника загорнули й дали на потіху 
дитині. Та і тим діти вдоволялись, заїдаючи медівничка.

Скоро після св. Миколая надходили Різдвяні Свята, які відзначали надзвичайно 
велично і в церкві і в родинному колі. Але тому, що про це вже писалося багато 
разів, я тільки скажу дещо.

Господині старалися приготовити до святвечірньої вечері кутю і дванадцять страв. 
До вечері сідала вся родина з великою побожністю.

Колядники ходили на коляду й завжди усі їх приймали дуже радо. Навіть поляки 
приймали колядників, запрошували їх до хати й нагороджували щедро. Всі були 
вдоволені — і колядники і господарі. Колядували різно, як де, по-українськи або по- 
польськи. Другого дня рано на Різдво всі йшли до церкви о п’ятій годині досвіта. 
Церква була переповнена. По полудні знов ходили колядники з колядою. Колядували 
на церкву, на читальню, а вечором хлопці колядували, щоб мати на забаву, на яку 
приходили й дівчата, й бавилися до пізньої ночі. Ці свята були веселі, повні радости.

Зовсім інший характер мало свято Йордан. Урочисте свячення води на річці 
Бистриці зразу коло мосту святковано при великім здвизі народу. Хоч звичайно в ту 
пору були великі сніги й морози, люди на це не звертали уваги й приходили навіть із 
далеких сіл.

Десь коло десятої години перед полуднем при церкві в Солотвині формувалася 
велика процесія і многолюдний похід рушав головними вулицями Солотвини та 
прямував до мосту між Зарічем і Солотвиною.

Там на річці вже був уночі приготований з льоду великий хрест (останніми 
роками перед війною приготовляв цей хрест мій брат із сусідом Іваном Боднарчуком) 
і стіл, на якому священик мав усе, що потрібно до Богослуження. Служба Божа була 
співана й довга. Хор співав тоді, стараючись, щоб це вийшло якнайкраще.

Коли священик читав євангелію, тоді хлопці стріляли з мортири, на що мусіли 
мати дозвіл від поліції чи старости.

Люди нетерпляче ждали на закінчення відправи, бож було холодно. Коли закін
чилося свячення й пролунав останній постріл, в той час мов буря зривалася й усі 
хотіли якнайскорше набрати свяченої води і йти додому. Деякі відважніші стрибали 
у воду або їх туди хтось підштовхнув і вони вскочили в ополонку. Доки такий вилізе 
з води й зайде додому, все на ньому замерзне й тяжко з себе скинути одежу, щоб не 
поломити. А треба все швидко скидати й перебратися, щоб вигрітися й оминути 
перестуду.

Господарі, прибувши додому, обходять ціле господарство й покроплюють свя
ченою водою, не минаючи худоби й коней, щоб Бог охоронив усе від усього злого: 
вогню, бурі, граду, недуги та злодіїв.

За той час господині роблять тісто з торішньої свяченої води й муки, а з того 
тіста роблять хрести й прибивають на всі двері й ворота.
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По свячену воду приходили й поляки, щоб собі набрати й принести додому, бо в 
них того звичаю не було.

Господині старалися на той день прилагодити щось кращого на обід, щоб зве
личати той день. Славний був борщ на Йордан, пироги, каша з рижу на молоці, а в 
багатих було м’ясо чи шинка.

Доброї урожайної землі не було в Зарічі, а ще не було добрих господарських 
машин до управи ріллі. Більшість робіт виконували люди ручним способом. Хто 
вмів собі порадити, хто мав добру пару коней, той міг скоро впоратися в полі та ще 
й на заробіток піти, або другим помогти поорати, а вони йому відплачувалися 
працею при жнивах чи косовиці. Якщо господар був не скупий і добре платив, то до 
нього радо йшли на працю. Тому він міг скорше покінчити свої роботи. А ще коли 
давав добре їсти, то йому не трудно було дістати на час косарів чи женців. Це йому 
виплачувалося, бо своєчасно викінчена робота все приносить більший зиск.

У Зарічі був водяний млин і тартак, що різав дерево на дошки й відправляв на 
ринки збуту. Але млин і тартак міг затруднити дуже мало робітників, тому неза
можним людям Зарічя було сутужно. їх дуже використовували й дуже мало платили 
за працю, яка була тяжка й виснажлива, і незаможні люди постійно були недоживлені. 
З усім було трудно: праці не можна дістати, земля родила слабо і стало бракувало 
поля, навіть хату не було чим огріти взимку, чи бодай запалити в печі, щоб дещо 
зварити. Ще як хтось мав коні, то міг поїхати та привезти дров, а так, то треба було 
йти в ліс, назбирати сухого гілляччя (не грубшого як чотири сантиметри, бо інакше 
відбере гайовий) і на плечах принести додому. А треба було зробити добрих п’ять, а 
то й більше кілометрів дороги. Як дрова сухі, то легше нести, але, коли рубали сире 
дерево, то тяжко було нести й мало що приносилось додому.

Наносився я тих дров за своє молодече життя. Бувало змучуся та стану спочивати 
й думаю, чому то люди так мучаться на світі. Різні приходили думки до голови, але 
все я думав, що мусить бути десь місце на землі, де такої біди, як у нас, немає.

Раз ішов я зимою з великою в'язкою дров окружною дорогою, щоб не спіткати 
гайового, й переходив через замерзлу річку. Лід був ще не грубий і заломився піді 
мною. Я був би втопився, якби не в'язка дров, за яку я вчепився й вона мене 
врятувала від певної смерти. Коли я по тяжких зусиллях виліз на берег, я був цілком 
мокрий, а мороз тоді був великий і я замерз на камінь, аж тяжко було крока 
зробити. Та все ж таки добився з трудом додому, де мати чекала, коли я принесу тих 
дров, щоб могла щось зварити й нагріти хату. Коли мене побачила, аж перелякалася. 
Зараз мені помогли розібратися та скинути з себе замерзлу одіж і я положився до 
ліжка, а вони на мене накидали, що в хаті було, щоб я розігрівся. Якось мені тоді 
пощастило, що не простудився. Але тією дорогою ходив я чи літо чи зима, бо не 
хотів здибатися раз із гайовим, а друге зі знайомими, щоб мене не бачили, як я 
мучуся. Хоч нас у селі таких було немало, але все таки було соромно, що й босий 
був і обдертий.

Коли я підріс, я почав ходити на різні роботи: не раз наймався косити. Це була 
тяжка праця від шостої години ранку до шостої вечора, і то треба було махати не 
абияк, бо на другий раз господар не схотів би взяти. А платня яка була! Ще як був 
нескупий господар, то давав золотого за день та ще й їсти також, але скупий платив 
не більше як вісімдесят грошів і їсти не давав; коли ж і давав, то стільки, що мусів 
чоловік голодний працювати. Так бідував не лише я, а більше нас було в такій біді, 
але все таки, як ішли з праці додому, а то й при праці, ми часто співали. Дівчата, 
хлопці сильними голосами співали різних пісень. Тужливі, веселі, жартівливі, чи 
любовні пісні виривалися зі здорових грудей і приємно було слухати, як ті пісні
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линули понад полями й далеким відгомоном повторялися в лісі. І тут варто навести 
слова коломийки:

Ой не того я співаю, що я гаразд маю,
Але того я співаю — біду забуваю.

Селяни переважно тяжко працювали й бідували, не доїдаючи, перебували часто в 
ненагрітій хаті в зимі, без ніякої надії на краще майбутнє. Багато з них через те при 
ліпшій нагоді виїздили до Америки чи Канади шукати кращого життя.

В час польської окупації ніхто не дбав про селянина, тільки уряд накладав щораз 
більші податки й посилав своїх аґентів, щоб ті податки збирали від людей. Хто не 
міг заплатити на час податку, від нього забирали корову, чи подушку, чи верету, а то 
й недільне вбрання забирали. Та ще й по судах тягали за щонебудь.

Тому рідня моя порозходилася по цілім світі й тільки часом листа дістаємо одні 
від одних.
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ІСТО РИ Ч Н А  ДО ВІД К А  СЕЛА К А М ІН Н О ГО

На підкарпатській рівнині, яка почи
нається від древнього міста Надвірної, 
простягається широкою полосою, на яких 
30-40 км аж до ріки Дністра, чудова па
норама, що нагадує собою «перський ки
лим», помережена мальовничо лісами, лу
гами, полями, між якими красуються, мов 
троянди, міста, містечка й села. Поміж 
цим усім в’ються більші й менші річки 
та потоки, які своєю течією біжать по
середньо чи безпосередньо в сторону Дні
стра, до якого впадають. Всі вони тихі- 
спокійні, зміняють свої обличчя тільки 
тоді, коли в Карпатах випадуть дощі, або 
на весні, коли тане сніг і крига. В такі 
часи вони прибирають часом навіть гріз
ний стан. Особливо Бистриця Надвірнян- 
ська, яка затоплює широкі простори «рі- 
кометів» чи «зарінків», а деколи й уро
жайні поля.

Цю мальовничу полосу перетинає 
вздовж залізнична дорога, яка провадить 
зі Львова до Станиславова і розгалужу
ється зі станції Хриплин на Надвірну, Ко
ломию, Товмач і Бучач. Дуже важливого 
значення, в змислі комунікаційно-експлу
ататорському був саме цей залізничний шлях, що провадив зі Львова на Стани
славів, Надвірну, через Карпати аж на Мадярщину, а опісля до Відня. Шлях цей був 
побудований за часів панування Австрії, але вона не скористала з нього так, як потім 
нові окупанти — поляки. Двадцять років возила Польща цією дорогою карпатські 
скарби: дерево, нафту, віск та інші підземні й наземні скарби, в глибину свого 
«моцарства». Двадцять років, як день так ніч, вибивали ритмічно по залізничних 
рейках важкі потяги окупанта. Під час літніх місяців їздили й різні «курортники» до 
гірських місцевостей як Дора, Яремче, Микуличин, щоб надихатися свіжого гірського 
повітря, впитися ароматом смерекових лісів та полонинних квітів, наїстися бриндзи 
чи будзу, що їх виготовляли пастухи овечих отар у літню пору, в своїх колибах.

Якщо хтось, що належав до цих «вибранців», проїжджав на «курорт», чи по 
якомусь іншому ділу, цією дорогою, то напевно пригадує собі, десь на половині 
дороги, між Станиславовом і Надвірною, залізничну станцію Тисьменичани, з якої 
по лівому боці було видно село, що купалося в зелені, й над яким височіли старезні 
липи і ясені. Особливо під селом було видко цвинтар, опоясаний, немов вінцем, 
стрункими смереками.

Оце ж і є село Камінне. Свою назву одержало воно зовсім природно. Кам’янистий 
ґрунт яскраво свідчить про колишні течії льодовика з Карпатських гір на Поділля,
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залишаючи місцями чистий шутер з піском, місцями намул-чорнозем або глину. 
Камінне знаходиться майже на половині дороги між Станиславовом і Надвірною, і є 
межовим повітів станиславівського, товмацького та надвірнянського. У спокійних 
часах його розположення було сприятливим, бо є воно центром, куди збігаються 
шляхи зі сторони сіл: Братковець, Ляцького Шляхоцького, Винограда Лісного, Гаври
лівни, Волосова, Цуцилова і Тисьменичан. Шляхи ці були в дуже доброму стані. Це 
завдяки колишньому дідичеві полякові Ґолуховському, який був свого часу маршал- 
ком півітових доріг, до якого в нашій розвідці ми ще повернемося. Однак це його 
розположення було надзвичайно загрозливим під час воєнних розрухів, що далося 
боляче відчути і в останніх двох війнах. Саме село лежить майже в круглому вигляді, 
за винятком присілків Запоточини, Мельник, Полика і Гвіздця. Свого часу була ще 
колоніяльна одиниця, яка за Польщі стала окремою «Вйоскою», мешканці якої були 
майже самі мазури. Серединою села пропливала зиґзаґувато чиста річка, яка бере 
свій початок з гірського села Стримба, від якого вона й одержала свою назву. В 
загальному є вона не лише окрасою села, але й усієї околиці, де пропливає. Помимо 
того, що вона поділяє село на дві половини, то з цього приводу не було ніяких 
різниць, як бувало деінде. Були тут окремі назви відтинків, як Лукавець, Копані, 
Стримба, Запоточина й Осередок. Однак саме село не робило ніяких різниць, а жило 
одним родинним суцільним життям. Радувалося загальносуспільним надбанням і 
сумувало навіщенням його якоюсь катастрофою.

Ким і коли воно засноване, немає на це точних даних. Були перекази, що в той 
же самий час, як і місто Станиславів; первісних джерел немає, хіба ті німі свідки — 
«могилки» на початку лісу Помірки. Можливо, що тут і було первісне селище. Про 
давнину цих могил дещо знав проф. Пастернак, який кілька років перед Другою 
світовою війною робив тут розкопи. Були припущення, що первісне селище мало 
бути там, де сьогодні існує присілок Мельники. Це дуже можливе з огляду на його 
розположення. Він ніби природно захований в долині над річкою Стримбою. Неда
леко проходить цей стратегічно важливий шлях, який веде з України до Дністра на 
Нижнів, Тисьменицю, Марківці, Ляцьке Шляхоцьке, Камінне, Надвірну і через Кар
пати на Закарпатську Україну. Цим історичним шляхом проходили в сторіччях різні 
полчища, від монголо-татарських до московсько-польських та інших нам «милих 
сусідів». Ще й нині стрічається понад цим шляхом людей т. зв. типічних, з прізви
щами, які свідчать про різне походження людей. Ця «мозаїка» прізвищ показує нам 
яскраво про те різне походження, та яким артерійним шляхом був цей саме шлях. 
Природною прикметою при цьому шляху для таборування різних військових з’єд
нань, торговельних караванів, паломницьких прочан чи окремих мандрівників було 
місце, де сходяться межі двох сіл — Ляцького Шляхоцького й Камінного. Правдо
подібно, що в цих місцях лучилися повстанські загони під командою Семена Висо- 
чана, яких начислювалося понад п’ятнадцять тисяч, з відділами гетьмана Богдана 
Хмельницького, які були дійшли аж до Надвірної, про що подавав старий літопис 
Руси-України. Свідками осталася назва цього місця до нинішніх часів «Таборища» і 
великі старі рудери-заїзні корчми, які стали знищені вже в Першій світовій війні, 
власниками яких були виключно жиди. Недалеко цих Таборищ, під час сапання на 
одному городі, викопали робітники глечик дзвінкої монети з 16-го віку, польського 
походження, які зараз же сконфіскувала польська поліція. Велика шкода, бо це була 
не лише музейна вартість, але й історична довідка.

Взявши разом всі ці коротко схоплені моменти, приходимо до висновку, що десь 
поблизу цих місць було первісне селище, яке поступово заникало й переносилося 
туди, де було вигідніше для панів рабовласників, які своє дворище і оборонний вал 
мали саме там, де опісля розрослося село. Наочним доказом є стара церква Св.

599



Параскевії, що зосталася до наших днів і яку німці були взяли як музейну річ під 
свою «опіку». По шиматизмі станиславівської єпархії, вона мала бути збудована 
1700 р. за часів гетьмана Мазепи. Що все це діялося в досить непевні часи, свідчить 
масивно збудоване дворище, вали і висока, немов козацька редута, дзвіниця, яка 
також мусіла служити за спостережний пункт.

Село, що є сьогодні на цьому місці, заклав якийсь пан-дідич, імени якого ніхто не 
пам’ятає. Переказували старі люди ще про одного пана-садиста, під кормигою якого 
каралися невільники-селяни так довго, доки не прийшла йому кара з рук народного 
месника Олекси Довбуша, котрий заскочив ніччю зі своїми хлопцями-опришками і 
дав йому належну заплату. Цього пана, на ім’я Каєтан, важко побитого відвезли в 
лікарню до Станиславова, де він і скінчився. Хоч було літо, але його везли на санях, 
щоб не трясло. Попереду мусіли люди збирати каміння, до самого міста.

Слід згадати, що так як в багатьох селах, які були панщизняними, мусіли бути 
корчми, так і тут була вона вже напочатку збудована як велика заїзна рудера, яку 
пани винаймали жидам, а по якомусь упливі часу ставала їхньою власністю. Згоріла 
вона під час Першої світової війни, коли ніччю московська кіннота переїздила в 
Карпати. Згоріла з тими гріхами, що в ній накоїлися.

Після скасування панщини австрійським цісарем Иосифом II, нарід, діпнявши 
волі, зачав ту волю заливати в корчмі горілкою. Це було грізне становище, з якого 
трудно було знайти будь-який вихід. Це тому, що не було ще тоді свідомих одиниць, 
які взяли б чепіги в руки орати важкий переліг зубожілих душ. Правда був один 
чоловік великих здібностей, і, як на той час, високої освіти, бо володів добре єврейсь
кою мовою. Він знав талмуд, через що мало не заплатив одного разу життям, бо в 
диспуті з жидами уважали його за вихриста. Однак його політичні погляди були 
спрямовані в іншу течію, яка вважалася тоді патріотизмом, а саме: русофільства. Це 
був Йосиф Гільтайчук, внук одного із запорізьких козаків, який після зруйновання 
Січі зайшов і поселився разом із своїм братом у Каміннім. Про його рівень освіти 
могла свідчити бібліотека, яку знищили аж на початку війни 1914 р. Остання уні
кальна книга Історія України-Руси загинула під час польської пацифікації 1919 р.

Щоб не відбігти задалеко, ми вернемося до річища, яким попливла доля панів і 
селян. Після смерти Каєтана правила маєтностями його рідня. Опісля перейшли 
вони під владу пана Ґолуховського, який своїм широким життям довів себе до само
губства, і то під час гучного балю. Скарб переходить з рук до рук. Якийсь час 
рядить ним володілець пан Полянський, пізніше Лілієнфельд, а за цим Гальперн, 
великий багатир, жид. Цей пан зробив для села велику прислугу — збудував гу
ральню. Делікатно цю прислугу називають «ведмежою». Це вже мало до решти 
знищити людського духа. Зараз стали наїжджати різні мазурські зайди і колонізувати 
т. зв. Березину. Під час будови цієї гуральні, вони, налившися в корчмі, порізали 
ножами зовсім невинних людей, які ішли дорогою кудись по своїх справах.

Був це час, коли корінні роди села зачали прокидатися з довгого літаргічного сну 
і шукати виходу на чисті води. В цих переломових часах стала вибудована гарна 
мурована школа, якраз на розі головних шляхів, у самій середині села. Промотором 
руху являється енергійний власник першої християнської крамниці, Іван Бойчук, який 
відступає одну кімнату на засновану касу ощадностей і позичок Райфайзен-а, т-во 
заб. від вогню «Дністер», т-во «Просвіта» і «Сільський господар». Касиром стає 
Петро Гільтайчук, сам Іван Бойчук агентом «Дністра» і головою чит. «Просвіти». 
Велику поміч подає парох села о. Олександер Левицький. На місце вчителів-поляків 
приходить молодий, енергійний вчитель-українець Мих. Тимчина, який стає дирек
тором школи. На місце вчительки-польки приходить учителька-українка, Нора Ба- 
сайчук, як також її сестри Наталка і Оля. Всі вони гарячі українські патріотки. Село
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чимраз більше освідомлюється. За почином о. пароха О. Левицького, який має своїх 
дітей в гімназії, господарі дають і своїх, яких підготовляють місцеві учительські 
сили. Війт і Громадська рада села в руках селян-українців, які стараються для добра 
на кожному відтинку. Всі вулиці дістають назву своїх великих, заслужених людей — 
гетьманів, поетів та ін. Написи виготовляє по-мистецьки в двох національних кольо
рах П. Гільтайчук. Село було суто українське, крім чотирьох родин польських, і то 
двох мішаних, і чотирьох жидівських; не було й «качківців-русофілів», як по інших 
селах.

Початок 20-го сторіччя, включно до Першої світової війни, був час найбільшого 
підйому національного духу майже в цілій Східній Галичині. На Покутті й Підгір’ї 
стали спонтанно творитися товариства «Січ», почин яким дали «радикали» на чолі з 
К. Трильовським, Л. Бачинським, І. Макухом, Сандуляком і ін. В цьому ентузія- 
стичному піднесенні молоді патріоти села Камінного засновують т-во «Січ», яке 
спонтанно захоплює всю молодь і навіть одного польського походження. Творяться 
чоловічі, жіночі й юнацькі коші. Помимо того, що всі мусять важко фізично працю
вати, на голос січової трубки з'являються всі до виконання обов’язку. Часто уряджу
вали спільні зустрічі з іншими січовими товариствами околишніх сіл. Пригадується, 
що десь року 1911 або 1912 відбувся величавий Здвиг, в якому взяло участь велике 
число січей та радикальної еліти, між ними й посли до австрійського парляменту. 
Велика площа толоки під селом зацвіла строкатим селянським одінням, а вгорі 
майоріли січові прапори. Між ними найкращий села Камінного — малинового цвіту, 
на якому з одної сторони красувався великий портрет гетьмана Івана Мазепи, на 
другій дві руки держали кріпко серпа. Цей прапор переховувався ще до останніх 
часів. З високої трибуни линуть палкі промови про покращання селянської долі та 
про конечність українського університету у Львові.

Користаючи з «панської біди», селянам удається купити один з найкращих пансь
ких «ланків», чим збільшують посівну площу. Починається плекання расової худоби
— симентальської породи, до чого дав почин ще колишній дідич Голуховський. Він 
хоч був поляком, але для села був господарний.

Але життя це широка нива, на якій буває різно. Так сталося і в Каміннім. 
Коротко перед Першою світовою війною навіщує село страшний пожар, саме тоді, 
коли збіжжя вже було звезене з поля до дому. Вигоряє ціла вулиця І. Мазепи, яку 
замешкували кращі господарі. Найбільше постраждало господарство Якова Пушкаря. 
Поступово зачали гоїти рани, а тут другий, ще грізніший пожар. В Сараєві вбивають 
австрійського наслідника престолу. Зачинається війна, і перший удар — загальна 
мобілізація: «Плачуть мами за синами, жінки за мужами, а дівчата-ластів’ята за 
кавалерами...» Багато «січовиків» голиситься добровільно до Легіону Січових Стріль
ців. Однак за кілька днів повертають назад. Поляки поклали вже «барикади»... Селом 
переходить велика сила війська чеських «реґіментів». Ідуть і марширують відомим 
шляхом на Нижнів. Багаті жиди кидають усе і втікають кудись на захід. Населення 
копає сховища для себе й своєї «мізерії». Кружляє чутка, що йдуть страшні козаки 
тільки з одним оком. Жінки впадають у паніку... Аж осінню чути в горах стріли, і 
незабаром котиться лявіна отих «страшних мучителів-козаків». Усі розчаровуються, 
бо вони такі, як інші. Люди стали привикати і чекати «наших». І оце 1915 р. перед 
В. Постом переходить австрійська армія, спиняється під другим селом і лісами і тво
риться бойова лінія. В село Камінне приходить московська солдатня і копає з цього 
боку оборонні рови.

Такий стан триває від першого тижня В. Посту до Вознесіння. Людей ніхто не 
турбував і не виселював, а жили і каралися разом із солдатнею. Великих жертв не 
було. В тому часі спалений став до основ цілий фільварок, включно з гуральнею.
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Гурток «Союзу українок» села Камінного. 
Всередині вчительки: А. Лилик та Ольга Тисовецька.

Згоріла й стара панська садиба. Зостався тільки «дворик», що стояв осторонь.
Прийшли знову австрійці, які подалися в сторону Станиславова, і за деякий час 

створилася знову в околицях Богородчани, Лисець і ін. воєнна дія. Російська рево
люція 1917 р. робить замішання, й Галичину опановує знову австрійська влада. З 
розпадом Австрії 1918 р. зачинає, як скрізь, вібрувати нове життя. Вояки повертають 
до хати, але не надовго. Багато з них уже вступає в рідну армію, щоб зі зброєю в 
руках боронити рідну землю. Коли «встоятися не було сили...» і над нашою землею 
завис отой «ожел б'яли», село Камінне зібрало своїх «козаків», що наскочили на 
постерунок польської поліції в селі Волосів і всіх поліцаїв розброїли. Це коштувало 
дорого, бо негайно прибув відділ польських «гарцежів» і вчинив дику пацифікацію. 
Це викликає ще більшу ненависть до ворога. З усіх усюд повертають оті «вже 
загинулі» сини під рідну стріху, та, загартовані в боях, беруться уперто до праці на 
повоєнних руїнах кожного сектора. Відновляється читальня «Просвіти», засновується 
кооперативна молочарня, інтенсивно працює аматорський гурток, щоб допняти 
власну домівку. В березні 1921 р. відбувся перший концерт у честь нашого кобзаря Т. 
Шевченка, що дало поштовх до дальшої культурної праці на народній ниві. За кілька 
років уже збудовано власний будинок, в якому знайшли приміщення читальня «Про
світи», молочарня і споживча кооператива. Швидко молочарня стає «Районовою» і 
заходить конечність будувати окремий власний дім. На самій середині села дарує М. 
Данилюк великого города, колись власність дідичів, і тут починаються дві окремі 
будови: Районова молочарня і Народний дім. Районову молочарню будує будівельна 
кооператива «КІР», а Народний дім будують всі селяни спільно. Старий будинок 
залишається власністю споживчої кооперативи. Велика заслуга в цьому М. Бойчука.
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Народний дім це зразкова будова, яка стала окрасою всього села, над річкою проти 
школи. Велика театральна заля, кімната-ґардероба, приміщення на читальню «Про
світи» і окремо для каси «Стефчика». Районова молочарня охопила багато сусідніх 
сіл, в яких були відбірні станиці. Багато знайшло тут відповідну працю й заробіток. 
Під час відступу «доблесної армії» споживча кооператива була спалена.

Якщо згадується про культурне й матеріяльне надбання мешканців села Камін
ного, то не слід забувати й про духовні процеси. З приводу невідповідного посту- 
повання вищих церковних властей греко-католицької церкви, про що мусіла б бути 
окрема студія, в Каміннім перейшло велике число вірних на протестантизм. Тобто 
прийняли «АБ» віровизнання. Таким робом створилася «Українська Євангелицька 
Лютеранська Церква». Заходами вірних, яких начислювалося в останні часи понад 
200 осіб, і закордонних приятелів-шведів була збудована гарна дерев'яна церква в 
формі корабля, з трьома банями, на яких височіли восьмикутні хрести. Велику 
площу на відповідному місці жертвував Микола Бойчук. Пізніше добудовано й дзві
ницю. Проте є відомості, що з другим приходом «визволителів» зруйнували. Стара, 
історичної вартости церква, про яку була згадка, стоїть ще до сьогодні, але пусткою, 
бо останнього пароха о. Євстахія Гориня, помимо того, що був перейшов на 
московське православіє, вивезено на Сибір.

В роках 1925 і 1927 село Камінне мало добру можливість стати на відповідному 
п’єдесталі. Помимо того, що начислювало лише 350 домочисел з 1135-ти мешкан
цями, воно одержало право на уряджування торгів, які відбувалися кожної середи. 
Сталося це з огляду на його центральне і комунікаційне положення. На громадській 
толоці, де колись відбувся Здвиг Січовиків, було споруджено торговицю і там прода
вали всякий товар. Приїжджали також купці зі своїм фабричним і рукодільним 
крамом. Був уже проект будувати відповідний будинок, в якому б містилася м'ясарня

Районова молочарня в Каміннім і могила в пам’ять закатованих більшовиками. 1941.
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Концерт Т. Шевченка в Каміннім. 1921.
Сидять зліва направо: М. Бойчук. О. Левицька, вчителька, о. Олександер Левицький, 

парох /. Бойчук та вчительки: О. Тисовецька і А. Бойчук.
Трос дітей: Йосип Гільтайчук, Ольга Тимчина. Йосип Присяжнюк.

та інше. Все стало гарно розвиватися, але через погану громадську господарку і 
«широке життя» наказного комісара-війта, який хоч був українець, але тої породи, 
яка в нас носила свою пікантну назву, полетіло все в безодню. Сам він зрештою 
найнявся в панів-жидів за фірмана.

Тяжко було животіти під «моцарською» Польщею. Всі чекали, щоб сталося щось 
«навіть гірше, аби інше». Так і сталося. В місяці вересні 1939 р. історичним шляхом 
прийшла навала «визволителів», яка визволяла від усього, що під руки попало. 
Відступаючи перед «будівничими нової Европи», при кінці червня 1941 p., вже не 
мали часу зробити багато пакостей, лише спалили будинок споживчої кооперативи. 
Більше наробила зла повінь, з річки Стримби, до якої увірвалася вода з Бистриці 
Надвірнянської.

Сподівання на краще розвіялися скоро з приходом німців. Різні утиски довели до 
того, що нарід почав шукати рятунку у своїх власних силах. Після розгрому Ковпака 
в околиці Делятина, українське підпілля зростало. Молодь, щоб уникнути вивозу до 
Німеччини, ішла в «ліс». Чимраз частіше виникали спротиви й відплати. Це не 
віщувало про добро. Тож восени 1943 р. «есеси» з відділом азербайджанців замкнули 
кільцем село й почалася ловля людей та обшуки. Всіх чоловіків зігнали на шкільне 
подвір'я, де якась комісія військових і цивільних робила допити й документальні 
перевірення. Небажаних відділювали окремо, з яких вибрали чотирьох молодих 
хлопців і забрали з собою до Станиславова на «Білінського», де містилося Гестапо. 
Звідти вони вже й не повернулися. Ходили чутки, що їх замордували. Багатьох 
забрали тоді до Німеччини. Кілька днів перед цим, сталося подібне в сусідньому селі
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Братківці. Там на очах батьків розстріляли дванадцять юнаків. Понад сотню вивезли 
до Німеччини. Всі відчували, що зближається гроза.

На початку квітня 1944 р. прийшли знову неждано танкові з’єднання червоних, 
цим разом зі сторони Надвірної, які пішли далі на Станиславів. Там допняли до вул. 
Зосина Воля, звідки були відбиті. За кілька тижнів німецькі й мадярські з’єднання 
відперли їх аж під Коломию, де стала бойова лінія, яка тривала біля трьох місяців, 
бо аж до 23 липня 1944. На с. Камінне спали великі й важкі тягарі. Все, що жило, 
німці взяли під контроль. Всі, крім дітей, мусіли працювати від рання до вечора при 
споруді бункерів та оборонних ровів. Скрізь ходили військові, а коли кого спіймали 
без звільнення, того відсилали на фронтові роботи, під «катюші». На бункери й 
засіки вирубували найкраще дерево, особливо сторічні дуби. Поле й городи стояли 
пусткою, бо ніхто не мав можливости обробити хоч грядку. Тільки й того, що була 
ще озимина, на яку покладали надію. Нарешті дня 23 липня стало все панічно 
відступати. Найгірше було з мадярами, з яких багато було комуністів. Картина була 
подібна до «Пекла» Данте, особливо в Делятині. Втікало не лише військо, але й 
цивільне населення. Всі прямували в Карпати, щоб продертися на другий бік, куди, 
як здавалося, не досягне так скоро червона рука. Покидали деякі й каміннечани своє 
рідне гніздо з думкою вернутися назад.

Ще сопів останній потяг із Хриплина на Надвірну, як кілька таких каміннецьких 
«агасферів», діставшись до нього, покидали свою стріху. Важко дихав паровіз, про- 
биваючися через карпатські просмики й кітловини, тягнучи за собою довжелезний 
ланцюг вагонів, а ще важче було на душі розлучатися зі своїм мальовничим Підгір’ям 
і зеленими Карпатами та голубим українським небом, вандруючи в невідому, холодну 
чужину на непевне завтра. Буває — уві сні — бачиш цей рідний земний рай... 
Простягаєш руку, щоб хоч дотулитися до нього, як дитина до материних грудей — а 
тут... прокинешся і ще важче стане на душі... Так важко, як важка та чужа земля, що 
погребла вже нас багато — «скитальців бездомних».

Іван Морикіт

КЛУБІВЦІ

У 1900 році село мало 197 мешкальних домів, а в них 1117 мешканців (SS0 
чоловіка і 567 жінок), а в тому 864 греко-кат., 214 римо-кат. і 39 Мойсеевого в. виз
нання, а за національністю 872 українці, 245 поляків.

У 1921 році було 243 мешкальні доми і 1178 мешканців (570 чоловіка і 608 жінок) 
а в тому 933 греко-кат., 241 римо-кат. і 4 Мойсеевого в. визнання, а за національ
ністю 918 українців, 260 поляків.

У 1931 році було в селі 307 мешкальних домів, а в них 1504 мешканці.
В 1939 році село Клубівці начисляло біля 400 мешкальних домів-господарств, а в 

них 1610 мешканців, у тому 1270 українців, 40 поляків, 295 латинників і 5 жидів.
У 1970 році населення села Клубівці начисляло 1164 мешканці. В історичних 

джерелах згадується село Клубівці в другій половині 17 століття.
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Клубівці. Українська католицька церква.
Фото І. Морикіта.

В 1907 році в селі була читальня т-ва «Просвіта», яка мала 52 члени, а в бібліотеці 
110 книжок. Головою читальні був о. Н. Голінатий.

Війтом до 1932 р. був українець Василь Михайлишин, а секретарем поляк Стани- 
слав Рачковський. Після 1932 р. вся влада була в польських руках. За австрійської 
влади засновано т-во «Січ». За польських часів існували читальня «Просвіти», «Луг» і 
пожежно-спортове т-во «Каменярі». В 1939 році більшовики все те зліквідували, а 
1941 року багато родин вивезли на Сибір. У час приходу німців село спалено наполо
вину бомбами та винищено багато населення. Коли більшовики зайняли західні 
землі України другий раз у 1944 році, то знову почали вивозити людей. В роках 1946 
і 1947, під час запроваджування суцільної колективізації, населення терпіло голод, 
при чому були випадки смерти. Емігрувало з Клубовець на захід біля 40 людей.

Економічно село почало розвиватися, всамостійнюватися з 1921 року. До того 
була корчма, а її власник продавав також ті продукти, що їх село не мало. Дуже 
використовував селян і доробився маєтку. У 1921 році селяни, щоб рятуватися від 
нього, заклали кооперативу, яку назвали «Єдність». Перших членів було всього 12 
осіб. За короткий час кооператива дає позитивні наслідки — люди купували у своїй 
крамниці. Кооператива придбала площу, побудувала дім, де була читальня «Про
світи», велика заля на імпрези і молочарня. Жид зубожів і в 1936 році, продавши все, 
що ще залишилося, виїхав геть. Членів кооперативи побільшилося, так що вкладка 
річно виносила 12 зол. польських.

З тим почалось і культосвітнє життя села. В гарній залі уладжували сходини 
членства, читали пресу, робили вистави, та не раз молодь заводила танки. Зоргані
зовано т-во «Луг», до якого могли належати хлопці й дівчата від 16 року життя. 
Передплачували журнал «Наш прапор». Уладжувались фестини, на які запрошували
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молодь з довколишніх сіл. На фестинах дівчата виводили вільноручні вправи, а 
хлопці ставили «вежі». Вечором гуляли при скромнім буфеті. Аматорський гурток 
при читальні «Просвіти» давав вистави «Сатана в бочці», «Сватання на Гончарівці», 
«Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», «Назар Стодоля» і інші.

Причиною зав'язання т-ва «Каменярі» було те, що «Луг» почав співпрацювати із 
польськими «стшельцами». Було в селі також асекураційне т-во, що допомагало, 
коли в селянина згинуло щось із худоби. Тоді оцінювано втрату, члени складалися і 
пошкодованому купували на ярмарку коня чи корову, залежно, що він потребував.

Село придбало 8-ім чисел «Народної справи», де подавано поради щодо плянового 
господарювання. До читальні приходила преса — «Наш прапор», «Самоосвіта», а 
часами заблукалася і «Сурма» з Чехо-Словаччини. Урочисто, зорганізовано село 
брало участь у святкуванні Зелених Свят у Станиславові — похід на стрілецькі 
могили. Село мало свою церкву, покриту бляхою, і побіч кладовище, на якому був 
пам'ятник поляглим у Першій світовій війні.

З історії села належить згадати, що до нього належав присілок «Таборище». 
Назва походить з часу, коли там таборувало військо гетьмана Богдана Хмельниць
кого. Залишились старі дуби, свідки того часу. Можливо, що козаки розвели там і 
свої родини, судячи з таких прізвищ як Бойко, Грушевський, Павлюк, Пронюк, 
Івасюк, Турик — які зустрічаються і на східніх землях України.

Володимир Гірняк

КЛУЗІВ

Два км на південний схід від Ямниці, а докладніше, від її причілка так званого 
«Кутець», та дорогою, що веде рівнобіжно до злученої вже Бистриці, лежить мале 
сільце Клузів. Там було всього кільканадцять господарств, тому Клузів належав до 
парафії Ямниці, хоч насправді він лежав ближче Угринова Долішнього.

Клузів не був чимсь помітний, тільки своїм млином. З давніх-давен там перепли
вав потічок, що його хтось сполучив із Солотвинською Бистрицею і таким чином 
утворив канал, де протікала вода. Котрийсь предок пізнішого мельника п. Мороза 
направив той канал і побудував там млин, який був чинний багато років перед 
початком цього століття.

В час між двома світовим війнами п. Мороз побудував механічний млин, що був 
відомий на всю околицю. Коли заходила мова про Клузів, то мали на думці Морозів 
млин, а коли хтось сказав, що їде до млина, то мав на думці Клузів. Млин був 
добрий, «вальцевий», молов справно. І, як то бувало по наших селах, у млині схо
дились люди з усіх довколишніх сіл. Очевидно, була встановлена черга, а ті, що 
чекали на свою, забивали час виміною новин. Морозів млин був відомий з того, що 
там «жива газета» була дійсно дуже живою.

Кількасот метрів за млином у напрямі гори, що звалася Стінкою, обидві Бистриці 
з’єднувались. Там були багнища і торфовища, озерця і ставки. Туди я залюбки ходив 
з рушницею у 1930-х роках полювати на дикі качки.

Поскільки мені відомо, під кінець гітлерівської окупації наших земель в половині
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1940-х років там, серед тих багнищ, УПА поробила собі опірні гнізда, до котрих 
німці не могли дійти. Раніше Клузів був відомий тільки з доброго млина і «живої 
газети», а від 1944 р. став на деякий час малим «Запоріжжям».

К РА С Н А

Село Красна — це гірське село на північному схилі Карпат. Простягається воно 
понад потоком, дуже довге, але вузьке. Його перетинає гостинець, що добігає за 
Рожнітовом до «цісарської» дороги Стрий-Калуш.

При гостинці була церква і школа та декілька склепів-крамниць. У більшості 
крамниці були жидівські, тільки кілька були власністю українських селян.

Парохом був о. Громницький, а по його смерті був о. Богачевський, батько 
першого українсько-католицького митрополита в Америці Константина Богачевсь- 
кого.

На основі австрійської статистики з 1900 року в Красній було 289 мешкальних 
домів, а в них 1663 мешканці (840 чоловіка і 823 жінки), яких за національністю 
окреслено так: 1547 українців, а 116 поляків, коли за релігійними визнаннями подано: 
римо-католиків 23, греко-католиків 1561, Мойсеєвого визнання 79.

На основі польської статистики з 1921 року подано, що в 299 мешкальних домах 
було 1519 мешканців (714 чол. і 805 жін.). З того було 1409 греко-кат., 51 римо-кат.,
59 Мойсеєвого в.'визнання. За національністю 1386 українців, 74 поляки, 59 жидів. 
Польська статистика з 1931 року подає: мешкальних домів 374, а в них 1703 меш
канці. їхнього розподілу за національністю, ані за віровизнанням не подається.

У 1939 році було 1840 мешканців, а в тім 1780 українців, 10 поляків, 10 латинників 
і 40 жидів.

В «Історії міст і сіл УРСР» село називається Красне й подається, що в ньому є 
1539 мешканців. Як бачимо, в час від 1921 року до 1931 населення зросло на двісті 
осіб, а в час від 1931 до 1970 число зменшилося майже до двох сот осіб.

Перший раз в історії згадується село Красна 1450 року. В часи повстання Хмель
ницького багато мешканців Красної брали участь у повстанських загонах Височана.

У селі було кілька шляхетських родів, таких як Любомирські, Сапіги й ін. Та 
вони вже затратили пам'ять про своє шляхетське походження. Але все таки своєю 
поставою, інтелігенцією й поведінкою вони відрізнялися від загального населення.

Освітню працю в селі розпочав студент права Д. Богачевський, рідний брат 
митрополита, зорганізувавши на початок аматорський театральний гурток. Згодом 
культурно-освітня праця поширилася й коло церкви побудовано великий Народний 
дім, у якому приміщувалася читальня «Просвіти» й кооператива.

У звіті товариства «Просвіта» за 1907 рік подано, що в Красній є читальня 
«Просвіти», яка має 90 членів, і в бібліотеці є 100 книжок. Головою в той час був 
Гарасим Тимків.
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КРИ Л О С  КОЛО Г А Л И Ч А

Дмитро Івасишин

Село Крилос простяглеся під горою, на якій пишається між деревами велична 
відпустова Успенська церква. Вона збудована з великих тесаних кам’яних плит — 
залишків давньої княжої катедри з часів князя Ярослава Осмомисла.

Ф ото В. Галюка. 1982.
Крилос. Старі фундаменти Успенського собору і каплиця з X V  віку, 

збудована з залишків старого собору.

Мешканці села гордяться, що вони нащадки давніх княжих бояр, бо на основі 
археологічних розкопів доведено, що старинний Галич, столиця Галицько-Волинської 
Держави, була не там, де тепер місто Галич, а там, де село Крилос.

У 1939 році село начисляло 1940 мешканців, з того 1910 українців, 20 латинників 
і 10 жидів.

Парохом у Крилосі був довгий час о. Іван Гошовський, крилошанин. Він був 
повдовів і лишився з двома дочками й одним сином Сергієм. Сергія переслідувала 
польська поліція, часто його арештовувала й остаточно замучила в дрогобицькій 
тюрмі. Його тіло привезено до Крилоса й при великому здвизі людей з дооколишніх 
сіл справили йому величавий похорон.

В селі була читальня «Просвіти», а при ній хор і аматорський драматичний 
гурток. Головою читальні був Ізидор Федорняк, а його заступником Семко Мель-
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Фото із зб. В. Мокловича.
Фрагмент фундаментів Успенського катедрального собору, відкопаних 1937-1939 pp.

ничук. Хор співав у церкві і на концертах та інших імпрезах. Диригентом був 
Ярослав Ференс, що приїхав на праці при разкопах і залишився назавжди в Крилосі. 
Одружився з мешканкою Крилоса.

До високого піднесення свідомости серед молоді причинилися археологічні роз
копи, які провадив у міжвоєнний час проф. д-р Я. Пастернак. Молодь уважала за 
велику честь брати участь у праці при розкопах. При тому запізнавалася з історією 
України в практичний спосіб. Хлопці й дівчата наочно бачили велич нашого минулого 
і це зроджувало в них почуття гордости. Багато людей приїздили чи приходили з 
далеких сторін до Крилоса оглянути розкопані пам’ятки нашої минувшини. Тому в 
читальні була дуже пожвавлена праця старих і молодих.

Дуже гарно розвивалася кооператива. її справником був Іван Бойчук, що став 
зрадником, як прийшли більшовики. Про це інформувала кого треба одна вчителька, 
привезена зі східніх земель, але вона прозріла й почала розповідати про все, що 
тільки знала. І. Бойчук виказав усіх батьків, чиї сини знаходилися в лісі.

В селі був великий маєток українця Ярослава Хмілевського. Він мав трьох синів і 
дочку. Один з його синів, Ярослав, був лікарем у Станиславові, а при тому провадив 
досліди на терені села Крилос і в околиці ще перед розкопами Я. Пастернака й 
написав на спілку з Левом Чачковським книгу «Княжий Галич».

Наймолодший син любив музику й часом на концертах прилучувався до сільської 
оркестри родини Соколиків, яка грала на весіллях, забавах, фестинах і інших роз- 
вагових імпрезах.
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Була в селі шкілка овочевих дерев братів Терпеляків. Вона давала працю для 
малозаможних селян, а також учила молодь господарити більше раціонально, щоб 
мати кращі врожаї і приходи з ріллі. Особливо вчила садівництва, як плекати сади з 
кращими родами овочів, і в наслідок того село мало багато прекрасних садів.

Крім синів Хмілевського були в селі ще два студенти. Олекса Кривий багато 
труду вкладав у просвітню працю. Він організовував різні імпрези, концерти, фестини 
й забави, чим заохочував молодь до читальні. Коли перший раз прийшли більшо
вики, він мусів утікати на захід, але в 1941 році, йдучи в Похідних групах на східні 
землі України, повернув був на один день до Крилоса. Потім була чутка в селі, що 
його німці розстріляли в Житомирі чи в Києві. Другим студентом був Володимир 
Боцвин. Він працював з молоддю в аматорському театральному гуртку та керував 
хором, а по другому приході більшовиків подався на еміграцію і є тепер на Фльоріді. 
З більш активних членів аматорського гуртка пам’ятаю Марійку Криву, що мешкала 
коло Княжої Криниці і Марійку Межеріцьку, що мешкала у Вивозах над Мозолевим 
потоком.

За німецької окупації, після проголошення самостійности України, були зоргані
зовані вишкільні курси в селі Залукві, на які ходили з нашого села хлопці й дівчата. 
Там були курси історії України, ідеології українського націоналізму, військові курси 
й ін. Командиром того табору був Пилипонько. Коли німці зачали арештувати 
свідоміших молодих людей, а інших вивозити на роботи до Німеччини, вишкільні 
курси перенесено до Блюдників, до великого двора. По закінченні курсів розпущено 
всіх хлопців і дівчат додому, а потім покликувано до відділів української само
оборони, що пізніше дістали назву УПА.



СІЛЬСЬКО -ГО СП О ДАРС ЬКА  ШКОЛА В М И ЛОВАНН І,  
В А К А Ц ІЙ Н А  ОСЕЛЯ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ  

НА МЕШ КАНЦІВ СЕЛА

Петро Моцюк

У 1900 році в селі було 169 мешкальних домів, а в них 120S мешканців (593 
чоловіка і 612 жінок), а в тому 1172 греко-кат., 25 римо-кат. і 8 Мойсеевого в. виз
нання, а за національністю 1198 українців і 7 поляків.

У 1921 році в селі було 263 мешкальні доми, а в них 1304 мешканці (645 чоловіка 
і 659 жінок), а в тому 1281 греко-кат. і 23 римо-кат., а за національністю 1281 
українець і 23 поляки.

У 1931 році в селі було 323 мешкальні доми і 1392 мешканці.
У 1939 році було в селі 1500 мешканців, 1480 українців і 20 латинників.
В 1907 році в селі була читальня т-ва «Просвіта», яка мала 183 члени, а в 

бібліотеці було 320 книжок. Головою читальні був о. Н. Бачинський. В селі була 
також крамниця і позичкова каса.

За совєтської окупації село прилучено до громади Рошнів.

Фото із зб. О. Блавацької. 
Миловання. Вакаційна оселя для дітей з управою. 1928.
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В часи між Першою і Другою світовими війнами життя мешканців села Мило- 
вання було дещо відмінним від життя в довколишніх селах. Тут, до кінця травня, все 
йшло нормально. Господарі працювали на полі, сади відцвітали та зав’язувались 
нові овочі, а діти кінчали навчання в школах. Наставав вакаційний час і змінював 
настрій мешканців села, а спеціяльно дітвори. В цю пору сюди приїжджали великі 
групи школярів зі Львова на відпочинок: перше хлопці на один місяць, а пізніше 
дівчата. Громадою виходили селяни вітати приїзних «вакаційників». Життя в селі 
пожвавлювалося, бо гості ще того ж дня марширували всіма вулицями, щоб себе 
представити мешканцям і запізнатися з тереном. Перебуваючи серед гарної природи, 
діти робили знайомства із сільською дітворою, спільно влаштовували табори, орга
нізовували театральні вистави, але найбільше було чути їхній спів. Як приходив час 
вертатися додому, то деякі їхали з плачем, бо жаль було покидати гарне середовище, 
тому прирікали собі і всім, що на другий рік знову повернуться.

Такий щорічний наплив міської дітвори до села був заплянований станиславівсь- 
ким єпископом графом Шептицьким ще перед Першою світовою війною. Єпископ 
Андрей Шептицький, візитуючи свої парафії, вподобав собі околицю Миловання й 
уповажнив о. Тита Бурачинського, який на доручення австро-угорської влади пере
водив «парцеляції» панських дворів, закупити йому панський двір у Милованні. Двір 
з городом і 50-ма моргами землі плянував для заложення ремісничої школи для 
бідних українських сиріт. Тоді ще єпископ Шептицький закупив був також інші 
розкинені частини землі і намовив тодішнього пароха села о. Миколу Бачинського і 
його брата Юліяна — викупити решту панської землі. Брати Бачинські були свояками 
тодішнього посла до австрійського парляменту, адвоката в Станиславові, д-ра Льва 
Бачинського, який пізніше став заступником голови Української Народної Республіки. 
Брати Бачинські побудували собі гарну резиденцію в селі при головній дорозі, де 
пізніше містилася молочарня «Маслосоюзу», яку роками провадив інж. Мирон 
Ганушевський.

Зараз по номінації на митрополичий престол у Львові в 1900 році, єпископ граф 
Шептицький виїхав зі Станиславова і його пляни з заложенням ремісничої школи в 
Милованні змінилися. Одначе в 1908 році митрополит Андрей граф Шептицький 
домовився з тодішньою головною управою т-ва «Просвіта», під головуванням Ми
хайла Галущинського, відпродати закуплений маєток в Милованні для «Просвіти» 
під умовою, що там буде відкрита сільсько-господарська школа для українського 
студентства і що т-во зобов’яжеться давати приміщення на час вакацій та оплачувати 
перебування бідній шкільній дітворі міста Львова, Т-во «Просвіта» умови митро
полита прийняло і відкупило тоді 239 моргів землі з усіма забудованнями. Головою 
Товариства Вакаційних Осель була тоді Ольга Бачинська, яка довгі роки організо
вувала такі виїзди до Миловання та щиро опікувалася молодцю. Такі вакаційні 
табори відбувалися вже перед Першою світовою війною, але їх найбільший розвиток 
наступив після війни аж до приходу більшовиків.

Село Миловання розположене при так званому «Молдавському шляху», що веде з 
півдня Молдавії через Коломию, Товмач, Єзупіль до Галича, а потім до Львова. В 
давнину ним їздили купці з далекого півдня до наших міст із виміною товарів. — 
Село лежить на узгір’ї легкої кітловини, оточене з трьох боків лісом, і з білими 
хатками має дуже мальовничий вигляд. Гіпотеза назви, як твердили старі люди, 
походить від милої і вродливої вдовиці по дідичеві села. Своєю красою і свавільним 
життям вона була відома всім паничам не тільки в околиці, але і краю. До неї 
зіжджалися женихи з усіх сторін. Для вигоди тих, які не знали добре терену, по
ставлено таблиці з написом «до милої», які згодом замінено на «до миловання», що 
пізніше й залишилося його назвою (Совєтська влада змінила його на Милувань). В
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Ф ото із зб. д-ра П. Моцюка.
Миловання. Церква, школа, читальня і Народний дім.

1938 році село мало 286 господарств, то зн. понад 1220 мешканців. Сусідні села: на 
схід — Буківна, Олешів і Остриня; на південь — Палагічі, Клубівці і Вільшаниця; на 
захід — Узінь, Юрківка і Рошнів; на північ — ліси, які прилягають до ріки Дністра. 
Найближча станція залізничної лінії Станиславів-Чортків була в Палагічах, у віддалі 
5 км. Друга, на лінії Львів-Станиславів, була в Єзуполі, віддалена 12 км.

Догідний доїзд і краса околиці села були тими факторами, що тут приїжджала не 
тільки шкільна дітвора, але також працівники матернього т-ва «Просвіта», наших 
установ «Маслосоюзу», «Ревізійного союзу кооператив», «Сільського господаря» та 
багато інших. Тут проводили свої вакації письменники й поети: Роман Купчинський, 
Анатоль Курдидик, Богдан Нижанківський-Бабай, Василь Софронів-Левицький, Олесь 
Бабій, Михайло Дяченко та інші. Тут уперше читав свій твір «Ярослав Осмомисл» 
д-р Осип Назарук і «Гуцульський курінь» Олесь Бабій.

Учительський склад сільсько-господарської школи мав найкращі фахові сили, які 
в додатку до своїх фахів знали ще кілька чужих мов, і це було престижем школи. 
Курсанти школи були різного віку й різного соціяльного походження з усіх частин 
Галичини й Волині. Тут були такі, що покінчили тільки народну школу, було багато 
й таких, які не покінчили середньої освіти через матеріяльні причини або були 
виключені зі школи за їхню українську діяльність. Були також курсанти, які мали 
закінчені студії, а тут додатково брали потрібні дисципліни на практиці. Звичайно, 
однорічне перебування курсанта в селі не обмежувало його тільки до терену школи. 
Вони включалися в суспільно-громадське життя Миловання, а також інших сіл. 
Учительський актив, як і курсанти, були великим стимулом у піднесенні національної 
свідомости, а з тим і покращання добробуту. Багато місцевої молоді закінчили курси 
в цій школі і діставали працю за вибраним фахом.

Цілі покоління дітей виховували вчителі, уродженці села, такі як Микола Чабан і 
його дружина Марія з дому Гробельна, Василина Чабан зам. Ґресько, Микола
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Сокільська молодь Угорників, Микитинець і Підлужжя на прогулянці до 
господарської школи в Милованні під проводом Богдана Ганушевського (в білому одязі).

Дузінкевич, Василь Герман і Маріян Литовський. Перед Другою світовою війною 
високі студії закінчили: теологію — о. Дмитро Ґресько, а інженерію — Северин 
Ґресько і Маріян Чабан. Студентами по різних гімназіях були: Гомонило Михайло, 
Чабан Микола, Чабан Григорій, Чабан Василь, Герман Петро, Гавриш Микола, 
Гавриш Олекса, Фостун Григорій, Фостун Михайло-Святомир, Ґресько Григорій, 
Моцюк Петро, Моцюк Василь-Ярослав, Хом’як Богдан і Хом’як Марія. Деякі з 
вичислених закінчили свої студії під час або по війні. Більшість із них покинула рідні 
сторони перед більшовицькою навалою із сходу.

Першим управителем сільсько-господарської школи по закінченні Першої світової 
війни був інж. Микола Творидло. Він багато праці вклав при відбудові пошкоджених 
війною будинків. Другим був інж. Микола Стефурак. При співпраці інж. Андрія 
Терпеляка було запроваджене взірцеве садівництво. Овочеві деревцята різних сортів 
щеплення мали великий збут у цілому краю (Інж. Терпеляк пізніше сам закупив 
більше землі в Залукві біля Галича, заложив там шкілки овочевих дерев і в продажу 
конкурував зі школою в Милованні). Третім і найбільш популярним управителем був 
інж. Євген Брилинський. Будучи освіченою людиною, добрим господарем і інова- 
тором, причинився до того, що школа в його каденції осягнула зеніту своєї слави. 
Дружина Брилинського, Олена Голіцинська, як акторка театрів у Станиславові і 
Львові, мала багато приятелів, які часто гостювали в Милованні і сприяли розвитку 
театрального гуртка при читальні «Просвіти», який виказав найкращу діяльність у 
повіті. Також мандрівні театри Когутяка і Кононева тут найдовше затримувались. 
Після перенесення Брилинського до господарського ліцею в Черниці, четвертим 
управителем призначено інж. Михайла Панашія. Він перший запровадив у школі 
«практичні заняття», які забирали більше часу, ніж теоретичне навчання. Тяжка праця 
в господарстві викликала велике незадоволення студентів і перший знаний «штрайк»,
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який закінчився усуненням зі школи Михайла Василика (учитель з професії) і Тео- 
дора Гринева. Рівень науки в школі підупав, як також змаліло зголошення нових 
курсантів. По вибранні його районовим війтом, інж. Панашій виїхав із села. Останнім 
управителем перед Другою світовою війною був уродженець Миловання інж. Северин 
Ґресько. Його намагання привернути школі давню повагу й славу увінчалися лише 
деякими осягами, бо вибух війни перекреслив усі пляни. Останній вакаційний турнір 
відбувся ще в 1939 році.

До 1939 року в селі проіснували: т-во «Луг», театральний гурток, самоосвітній 
гурток, т-во «Відродження», «Сільський господар», гурток хліборобської молоді, 
«Союз українок» і гурток книголюбів. По забороні польської влади в 1925 році на 
існування передвоєнної «Січі», засновано т-во «Луг», яке відіграло важливу ролю в 
селі і цілім Товмацькім повіті. Його головою довгі роки був Василь Кузьмик (Ми
хайло Хом’як).

Майже вся молодь була згуртована в цьому товаристві, яке щорічно відбувало 
фестини. «Луг» Миловання і Олеші біля Товмача були взірцевими на цілі околиці. В 
селах Юрківка і Грушка були «Луги», а в Рошневі, Стриганцях і Вільшаниці — 
«Соколи». В селах на схід від Миловання були «Каменярі». Всі товариства на таких 
фестинах взаємно змагалися за першість. Василь Сторожук з Юрківки, учень 
національних танків школи Авраменка, збирав найбільше оплесків. Сам мистець 
Авраменко вчив танців у сільсько-господарській школі. В 30-х роках кілька разів

Фото із зб. д-ра П. Моцюка.
Милованя. Товариство «Луг». 1937.
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гостив у селі «силач» Гаркавенко. На 
жаль, його штуки кусати і рвати залізні 
ланцюги ніхто не перейняв.

Селяни Миловання, з вдячности Бо
гові по знесенні панщини, в 1855 році 
почали будувати нову церкву, будову якої 
закінчили в 1860 році. На жаль, церква 
всередині не була ніколи розмальована.
У вересні, на Різдво Богоматері, відбу
вався величавий празник, на який зіжджа- 
лося багато священиків, а також часами 
приїжджав станиславівський єпископ Гри- 
горій Хомишин. В 1935 році була вмуро
вана у входову стіну церкви велика брон
зова таблиця з іменами 22-ох осіб з Ми
ловання, які полягли у визвольних зма
ганнях за соборність України. Велику ро- 
лю в житті мешканців села відіграли такі 
священики: о. Микола Бачинський, о. Яро
слав Посацький, о. Теофіль Глібовецький, 
о. Іван Блавацький і о. Кароль Гробель- 
ний.

По закінченні Першої світової війни 
жид, який мав корчму в селі, продав її і 
виїхав. У селі було дві родини польських 
колоністів і 4 особи в мішаних подруж
жях. Було теж подружжя німців і один 
чоловік чеської національности. — Тубер- 
кульоза була найбільше знаною й поши
реною хворобою. Знані були цілі роди 
селян, знищених цією хворобою, де посілість переходила на інші прізвища. З ростом 
свідомости і зі страху перед хворобами, селяни почали частіше відвідувати українсь
ких лікарів у поблизьких містечках. Найбільшою популярністю і довір’ям втішалися 
д-р Осип Клодницький в Товмачі і д-р Осип Гробельний і його дружина, дентистка 
д-р Наталія Полотнюк-Гробельна, в Станиславові.

Ф ото із зб. д-ра П. Моцюка. 
Миловання. Голова аматорського гуртка 

П. Моцюк (зліва) і секретар Василь Татарин.
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М И Л О ВА Н Н Я

Святомир М. Фостун

Село Миловання розположене в гарній закутині Покуття, яких 20 кілометрів від 
Станиславова на північній схід. До ріки Дністра приблизно сім кілометрів. Із пів
нічної сторони села тягнеться лісовий великий масив, що сягає аж до Дністра. Зі 
східньої сторони Миловання прилягає теж до великої і широкої лісової смуги.

Миловання не існувало в княжих часах. Можливо, що якесь поселення існувало, 
чи це на місці теперішнього села, чи в його довкіллі, бож у лісах можна подибати 
могили та сліди укріплених військових таборів. У лісовому буків’яному масиві, що 
розкинений в східньопівденній стороні від села, над Дністром, за переказами, був 
укріплений Бук-город, що згорів під час монгольських нападів за часів Галицько- 
Волинського князівства. Називався він Бук-город тому, що знаходився серед густого 
букового лісу.

Село Миловання постало на переломі XVII-XVIII ст. Його першими поселенцями 
були вихідці з східньоукраїнських земель, на що й вказують такі чисто українські 
прізвища як Чабани, Дороші, Гавриші, а теж і Татарини, що вказує на те, що між 
першими поселенцями були люди татарського походження, а антропологічні прик
мети й риси цього ж походження збереглись і досі між тубільцями села, тобто серед 
родів Татаринів.

Жителі Миловання займалися весь час сільським господарством, а саме село не 
рахувалось багатим. У селі жило досить малоземельних селян.

За часів австро-угорського панування в селі Милованні мав свій невеликий маєток 
польський поміщицький рід, від якого цей маєток відкупив бл. пам. митрополит граф 
Андрей Шептицький, а в 1908 році згаданий маєток — будівлі та земельні угіддя (68 
моргів) відкупило від митрополита т-во «Просвіта», заклавши там сільсько-госпо
дарську школу, яка проіснувала до Другої світової війни.

Село пережило адміністративні різні періоди. За австро-угорського панування 
належало до Товмацького повіту. За польської займанщини також до того самого 
повіту. За часів першої більшовицької окупації до Тисьменицького району, за німець
ких часів до Товмацького повіту, а далі за часів поновної більшовицької окупації до 
Тисьменицького району, а тепер належить до Івано-Франківського району.

Перед Першою світовою війною в селі була «Січ», і в селі розгорталась культурно- 
освітня діяльність, що її перервала Перша світова війна, в часи якої майже все 
населення було евакуйоване. Дехто опинився аж у Ґмюнді, Австрія. Село зазнало 
чималого знищення, в наслідок переходу воєнного фронту та військових постоїв. 
Була знищена теж і сільсько-господарська школа, так, що ще в 1925 році годі було 
відновити в ній навчання.

У 1918 році село з радістю вітало створення ЗУНР, а багато чоловіків служили 
в УГА.

У повоєнних роках Миловання розгорнуло широку і жваву культурно-освітню 
діяльність. У селі була читальня «Просвіти», спортове товариство «Луг», гурток 
вишколу хліборобської молоді, гурток «Союзу українок», «Сільський господар». При 
спортовому товаристві «Луг» був добрий драмгурток під керуванням п. Василя Кузь- 
мика. Цей драмгурток був дуже діяльний не лише в рідному селі, але й у сусідніх 
селах та здобув перше місце в змаганні драмгуртків Станиславівщини за четверту 
дію постановки «Жидівка-вихристка». В 1934 році на заощаджені гроші з постановок,
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щедрі пожертви громадянства і при допомозі наших земляків з Канади започатко
вано будову гарного Народного дому, що її закінчено в 1939 році. Існувала в селі 
також кооператива й молочарня. Багацько сприяла розвиткові культурно-освітнього 
життя в Милованні таки сільсько-господарська школа т-ва «Просвіта». З кожним 
роком зростала національна свідомість громадян, зокрема молоді. Головними про
відними культурно-освітніми діячами в селі були в передвоєнних роках: Василь 
Кузьмик (Михайло Хом’як), Микола Збанський, Григорій Фостун, проф. Олександер 
П’єліх, Онуфрій Голендер і Семен Завадський.

Мало хто мав змогу із селян послати свої діти в гімназію й до вищих шкіл. Тому 
здібна молодь, не маючи можливостей поступити на студії, вчилась самотужки й 
виростала свідомими українцями. Існувала в селі клітина УВО, а згодом ОУН. Від 
1937 року посилився зокрема тиск польської окупаційної влади на культурно-освітнє і 
взагалі громадське життя села і селяни в різний спосіб протиставлялися цьому.

З приходом більшовиків припинили свою діяльність усі існуючі в селі культурно- 
освітні організації. Народний дім перейменували окупанти на сільський клюб. Узимку, 
з 1940 на 1941 рік постала в селі ланка комсомолу, до якої належали кілька сільських 
хлопців, прямо примушених поступити в членство комсомолу. На весні 1941 року 
започаткував своє існування колгосп, до якого також вступили під тиском кільканад
цять малоземельних селян. Треба відмітити, що селяни довго і вперто відмовлялись 
вступати в колгосп, не зважаючи на сильний тиск зі сторони більшовицьких урядових 
чинників.

За часів першої більшовицької окупації сільсько-господарська школа т-ва «Про
світа» була перейменована на сільсько-господарську школу масових кадрів, і в ній 
продовжувалось навчання в учбовому 1940-1941 році. Рівень навчання був набагато 
нижчий, ніж за часів «Просвіти». Викладачі були з різних частин СССР. Один лектор 
був аж із Сибіру.

Влітку 1940 року частини НКВД зробили однієї ночі набіг на село й заарештували 
біля 30 чоловіка. Подібні масові арешти провів НКВД і в сусідніх селах. Усіх 
заарештованих завезли до в’язниці у Станиславові. Частина заарештованих була 
звільнена пізно восени того ж року, а решту судив суд 12-ої сов. армії взимку 1941 
року за приналежність до ОУН. У тому процесі лише один милованець був звіль
нений і вийшов на волю. Всі інші були засуджені на довгореченцеве ув’язнення, дехто 
на кару смерти. Перед вибухом німецько-совєтської війни одна жінка, що була також 
засуджена на кількарічне ув’язнення за приналежність до ОУН, була звільнена з 
ув’язнення за спеціяльним рішенням тодішнього ген. прокурора СССР Вишинського. 
Всі засуджені пропали безвісти.

Німецька окупація подібно, як і більшовицька, підірвала сильно матеріяльне ста
новище села, а також і звела до мінімуму будь-яке культурно-освітнє життя. Бру
тальна поведінка німецького окупанта викликала спротив українського населення під 
проводом українського визвольного революційного руху, що його авангардом була 
ОУН — УПА. В тому спротиві жителі села Миловання теж брали активну участь. У 
1943 році з села пішли кільканадцять чоловіка до Дивізії «Галичина». Прорив ні
мецького фронту, що його зробило більшовицьке військо ранньою весною 1944 року, 
коли то воно прорвалося аж до Станиславова, мав трагічні наслідки для села, бо 
німецькі й мадярські війська повівши протинаступ, спалили частину села, а мадяри 
без будь-якої причини підпалили головний величавий будинок сільсько-господарської 
школи, який і згорів дотла. Село тоді опинилось у підфронтовій смузі та зазнало 
досить лиха. Кинулися хвороби. В селі перебувало багато евакуйованих селян з 
фронтової смуги. Влітку того ж року німецьке військо влаштувало одного ранку 
облаву та загорнуло понад сто чоловіка до своїх частин, а більшість зголосилася до
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Дивізії «Галичина». Майже всі милованці, що служили в І УД УНА, а також і 
цивільні вихідні, що вийшли на еміграцію, не бажаючи жити під більшовицькою 
окупацією, не повернули до рідного села й залишились у різних країнах вільного 
світу.

У теперішньому часі Миловання належить до сільради Рошнів і до великого 
укрупненого колгоспу. Чимало жителів села стали будівниками, мають свою артіль і 
виїжджають на заробітки в різні частини СССР, а багато молоді закінчили вищі 
студії, працюючи за фахом у різних областях України.

Дмитро Кісляк

М ОЛОДЬКІВ, ПОВІТ Н А ДВ ІРН А

Молодьків лежить поміж річками Надвірнянською і Солотвинською Бистрицями. 
Оточений горами Бзовачем і Гиґою. Село гарне, розположене по обидвох сторонах 
дороги-цісарки. Ця дорога йшла на схід до Надвірної, Коломиї і далі на Буковину. 
На заході була Солотвина, Росільна, Рожнітів і Долина. Тому то село Молодьків 
кожної війни так багато терпіло, що через нього постійно проходили бої.

Через село пливе малий потік. Як в горах прийде велика злива, потік перемі
нюється у велику річку, що по дорозі валить мости, огорожі і заливає поля. Цей 
потік збігається під цвинтарем з Бабчим потоком і творить велику річку, котра пливе 
в напрямі Старуні і впадає в Солотвинську Бистрицю.

За переказом, назва села походить від молодого чоловіка, котрий поселився коло 
потоку Лукавець приблизно сімсот років тому.

Раніше село належало до Надвірнянсько повіту, тепер належить до Богород
чанського району (відцаленого 14 км від села, а 36 км від области Івано-Франківськ).

У 1939 році село начисляло приблизно 500 мешкальних домів, де жило 2060 
мешканців, а в тім 2030 українців, 10 поляків і 20 жидів.

Складалося село з поодиноких частин: Потік, Луги, Грабники, Слобода, Горбищі, 
Юрчили, Гілки, Тойкут, Нетреба і Лукавці.

В селі була гарна дерев'яна церква Пресвятої Богородиці, побудована в гуцульсь
кому стилі, з п’ятьма банями, дзвіницею і чотирма дзвонами. Коло церкви збудували 
з цегли парохіяльний дім, у якому жив о. декан Михайло Садовський, що був довгі 
роки парохом. Помер і похований в Молодькові коло своєї дружини. Отцеві Са- 
довському допомагали співучасники, зокрема о. Іван, котрий присвячувався куль- 
турно-освітній праці, провадив хор і з ним давав концерти по довколишніх селах. 
Після о. Івана був служителем о. Михайло, котрий також цікавився піднесенням села 
на культурному відтинку. Третім співучасником був о. Цюпик, що поза церквою 
нічим не цікавився. Четвертим співучасником був о. Олександер Сас. По смерті о. 
декана Садовського, о. Сас залишився постійним парохом села.

В селі була гарна одноповерхова школа — шестиклясна. В школі викладали три 
вчительки: дві українки і одна полька. Керівником була п-і Стефа Садовська.

Село Молодьків жило не так то багато, тому, що в селі був панський двір- 
фільварок. Фільварок займав одну третю частину всієї землі, переважно найкращі
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Фото Д. Кісляка.
Молодьків. Мішаний хор при читальні «Просвіти». 1934.

ґрунти, а крім того мав 600 моргів лісу. Двором керувала сама власниця п-і Мат- 
ковська. На її полях і в лісі працювали молодьківські селяни за дуже мінімальною 
заплатою.

Село Молодьків межувало з такими місцевостями: зі сходу місто Надвірна, на 
південний схід Пнів і Пасічна, з півдня Битьків, на південний захід Манява зі 
славними руїнами Манявського Скиту, на захід Бабче, на північний захід Манастир- 
чани і Старуня, на північний схід Гвізд.

В Молодькові знаходяться ще й дотепер у невизначеній кількості мінерали як 
нафта, віск, сірка і сіль, якою послуговуються люди з довколишніх сіл.

Село гарно розбудоване, хати криті переважно бляхою. По другій стороні дороги 
біля парохіяльного дому побудовано гарний великий поверховий Народний дім. У 
домі була простора заля зі сценою, кімната, де містилася бібліотека, кімната засідань 
і на поверсі кімната для молоді, кімната для спортовців, а також кімната для проб 
аматорського гуртка.

В домі містилися всі організації села. Читальня «Просвіти», кооператива, «Сільсь
кий господар», «Луг», молочарня, аматорський гурток, гурток доросту, лещатарська 
дружина і «Союз українок».

При читальні був зорганізований хор, яким диригував Володимир Прічак, що 
походив з Лисьця. Помер на еміграції в Австралії. Покійний Володимир дуже багато 
працював на співочій і музичній ниві. Нехай буде вічною пам’ять про нього.

Аматорський гурток давав часто вистави, часом і поважніші речі як «Сватання на 
Гончарівці», «Запорожець за Дунаєм» та ін. Кооператива спочатку просперувала 
добре, з бігом часу конкуренція інших крамниць у приватних руках почала зростати і 
довела кооперативу до занепаду. «Сільський господар» не виявляв великої діяльности, 
але до самого кінця господарі сходилися і дискутували між собою на актуальні теми.
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Зате «Луг» був дуже добре зорганізований. Мав 75 членів і вибивався своєю актив
ністю майже на перше місце в Надвірнянськім повіті. Головою «Лугу» був Дмитро 
Кісляк. «Лугові» вправи з луговиками переводив Іван Кісляк. «Луг» брав участь у 
святкуванні в містах Надвірна, Солотвина, Росільна, в селі Грабівка і в довколишніх 
селах. Луговики Молодькова, це був свідомий елемент. В 1938 році в місяці червні 
надвірнянський староста розв’язав товариство «Луг» в нашому селі, покликуючись на 
донос поліції зі Старуні, що луговики під час вправ у лазах, вправлялися зі зброєю. 
Молочарня просперувала дуже добре, помимо великої конкуренції зі сторони при
ватників. Постійним головою молочарні був Василь Шибістий.

Ще кілька слів про аматорський гурток. Душею аматорського гуртка була вчи
телька місцевої школи п. Катерина Цибик. Вона в аматорському гуртку була всім. 
Режисером, суфлером, а в потребі й хариктеризувала. Ця ідейна жінка, хоч мала 
мужа і троє дітей, знаходила час два рази в тижні на проби аматорського гуртка. її 
муж Іван помагав своїй дружині в тій ділянці. Під час війни Іван пропав безвісти, а 
п-і Катерина з трьома дітьми виеміґрувала до США. Недавно померла. Нехай тих 
кілька слів зостанеться спомином за працю тієї ідейної жінки. Дітям св. п. Катерини 
висловлюємо співчуття з приводу смерти їхньої мами. Вони повині бути горді, що 
мали таку ідейну маму. Також щира подяка належиться учительці п-і Стефанії Са- 
довській за її активну працю в аматорському гуртку. Вона виготовляла всі партитури 
для «Сватання на Гончарівці», «Запорожець за Дунаєм» та інших вистав, зокрема 
керувала музичною частиною і харектеризацією аматорів. П-і Стефанія Садовська, 
як багато інших, виеміґрувала до Америки і тут померла. Нехай тих кілька слів буде 
як китиця квітів на її могилу.

Не можна не згадати і про п-і Орисю Бойцун (тодішня студенка), котра також 
присвятила багато часу на аматорській сцені. Грала головні ролі. П-і Орисі нале
житься щира подяка за її активну працю в Молодькові. Варто теж згадати проф. 
Олександра Бойцуна. Проф. Бойцун приїжджав кілька разів на рік зі Станиславова 
до Молодькова. Був споріднений з родиною Садовських. Особливо під час Різдвяних 
Свят читав апостола в Церкві, цікавився влаштуванням вертепу, з котрим ходив 
колядувати. Помер в Америці. Хай американська земля буде йому легкою. Майже 
кожного року приїжджав до Молодькова до свого дідуся о. декана Садовського 
Нестор Ріпецький. Був учнем Станиславівської гімназії. Свої ферії в більшості при
свячував культурно-освітній праці. Нестор Ріпецький відійшов у вічність в Торонті 
порівняно ще молодим. Тих кілька слів присвячую його світлій пам’яті.

Гурток доросту був у Молодькові числений і активний. При дорості зорганізовано 
хор, який став відомий на цілу Надвірнянщину. Лещатарська дружина була чимось 
новим у селі. Хочу назвати бодай кілька осіб, котрі брали участь в гуртку: Дмитро 
Кісляк, Василь Туренко, Василь Вовчук, Степан Соломон, Павло Соломон і багато 
інших. «Союз українок» проявляв активну працю в селі. Першою головою була 
Явдоха Кипещук.

Церкву Пресвятої Богородиці К ҐБ  спалило в 1948 році. На тому місці люди 
побудували каплицю і там ходять молитися. Так само здемолювали й парохіяльний 
дім. Час від часу приходить відправляти Службу Божу священик з Бабчого.

Це було б усе, що збереглося в моїй пам’яті з мого дорогого села Молодькова.
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П О ВОЛЧЕ-ПАВЕЛЧЕ-ПАВЛІВКА

В. Щербій

У 1939 році в селі було 2100 мешканців, а в тім 1980 українців, 10 поляків і 110 
латинників.

Коли поселилися теперішні павелчани в східній частині Чорного лісу вздовж річки 
Ямниця, яка вливається до Бистриці, — неможливо зібрати на чужині точні або 
принаймні ймовірні відомості.

Річку Ямниця названо від її джерел «Ямниці» у схилі Карпатських гір. Покійний 
ред. Іван Ставничий, колишній мешканець Павелча і довголітній директор філії т-ва 
«Просвіта» в Станиславові, зібрав відомості про існування с. Павелче від 1582 року, 
спираючись на записах Владислава Лозінського, том 1 і II, що їх видала була 
книгарня Ґубриновича у Львові.

В тих записах говориться:
«...Станислав Влодек з Германова, каштелян Каменецький, староста Галицький 

надав за конфірмацією Зиґмунта III село Павелче в 1582 році трьом братам: Михай
лові, Гнатові і Лазарові Турчанським...Границі села Павелча: на сході село Ямниця, 
на півдні Угринів Горішній, на заході Рибно, на півночі Тяжів...Павелче віддалене від 
м. Станиславів 11.4 км на північ...»

Там же читаємо: «В Кракові 20 червня 1591 року Зиґмунт III віддає Лисець [тепер 
містечко], Пажиків [тепер Пациків] і Поволче [пізніше Павелче], села в подільських 
областях Бартоломійові Брутусові і його спадкоємцям...»

На основі тих записок видко, що назва села Павелче не походить від назвиська 
якогось поміщика Павла, первісна назва була Поволче.

Коли саме і за яких умовин поселилися прапредки сучасних павелчан над річкою 
Ямницею під узгір’ям найсхіднішого Чорного лісу, невідомо.

В часи нападів азійських орд на Україну і на Західню Европу люди поселювалися 
в балках або лісах при річках. Лісисту гору, яка відмежовує Павелче від Угринова 
Горішнього, названо Балки (в місцевій вимові Бавки).

На нашій землі височіють найвищими шпилями стародавні храми, що їх північні 
варвари тепер обезхрестили, заводячи нову, московсько-більшовицьку панщину. І 
вони незримо жевріють в глибинах народної української душі. їхня вічна незнищима 
музика — це втілення українського духу. Там, де поселялися українці, виростала 
Церква — голос прапредківської слави.

Зачну мою згадку про моє рідне село Поволоче-Павелче (тепер — Павлівку) саме 
від храму Св. Архистратига Михаїла, в якому мої діди — по батькові Михайло й по 
матері Олекса Стасинець молилися після скасування кріпацтва 23-24 квітня 1848 
року.

Коли, в який час прапредки сучасних павелчан побудували свій собор Св. Архи
стратига Михаїла в Середньому Павелчі, невідомо.

Оброслі мохом три бані з похилими хрестами, головний образ Св. Михаїла, 
іконостас із чотирма образами, плоскорізьби давніх невідомих мистців свідчили про 
прадавність храму Св. Архистратига Михаїла.

Останнім парохом цієї церкви був уродженець Павелча о. Леонтин Целевич, чи 
не останній священник закріпаченого села. Його співслужителем був о. Микола Во
лянський в pp. 1897-1900.
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Фото із зб. Д. Попадинця.
Павелче. Церква «на середині» села.

По смерті о. Леонтина Целевича й по відході о. Миколи Волянського на іншу 
парафію, приходить на початку 1900-х років о. Іван Стефанчук.

У Павелчі було в той час дві церкви.
Отець Іван Стефанчук, селянський син з Воскресінець щі Коломийщині, з 1862 

року народження, був «білим круком» серед тодішнього українського духовенства, 
палким народовцем. Переважна більшість тодішнього духовенства — це ополячені 
або обмосковлені «русини».

Було, переписуючи в час літніх ферій метричні копії латинською мовою, я пи
тався: «Чому, Ви, отче, кажете писати латинською мовою і все одно платите ста- 
ростинські покарання?». Отець Стефанчук спересердя питався: «А що? Я маю їм 
писати по польскому?». В свою чергу я відповідав: «Не пишіть ніякою, коли укра
їнської не хочуть визнавати...»
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1 отець І. Стефанчук — не з докором, а по-батьківськи відповідав:«Ви самі сидите 
в їхніх арештах — то й хочете, щоб і я туди пішов?..»

І додавав: «А хто тоді буде з цим нашим народом?..»
Павелчани дорожили своїм храмом Св. Михаїла. Вірили в потойбічну силу і поміч 

Україні Св. Архистратига Михаїла, патрона України.
За тодішніх умов церкву св. Михаїла неможливо було ремонтувати, але й до

пустити до того, щоб вона «в землю влізла», було б непростимим гріхом.
Отець Іван Стефанчук, призначений парохом для двох церков у Павелчі, Рибному 

і Старій Гуті, знайшов розв’язку.
В Старій Гуті не було церкви. За порадою і старанням о. І. Стефанчука церкву св. 

Михаїла перевезено до Старої Гути.
В Середньому Павелчі побудовано нову церкву. В час війни зайняли її австрійські 

вояки для їхньої квартири. Вночі вона загорілася. Лишилися попелища. На тому 
місці відбудували павелчани третю з черги церкву, аж після війни в 1929 р.

В написаній згадці брата моєї матері, Василя Стасинця, яку зберігаю, говориться 
про те, що членами гол. т-ва «Просвіта» в сімдесятих роках минулого сторіччя були: 
о. Леонтин Целевич, Олекса Стасинець (мій дід по матері) і Михайло Щербій (дід по 
батькові).

Від просвіти до національно-політичної свідомости

В березні 1867 року народницька українська молодь піднесла була клич створення 
товариства, якого завданням було «пізнання і просвіта народу». І вже 2 вересня того 
року міністерство внутрішніх справ австрійського уряду апробувало статут.

Питання, кому треба було защеплювати «пізнання і просвіту», мабуть і в той час 
мусіло бути актуальним.

Відомо — українська тодішня інтелігенція, головним чином переважна більшість 
українського духовенства, була опольщена і обмосковлена.

Не було ані одного священика у Львові, який хотів би заінавґурувати богослу- 
женням перші установчі загальні збори т-ва «Просвіта» 8 грудня 1867 року. Приявний 
на зборах о. Осип Заячківськикй, парох села Лоп’янка к. Долини, забираючи голос «в 
імені німого сільського народу», говорив з докором:

«На нас піднялася вся вража сила, а ми духовники не до боротьби поставлені, але 
радше апостоли миру, — злякалися тої бурі, почали оглядатися позад себе, аби собі 
плечі убезпечити і зацофалися так далеко, що ми стратили з очей народ, а народ 
стратив нас...»

А «німий сільський народ» на зазив короткоіснуючої Головної Руської Ради підніс 
був зброю після скасування кріпацтва, і не маючи проводу, не підніс тієї зброї за 
відвоювання своєї волі на своїй землі.

Українські села засипували москвофіли «кацапськими» виданнями ім. Качковсь- 
кого.

Натомість «Зоря Галицька» та видання «Просвіти» знаходили пригожий ґрунт. Ці 
видання приходили на адресу о. Леонтина Целевича, уродженця Павелча, та до 
Олекси Стасинця, члена гол. товариства «Просвіта», в домі якого збиралися тодішні 
свідоміші павелчани.

Освідомною працею займався найстарший син діда Олекси, гімназист, згодом 
студент права і вкінці д-р прав Дмитро Стасинець, читаючи вголос і роз’яснюючи 
прочитане. В час його відсутности продовжував освідомну працю його молодший 
брат Василь Стасинець.

За почином свідоміших громадян Павелча організовуються в день 1 червня 1896
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року дві крамнички — одна в домі Рижевських, друга в домі Ілька Тачинського в 
Середньому Павелчі.

Поділ села Павелче на Горішнє, Середнє і Долішнє (так називали село павелчани) 
існував тому, що посілості павелецького поміщика (за моєї пам’яти опольщеного 
німця Станислава Менцля) перетинали двічі сільські забудовання.

Процес освідомної роботи розвивається дуже швидко.
Отець Ієронім Бариш, парох Угринова Горішнього, дає почин до заснування 

читальні «Просвіти» на скликаних павелчанами громадських зборах з приводу га
небних «баденських виборів», у яких заборонялось голосувати неписьменним і мало
грамотним. Збори відбулися в усіх трьох частинах села, на яких рішено заснувати 
читальню «Просвіти» в 1897 році.

Основоположниками читальні «Просвіти» в Павелчі були: Олекса Стасинець, Ми
хайло Щербій, Василь Стасинець, Остап Тачинський, Олекса Заславський, Михайло 
Федишин, Гнат Дороженко, Федір Салій, Михайло Когуч, Олекса Салій, Дмитро 
Попадинець, Олекса Шкандрій і Олекса Мельник.

Було обрано першу Управу в складі: Олекса Заславський — голова, Стах Та
чинський — заст., Олекса Стасинець — секретар, Михайло Федишин — скарбник, 
Михайло Когуч — бібліотекар, Микола Когуч і Олекса Салій — заступники.

У святковому відкритті взяли участь представники філії «Просвіта» із Станисла
вова: д-р Михайло Коцюба, о. Ієронім Бариш, Йосип Гурик, посол до австрійського 
парляменту, проф. Роман Заклинський і вчитель Микола Мороз.

Заснована читальня примістилася в домі Михайла Щербія, там же мало свою 
домівку і згодом зорганізоване т-во «Січ», головою якого було обрано Михайла 
Когуча.

З пожвавлянням і поширенням діяльности прийшла потреба побудови власного 
дому. Голова «Просвіти» Михайло Когуч, він же голова т-ва «Січ» та Василь Ста
синець купили від корчмаря Дуди Ґольденцвайґа реальність з домом, яку записано 
на т-во «Січ». З огляду на розтяглість села, в Павелчі Горішньому була зорганізована 
друга читальня «Просвіти», засновниками якої стали Василь Стасинець — голова, 
Григір Стасинець, Іван Стасинець, Дмитро Попадинець, Григір Попадинець, Олекса 
Столярчук, Матвій Тачинський, Григорій Байляк і Андрій Табачин.

Читальню «Просвіти» в Павелчі Середньому було перенесено з дому Михайла 
Щербія до колишнього громадського, пізніше парафіяльного, дому, в якому колись 
мешкав співслужитель о. Леонтина Целевича, о. Микола Волянський.

Головою читальні «Просвіти» в Павелчі Середньому в роках 1904-1909 був о. Іван 
Стефанчук, а від 14 березня 1909 р. головою «Просвіти» і тов. «Січ» став Михайло 
Когуч (Іваночків).

Життя набирало розмаху. Поповнювалась бібліотека завдяки о. І. Стефанчукові, 
який дарував для читальні із своєї бібліотеки нові видання. Почитність в селі збіль
шилася. Зачали появлятися газети й журнали, як «Діло», «Громадський голос», вида
вана в Чернівцях «Самостійна Україна» й інші.

Завдяки о. І. Стефанчукові з його чудовим голосом (героїчний тенор) і знанням 
музики, постає драматичний гурток і хор при читальні «Просвіти».

Крім т-ва «Січ» постають і інші організації, гурток «Сільського господаря», 
«Відродження» тощо.

Народницький рух у селі перетворюється помітно в політичну свідомість.
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Наростання самостійницько-державницьких ідей

Після того, як адвокат з Делятина на Станиславівщині, д-р Кирило Трильовський 
зорганізував т-во «Січ», павелецький Січовий кіш зорганізував студент права, згодом 
д-р прав Дмитро Стасинець, найстарший брат моєї матері. Співосновниками були: 
його молодші брати, Іван і Василь Стасинець, Андрій Щербій, Григір Стасинець, 
Олекса Столярчук, Григорій Байляк і молодші просвітяни. Команда «Січі» примісти
лась в домі мого діда Михайла Щербія до часу купівлі власної реальности й неве
личкого дому.

Згідно з записом Василя Стасинця, «вічного» секретаря громади Павелче аж до 
приходу більшовиків у 1939 році, які закінчили його громадську діяльність, закін
чуючи і його життя, — Січовий кіш у Павелчі започаткував політичне освідомлювання 
громади.

Основними причинами цього переродження були т.зв. ганебні баденівські вибори, 
які контролювала австрійська жандармерія під безпосереднім наглядом цісарського 
намісника в Галичині, поляка графа Казіміра Бадені. В цій акції були кровні жертви, 
десятки поранених і вісім убитих свідомих молодших діячів, межи вбитими був і 
Петро Стасюк з Чернієва на Станиславівщині.

Ця подія зрушила совість усієї Галичини.
На львівському громадному вічі, на якому проклямовано резолюцію боротьби за 

відбудову Української Держави, згадуючи смерть Петра Стасюка в Чернієві, запи
сано: «Наш народ дав доказ своєї української зрілости жертвою крови» (1897 p.).

Другим поштовхом була проголошена заснованою радикальною партією в 1890 
році резолюція з 1895 p., в якій апробовано ідею політично-державної самостійности 
України.

Різке протиставлення до зорганізованого т-ва «Січ» станиславівського єпископа 
Кир Григорія Хомишина (замученого більшовиками після насильної ліквідації Укра
їнської Католицької Церкви в 1945 p.), священики станиславівської єпархії мусіли 
респектувати.

Та й орган радикальної партії «Громадський голос», особливо в часи «Павли- 
ківщини», вдаряв по всіх українських священиках, як відступниках від українськости, 
— наносив кривду і тим «білим крукам», які були палкими українцями-народовцями, 
як ось і парох Павелча, о. Іван Стефанчук.

Він, син убогих селян, після заснування Січового коша в Павелчі, згідно з записом 
радикала Василя Стасинця, думав і говорив так:

«Чому вести війну проти „Січі”? Таж краще, коли молоді організуються і нав
чаються любити Україну і працювати для неї, замість розпиватися в корчмах».

1 павелецькі січовики дали живий доказ тому, як вони навчалися любити Україну і 
працювати для неї.

Після вибуху австро-московської війни всі здібні до військової повинності зголо
силися до української військової формації — Українські Січові Стрільці. Багато з 
помежи них загинули в славному бою біля Маківки. Загинув там і основоположник 
павелецького коша «Січі» д-р Дмитро Стасинець у 1915 р.

Уцілілі піддержали цей доказ кров’ю в перетворюванні Листопадової осені в 1918 
році на воскресну Українську весну в боях за відновлення Української Держави.

Перерив творчої праці павелчан

Воєнна хуртовина, що зачалася в 1914 p., павелчанам і прилеглим до смуги 
фронтів селам завдала важких ран. Московська армія докочувалася до Карпатських
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гір. Фронтова лінія простягалася через Станиславів і прилеглі села й містечка. В 
Павелчі окопалась австрійська частина фронту. Московські стрільна розбивали па- 
велчанські садиби, вбивали людей. Австрійська влада зарядила евакуацію населення.

Австрійські жандарми проганяли людей «голих, босих». Нічого з собою не могли 
брати, залишали всі свої статки австрійській армії.

Частина павелчан була перевезена в західню Галичину, інша «на бараки». Із цієї 
частини мало хто вернувся. Багато згинули в «бараках« з голоду й хвороби.

Мою родину й декілька інших родин примістили в селі Кржем’яніца, недалеко 
містечка Ланьцут на Ряшівщині (люди казали: на мазурах).

Мені тоді малому хлопцеві, як крізь сон, увижається нужда, яку треба було якось 
пережити. Батько і його брати на війні. Нашим єдиним опікуном і тим, що важко 
здобував для нас малят (моя старша сестра, Софія, моя мама і старенька бабуня та й 
я, мале цуценя) шматок хліба — був мій дід по батькові, Михайло.

Працював важко у мазурки, на посілості якої стояла опущена, забруднена хатина, 
яку призначено для нашого мешкання. її чоловік був при війську. Дід Михайло 
працював від досвітку до пізнього вечора на її полі.

Поворот на згарища й жива лекція громадської сдности

Павелчани, які були розміщені після евакуації в західній Галичині, особливо у 
Ряшівській області, вернулися на весні 1918 року на свою, розорану гарматними 
стрільнами, розриту вояцькими ровами, закуту колючими дротами, землю.

Там, де пишалися білими стінами, заквітчані квітами чепурні хати й господарські 
забудовання, стриміли обпалені недогарки, як жахливе цвинтарище, яким у казках 
дітей застрашувано. Долішнє й Середнє Павелче — одна жахлива пустеля.

Якимсь чудом залишились чотири наріжні стовпи від оборога. Пам’ятаю — дід і 
його наймолодший син носили на плечах жовту глину. Обливали водою й місили 
ногами. Для мене це була привабна забава, - то й я обмазувався розмоклою глиною. 
Дід вирубував уцілілі деревця в нашому саді. Робив з них «пальки» і встромлював 
межи оборожинами. Нарвав бур’яну, розсипав на розмішаній глині. Зачав сам і нас 
заохотив втоптувати ногами бур’ян у глину. Порозділював розмішану з бур’яном 
глину на свого роду більші цеглини. Пообкладав ними «стіни» межи оборожинами і 
вбитими «пальками». З чого старенький змайстрував ще й дах, таки не пам’ятаю. 
Після закінченої роботи він з усмішкою казав: «Маємо „палац”. Є де перебути 
дощову годину...»

Так зачинали «відбудовуватися» всі павелчани на згарищах своїх господарств. 
Але, як охоронитись перед голодовою смертю? Поворотці з евакуації прийшли на 
свою спалену землю такі ж «голі-босі», якими покидали свої господарства. Голод 
уже в першому дні повороту розлігся над павелчанами темною зморою. Як первісні 
люди — шукали за поживою в природі. Зривали лободу, варили на воді (молока не 
було). Зривали лободу і дід і всі дорослі з нашої родини, то й я «помагав». Між 
лободою росла і кропива. Як я міг знати, котре лобода, а котре кропива? То й 
завзято зривав усе. Від кропиви взялись сверблячі і болючі міхурі.

Я верещав на всі «гласи». Дід відхопив мене на руки. Слиною намазував пекучі 
міхурі і приговорював: «Не плач, синочку. Не годиться. Козаки ніколи не плакали. 
Виростреш козаком будеш... А кропива теж добра, на кров...»

І як же плакати на руках доброго діда, який гнав останками сил, щоби нас 
удержати? Батько і його два брати ще не вернулись з війни. Не знати, чи й живі...

Деякі павелчани, особливо ті, що вижили в «бараках», вернулися до рідного села 
наприкінці 1917 року. Згідно з дуже дбайливим записом (відпис протоколів засідань
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павелецьких громадських і культурно-освітніх організацій) покійного ред. Івана Став- 
ничого, і такого ж запису брата моєї мами, Василя Стасинця, поворотці відновили 
вже літом 1917 р. гурток «Сільського господаря» і «Позичкову касу». А з поворотом 
павелчан з «мазурів» поповнено управи тих оновлених організацій, вибираючи перший 
раз три жінки: дві Марії Щербій і Ганна Піцур. Для відрізнення двох Марій Щербій в 
списку управ записано: Марія Щербій, дружина Дмитра (старшого брата мого батька) 
і Марія Щербій, дружина Андрія.

В згаданих протоколах записано: «Управи відновлених тих двох організацій рі
шили розв’язати дві пекучі, невідкладні проблеми: рятувати поворотців перед голо
довок) смертю і справу відбудови спаленого села».

Пов’язавшись з філією «Сільського господаря» в Станиславові, зараз же в травні 
1918 павелецький гурток «СГ» одержав від філії 5 сотнарів фасолі, 2 сотнари муки і З 
сотнари жита. Гурток розділив по рівній частині одержані продукти межи 1300 
голодуючих людей. З відписів протоколів видко, що, майже що три тижні голодуюче 
село одержувало такі або інші харчові продукти, ось, як 8 квітня 1918 p.: 1000 кг 
капусти, 250 кг мармеляди і 400 кг солі, які то продукти розділено межи 1350 
голодуючими.

В парі з розв’язкою прохарчування, гурток «СГ» взявся за відбудову спаленого 
села. Цю Комісію очолив невтомний парох Павелча, о. Іван Стефанчук.

Працю для відбудови села розпляновано так, що всі здібні до праці мужчини й 
жінки мали відбудовувати мешканеві і господарські будинки « толокою»: поодинокі 
групи по черзі відбудовували поодинокі господарства.

„ Всі з посвятою згідно і щиро працювали, щоби рідне «село було ще краще, аніж 
воно було перед його руїною». І воно виросло з попелищ і пожарів, та й справді ще 
краще, ніж колись було. Замість солом’яних дахів виростали бляшані або з випа
лених ґонтів.

Жінки з їм притаманним смаком «шарували» зовнішні стіни розробленим у це
менті дрібнесеньким піском. Вибілювали, щоби «були ще біліші, ніж столові накриття 
на великодньому столі». Звідкілясь то роздобували насіння різних квітів, розсівали 
перед хатами і з двох боків.

Та не мали павелчани ніяких можливостей зупинити третє нещастя: ліквідувати 
смертоносний тиф.

Не знаходжу в згаданих документах, кілько українських лікарів було в тому часі 
в Станиславові. Воєнна хуртовина захопила і їх.

Тож павелчани могли розраховувати лише на їхні власні сили і спроможності. На 
огнищах гріли кип’яток. Обмивали хворих. Заварювали зілля, яке обнижувало га
рячку. Та якось пережили і цю третю загрозу масової смерти.

Копали городи коло своїх хат, засаджували ярину. Заки «Позичкова каса» змогла 
одержати більшу грошову гіпотечну позику на малі відсотки на довгий реченець, 
павелчани запрягалися самі до плугів, виорюючи їхні шматки поля, очищеного від 
дротяних військових плетінь та вирівнюваних окопів і розритих гарматними стріль- 
нами глибоких ям.

За позичені в «Позичковій касі» гроші купували бодай по одній конячині та й 
корові. Життя наладнувалося.

За свою Українську Державу й громадсько-політичне відродження

За кілька днів перед 1-им листопада вернулися деякі мужчини з війни, між ними і 
молодший брат мого батька, Семен. У хаті радість із журбою обнялася. Турботні
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питання — чи не чув про мого батька, Андрія, і найстаршого брата, Дмитра? Що з 
ними, чи живі?... Семен зажурено: фронти великі, нічого не чув.

Через два дні і дядько Семен зник із хати. Як багато добровільців і він зголосився 
до Української Армії, боронити Україну. За кілька днів вернувся з війни і дядько 
Дмитро, а після нього і мій батько, Андрій. Радість розпинала наші дитячі серця: і 
ми маємо батька! Та недовго раділи.

Поранений важко на італійському фронті з розторощеною ногою нижче коліна. 
Лікарів не було. Рана роз’ятрювалася, кинулась гангрена. Відставили батька до 
лічниці в Станиславові. Ампутували ногу. Привезли додому з однією ногою та й 
дерев’яну милицю додали. Батько прикривав очі, щоб ми не бачили сліз, що ви
тискались. З досадою говорив: «Це жертва чужій державі, чужим і не нашим ін
тересам!...» І вмовкав. Ховав у собі біль і розпач.

Дядька Семена приділили до військової районової польової жандармерії, заступ
ником коменданта з осідком у Боднарові на Станиславівщині. Основне завдання: 
охороняти відновлену Українську Державу перед польськими «орлєнтами» — сабо
тажниками, які готувались, щоб захопити Західню Україну і влучити її до Польщі.

Старші мужі і ті, що в наслідок важких поранень на війні, не змогли взятись за 
зброю, щоб обороняти відроджену Українську Державу, взялися за відновлення різ
номанітних установ.

Згідно з записом покійного ред. Івана Ставничого, 9 жовтня 1921 р. на загальних 
зборах Споживчої Кооперативи вплатили перші уділи 36 членів-засновників. На тих 
зборах обрано комісію з трьох людей: Петро Салій, Дмитро Галько і Григір Ста
синець для реалізації заснування кооперативи.

16 жовтня того ж 1921 р. відновлено читальню «Просвіти» після відновлення о. 
Іваном Стефанчуком хору в літі 1920 р. з 30-ма співаками, на зборах якого рішено 
відновити читальню. Відновлені товариства та кооперативу «Самопоміч» очолив нев
томний парох Павелча, о. Іван Стефанчук та його «політичний противник», Василь 
Стасинець (секретар). «Політичні спори» розвіялись, бо «добро і розвій громади, з 
тим і добро народу — найвищі під Богом ідеї» — так читаємо в тодішніх записах.

Кооперативу «Самопоміч» і читальню «Просвіти» приміщено в домі Андрія Щер
бія, що його в спадок залишив батькові дід Михайло.

Виростала молода зміна

Серед пожарищ, на спаленій нашій землі росла нова зміна, — старших за мене, 
моїх ровесників та й молодших. Глибоко западали в молоденькі серця тодішні події.

Гадаю, літом 1921 р. вернувся мій дядько Семен. Молодий ще. Похилий, зісохлий, 
з жовтим обличчям, як осіннє листя. Вижив з тифу в добрій українській родині на 
Придніпрянщині. Вернулися й деякі павелчани, вцілілі в боях і вижилі з тифу.

Раділа вся родина. Та внезабарі бабуня почала бідкатись, нарікати: «І куди він 
подівається по ночах, скорчений, пожовклий, як засушений грибок?..» Дідо Михайло 
заспокоював бабуню. Переморгнувшись із моїм батьком, говорив: «Та чого лемен
туєш, він молодий, не пропаде, вижиє...» Мабуть лише вони знали або догадувалися, 
куди «ночами Семен пропадає», бо і його товариші, вцілілі на війні, теж ночами 
«кудись пропадали».

В безпосередньому нашому сусідстві була відбудована 4-клясна школа. її зайняла 
польська жандармерія.

Одного дня ми почули голосні крики біля школи. Вибігли з хатів довкільні сусіди. 
Розносився розпачливий крик — рятуймо наших мордованих!...

Картина, яку ми бачили, була жахлива.
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На шкільному подвір'ї був довгий стіл. Одна зграя польських жандармів наці
лювалась крісами з наїженими багнетами на людей. Інші випроваджували поодинці 
павелчан, воїнів за Українську Державу. Роздягали догола і били, жахливо торту- 
рували зашитими в шкіру дротяними нагаями. Лилася кров, українська кров...

Випровадили і мого дядька Семена. Він, як і його друзі перед ним голосно 
крикнув: «Нехай живе Українська Держава! Нехай живе Українська Військова Орга
нізація!» Мужні голоси вмовкали, коли тортуровані не могли вже слова сказати. 
Тортуровані, скривавлені. їх тягнули до шкільного будинку.

Який гураґан ненависти до наїзника-окупанта бушував у людських серцях!... Але 
в ньому вичувалася і безмежна любов до своєї землі, до свого народу, вичувалась 
настанова відвоювати свою волю на своїй землі, мечем прогнати ворога з неї!

І ми, підлітки — свідки жаху, яким притолочував ворог наш нарід, не могли мати 
і розвивати в собі інших почувань, як ті, що ними були просякнуті наші старші.

Під кінець 1921 р. прибув до Павелча з Дорогова, Галицького повіту, учитель 
Василь Кульматицький з дружиною, трьома синами і маленькою донечкою. Його 
призначено директором павелецької школи, що в безпосередньому сусідстві нашого 
дому. Не знаю, коли і де зачав виконувати свої обов'язки, бо до кінця 1922 р. 
шкільний будинок займала польська жандармерія. Після залишення Павелча ця жан
дармерія була переведена до сусіднього села, Ямниця, де містився «постерунок» 
польської державної поліції аж до кінця існування польської держави в 1939 році.

Мене післали в школу тоді, коли навчання відбувалося в названому шкільному 
будинкові. Вчили два вчителі: дир. Василь Кульматицький і переведена з Боднарова 
молода тоді вчителька, Михайлина Ставнича. Релігії навчав о. Іван Стефанчук.

І я вже добре пам'ятаю — це була чудово дібрана трійця, яка швидкими темпами 
підносила політичну свідомість павелчан, підготовляючи належно молоду зміну.

На одних із загальних зборів «Просвіти», яка приміщувалася в нашому домі, 
о. Іван Стефанчук, передаючи звіт із праці «Просвіти», говорив: «Польська шовініс
тична преса називає мене «заїлим гайдамакою» і «що я моєю діяльністю підбурюю 
українське населення проти польської держави». Закінчував: «Це цькування на мене 
до польських властей, які і без того всяко мене переслідують».

Це знаходжу і в записах покійного ред. Івана Ставничого.
Дир. В. Кульматицький, вчителька Михайлина Ставнича і невтомний у всебічній 

праці о. Іван Стефанчук, з турботою за вирощення нової молодої зміни, підказують 
нашим батькам послати нас на навчання до Станиславова. Павелецька школа з 
двома вчителями та о. І. Стефанчуком, учителем релігії, не спроможна дати нам 
належної підготови, щоби ми могли навчатися в середніх школах — в гімназії, в 
торговельних і промислових школах.

Багато з-поміж нас після другої або після третьої кляси народної школи в Павелчі, 
продовжували навчання при українській учительській семінарії «Рідної школи» в 
Станиславові.

В той час школа вправ ім. Маркіяна Шашкевича мала 4 кляси. Навчали вчителі — 
дир. д-р Д. Макогон і його дружина, яких румунська влада викинула з Буковини за 
українську діяльність. Вони — родичі відомої письменниці Ірини Вільде. В моїй клясі 
навчався і їхній наймолодший син Борис.

Поруч них нас учили Пєліх, учителька Авксентій, грізний для нас кол. старшина 
УГА, якому на голові і обличчі видніли близни від поранень, Копаницький, та 
вчитель музики і співу Слободяник.

Поїзд з павелецької залізничної зупинки їхав до Станиславова всього 15 хвилин. 
Та дістатись до тієї зупинки — справляло не абиякий клопіт. Ця зупинка була на 
узгір’ї Балки. Поїзд відходив о 6-й годині ранком. Треба було вставати на світанку,
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Фото В. Щербія.
Павелче. Зліва направо: ред. Іван Ставничий, Леся Дмитранівна, вчителька дитячого садочка 
в Павелчі, Михайлина Ставнича, вчителька в Павелчі, Гриневичівна, вчителька дит. садочка, 

мґр Василь Щербій, Орися Ставнича-Савчак, мґр Гриневич.

щоби не спізнитись. Було не легко (на досвітку дуже хочеться поспати) підліткам- 
школярам, особливо зимовою порою. Снігові заметілі закривали стежки, а докучли
вий мороз «щипав» за носа й вуха. Не бачачи стежки, інколи провалювалися в 
снігову «кучугуру», так, що й голів не було видко. Не нарікали, ми ж від колиски 
переживали далеко гірші перешкоди. Сміялися, обкидаючи один одного снігом.

Гіршими, бо крайнє зневажливими, були інші перешкоди. До станиславівських 
шкіл доїздили школярі з дальших місцевостей, починаючи від Калуша.

Для учнів був призначений окремий вагон з написом польською мовою — «для 
шкільної молоді». Поляки замикали з нутра двері вагона, не пускали нас. Особливо 
упривілійовані займали місця у вагоні другої кляси. Зневажали нас усяко. Така зневага 
сама підносила наші п'ястуки, що опинялися на їхніх лобах і носах.

Таке це було «спулжицє» з окупантом, яке він нам ще маленьким накидав.

Здобування вищої освіти і участь в громадсько-політичній роботі

По закінченні четвертої кляси в початковій школі, треба було зробити успішно 
іспит, на основі якого ми вписувались до першої кляси української державної гімназії 
при Липовій вул. в Станиславові. Учні, що перепали при цьому іспиті, продовжували 
навчання в новопобудованому триповерховому будинку 7-клясної «Рідної школи» ім. 
Маркіяна Шашкевича на віддалі вул. 3-го Мая. Після закінчення могли продовжувати 
навчання в учительських семінарах, в торговельних чи промислових школах.

Давній будинок було розвалено і на очищеній площі побудовано просторий дім
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«Сокола» з великою модерною театральною залею, де й примістився напостійно 
Український Театр ім. Тобілевича. Вчительську українську семінарію польські власті 
розв’язали.

Павелецькі учні вписалися до «Пласту» ще в початковій школі й продовжували 
бути членами цієї виховної організації в гімназії та й ті, що залишилися навчати в 
7-клясній «Рідній школі». Курінні збірки відбувалися після навчання, вечором.

Поїзд відходив із Станиславова до Стрия о 6-й год. вечора. Пластові заняття 
продовжувалися поза 6-ту год. Павелецьким учням, які всі доїздили поїздом, не було 
можливим залишатися на пластові відправи й заняття.

Тому то за почином дир. Василя Кульматицького і його найстаршого сина Дмитра 
засновано в Павелчі окремий, 45-й Пластовий Курінь ім. Святослава Завойовника.

Першим курінним було обрано Дмитра Кульматицького, а опікуном його батька, 
дир. Василя Кульматицького. Інструктором був старший пластун із Станиславова, 
Пєліх.

Ця подія й започаткувала чинну й активну участь павелецької молодої зміни в 
громадсько-політичній діяльності села.

Родичі виявляли голосно свою радість, коли бачили як їхня молода зміна мар
ширувала головною дорогою в пластових уніформах з пластовими палицями на 
раменах, як би молода українська армія, співаючи українські маршові пісні.

Активним членом і членом курінної старшини Пластового Куреня ім. Святослава 
Завойовника в Павелчі я був аж до перших місяців четвертої кляси навчання в 
Станиславівській гімназії. Після мого першого арешту польською поліцією, коли 
мені було тринадцять років життя, я переїхав до Львова продовжувати мою освіту в 
українській державній гімназії («Філії»). Так цю гімназію називали ще з того часу, 
коли вона була філією головної (академічної) української гімназії. В мій час вона 
була окремою гімназією — так, як і головна. Відтоді я приймав активнну участь в 
діяльності 45-го Пластового Куреня ім. Святослава Завойовника в Павелчі лише в час 
літніх ферій. Для нас ідея своєї держави була такою ж як і наших старших, які після 
прогри визвольних змагань продовжували боротьбу, зорганізувавши Українську 
Військову Організацію.

Ідейна патріотична молодь, хоч і не могла включитися в УВО, уважала себе 
членами цієї організації, виконуючи радо деякі завдання, які старші їй довіряли: 
розповсюджування нелегальної літератури, а також зв’язкова служба. Малих школярів 
окупантська влада менше підозрівала, аніж старших.

Та польська окупаційна влада — так, як і кожна інша, вишукувала для себе 
сексотів-донощиків. За юдин гріш (в Західній Україні називали це «за гнилу ковбасу») 
знайшла продажних мавполюдів. Тож узнала від лукавих запроданців і про те, що й 
малі українські школярі співпрацюють з УВО.

Як співпрацювала доростаюча ідейна українська молодь з УВО, — наводжу 
приклад з моїх власних переживань, бо крізь таку геєнну проходила українська 
ідейна молодь під чоботом займанця України.

Районова Команда УВО приміщувалася в той час у Павелчі. Ніхто мені про це не 
казав. Живучи тоді в Павелчі, я не міг не помічати того, куди молодший брат мого 
батька, Семен, разом з тими, що вернулися після прогри визвольних змагань, «но
чами пропадав».

Було це тоді, коли я продовжував моє навчання в четвертій клясі української 
державної гімназії в Станиславові. Дядько Семен і покійний Юрко Шкандрій «випро
бовували» мене. Юрко Шкандрій продовжував після війни студії в Учительській 
семінарії. Навчали мене, як я повинен поводитися, коли натрапив би на польську
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поліцію, і як заховуватися, коли б мене арештували. Найпевніша метода — мовчати, 
так, немов би я німий.

Не треба було бути аж занадто кмітливим, щоб не догадатись, — приготовляли 
мене, випробовуючи, на зв’язкового. Моїй радості не було кінця, що і я, підліток, 
можу докласти хисту в підготові до боротьби за відвоювання Української Держави.

Перед Першим листопада, на світанку, коли я вкладав шкільні підручники й 
зошити до наплічника в поспіху, щоб не спізнитись до поїзда, — перед дверима й під 
вікнами ми почули крик польською мовою — відкрити двері — поліція!

Перевертали догори дном хату. Вибрали з наплічника мої шкільні підручники з 
домашніми завданнями. Вилучили латинську читанку для нижчих кляс, таку ж грецьку 
і зошити з українськими диктантами. Верещали, що в тих книжках написано, не 
розуміли клясичних мов. Я пояснив, та все ж вони разом із зошитами «зареквіру- 
вали». Закували і повели на постерунок польської жандармерії в Ямниці. Звідтіль до 
комісаріяту польської поліції в Станиславові при вулиці (коли не помиляюсь) Ка- 
мінського.

Замкнули в «одиночці». Кожного вечора тягли до кімнати «комісара». Випитували. 
Я мовчав. Били кремезні мавполюди підлітка до непритомности. Відливали холод
ною водою. Кричали і знову били. Я мовчав.

Після семи днів такої «забави» зі мною, відпровадили закутого до станисла- 
вівського суду при вул. Білінського. Слідчий кричав, казав промовити бодай одне 
слово, щоб він знав, чи я не німий. Вручив мені копію акту, на основі якого мене 
замкнуть в тюрмі на час слідства. Чув я, що малолітніх не замикають в тюрмах, як 
старших, але ж окупанти напишуть одне, а роблять те, що хочуть.

На «одиночці» я читав вручений мені документ. Коли прочитав те, що мене, 13- 
літнього підлітка підозрівають в тому, що я мав намір «одерваць ченьсьць» від 
«цалосьці» польського «моцарства», кудись подівся дошкульний біль від побиття в 
поліцейській тюрмі. Я таки вголос розсміявся. «Коли ви налякалися малого хлоп
чини, бо «він хоче» відірвати «ченьсьць» (Західню Україну) від вашого «моцарства», 
тоді, яке ви «моцарство»?!

Це скріпило мою віру в те, що ми, підростаюча нова зміна, на правильному 
шляху, це додавало завзяття — не здаватись!

Тримісячний слідчий арешт продовжили ще на три місяці. Випустили аж по шести 
місяцях. Я прийшов разом з іншими учнями четвертої кляси на першу лекцію. 
Учитель сказав мені, що мушу зголоситися в директора. В час мого ув’язнення 
директора, д-ра Миколу Сабата, перевели на таку ж посаду в українській державній 
гімназії (головній) у Львові. На його місце призначено д-ра Данила Джерджа.

Колись, коли учня відсилали до директора, кожний з нас тремтів.
У в’язниці — хотів того чи не хотів — я звільнився зовсім від страху. На питання, 

чого хочу, невимушено відповів — «я прийшов до моєї кляси».
Директор, помовчавши, сказав, що я виключений з гімназії, бо «арештанти є 

загрозою, що влада може розв’язати гімназію». Я просив директора, щоб він не дав 
мені «вовчого пашпорта» (так називали учні зауваження, що виключений не може 
продовжувати навчання ні в якій іншій школі). Директор Д. Джердж казав мені 
прийти наступного дня.

На свідоцтві відходу я прочитав замітку: «Відходить без перешкод і може бути 
прийнятий в іншому учбовому заведенні». Я подякував. Ще того таки тижня я 
зголосився в українській державній гімназії у Львові, в директора Вербицького.

В шостій клясі, відразу після першого півріччя моя доля знову поглузувала з 
мене. З львівської поліційної тюрми перевезли мене до станиславівської...

Між досить великою кількістю молоді сиділи там і мої павелецькі ровесники
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Федір Пастушенко та Іван Тачинський. Згодом їх замордували московсько-більшо
вицькі опричники.

Моя доля цим разом була дещо ласкавішою, аніж при першому арешті. Випустили 
після трьох місяців, не довівши мені нічого.

І знову — «зголоситися до директора» (Вербицького).
Директор Вербицький мав опінію москвофіла. Проте він щиро обороняв учнів- 

українців, коли були загрожені.
На іменини чи уродини Юзефа Пілсудського нас примусово провадили до церкви. 

Провадили і з інших нагод, зокрема з нагоди «тшецєґо мая». Ми глузували: «тшимай, 
бо уцєкнє». Директор Вербицький бачив: коли священик починав Службу Божу, — 
«невидимі руки» розсипали летючки з підписом «Українська Військова Організація», 
а після 1929 року «Організація Українських Націоналістів». Знав, що це його учні. 
Обороняв тих, що постраждали за доносом сексотів, між якими був нам відомий 
україножер, професор польської мови і літератури, Лівочинський. Ми його називали 
«ліватива». Дивним москвофілом був дир. Вербицький. Певно більше за звичкою, а 
серце таки мав українське. Дир. Вербицький сказав, що йому прикро, але нічого не 
може вдіяти. Я виключений з гімназії. Але дав пораду, я повиненн зараз же вписатися 
до гімназії в Малій духовній семінарії, яку зорганізував митрополит Андрей Шеп
тицький, і додав: «Знаєш де, при вул. Сикстуській». Це — щоб не втрачати року. А 
ще порадив — у восьмій клясі написати прохання до львівської кураторії, щоб 
дозволила мені здавати матуру як екстерністові. Прохання з документами принести 
до нього, а він уже сам передасть до кураторії. Абсольвентів з Малої духовної 
семінарії польські університети не приймали. Можливості для вищих студій були: 
Богословська духовна академія у Львові чи духовні семінарії у Станиславові, Пере
мишлі і Дубні, або виїзд на вищі студії за кордон.

А

На нових шляхах за відновлення української держави

Окупаційна польська влада розв’язала «Пласт», отже і 45-й курінь ім. Святослава 
Завойовника в Павелчі.

Для ліквідації приїхали старші пластуни і пластунки із Станиславова. Було це на 
різдвяні ферії. Ліквідація відбулася в залі павелецької «Просвіти».

Старший пластун, тоді студент права, пізніше адвокат у Галичі, Осип Бойчук 
вияснював, що серед деяких пластунів і пластунок є тенденція продовжувати пластову 
діяльність в підпіллі. Він тієї думки, що діяльність в підпіллі поруч відомої много- 
гранної організації (мав на думці ОУН) розминалась би з ціллю. Дублювання під
пільної діяльности не принесло б користи, хіба тільки шкоду через можливість 
конкуренції, яка могла б створити розбиття. Кожному пластунові й пластунці доціль
ніше працювати в одній підпільній організації, коли вони того хочуть.

Директор Малої духовної семінарії о. д-р Дзерович, переглянувши уважно всі мої 
свідоцтва з моєї попередньої гімназії, сказав: «...прийму тебе до сьомої кляси, аби ти 
не тратив року, з умовою, що перейдеш успішно іспит з матеріялу шостої кляси 
впродовж одного місяця».

Це вдалось мені без більшого труду.
Нам усім було видко, що українська сцена є одним із важливих засобів у гро

мадсько-політичній діяльності, а спортова діяльність поруч фізичної заправи з гаслом
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«у здоровому тілі — здоровий дух» — зцементовує національно-політичну зрілість 
української молоді.

Поруч професійних українських мандрівних театрів оживали аматорські теа
тральні гуртки майже у всіх містечках і селах.

Із заснуванням Українського Спортового Союзу творились нові товариства, іні- 
ціюючи багатогранну спортову діяльність.

У вахлярі всіх родів спорту одне з передових місць займали секції копаного 
м’яча. У Павелчі заснували доростаючі учні із середніх шкіл спортове товариство 
«Пробій», а аматорський гурток, заснований ще на початку XIX ст. при читальні 
«Просвіти», набирав усе більшого розмаху кількісно і якісно.

Спортовий клюб копаного м’яча, член Українського Спортового Союзу, змагався 
за першість у своєму районі — Павелче, Боднарів, Ямниця, Пасічне, Бельведер, 
Вовчинець (родинне село великого ентузіяста спорту, покійного Осипа Новицького).

Перші кроки павелецького «Пробою» були не легкі. В перших роках «пас задніх». 
З припливом дещо молодших від нас, в більшості учнів середніх шкіл, набирав на 
силі і вмінні. Треба було подивляти завзятість молодих спортовців.

У приміщенні головної «Просвіти» у Львові було зорганізовано режисерські курси 
для драматичних гуртків. Керівником був відомий Мурський, викладачами актори 
українських театрів. Навчаючись в 6-й клясі державної гімназії у Львові, я записався 
на ті курси.

З ініціятиви о. І. Стефанчука і дир. В. Кульматицького побудовано в Середньому 
Павелчі великий дім «Просвіти», в якому примістилась кооператива «Самопоміч», 
відбірня молока до районової молочарні «Маслосоюзу» в Боднарові, всі давніші й 
нові організації, в тому драматичний гурток і хор.

Діяльність драматичного гуртка оновив, підносячи на вищий рівень, дир. В. Куль- 
матицький. Пам’ятаю, що першою його постановкою був « Невольник», що пройшов 
з великим успіхом, уперше виставлений в стодолі котрогось з павелецьких господарів 
і повторений в просторій залі новозбудованого великого дому «Просвіти».

За всю багатогранну громадсько-суспільну діяльність — так, як майже всіх учи
тельок і вчителів-українців, окупаційна влада загнала й дир.Василя Кульматицького 
в 1925 р. в корінну Польщу. Натомість насилали польських учителів і вчительок, 
часто малограмотних, з наміром польонізувати Західню Україну.

Парохові Павелча, Рибного і Старої Гути, о. І. Стефанчукові знову довелося 
важко працювати по втраті знаменитого партнера.

Якимось чудом удалось залишитись в Павелчі учительці Михайлині Ставничій, 
яка, відгризаючись від польських учителів-шовіністів, поселилась в Павелчі непо
стійно. Щоби забезпечитись перед вивозом у Польщу та й на випадок звільнення з 
учительської посади, Ставничі купили невеликий шматок поля на узгір’ї у підніжжі 
гори Балки, близько залізничної зупинки. Там побудували власний дім, який став 
пристановищем павелецьких студентів. Жила разом із Ставничими сестра п-і Махай- 
лини, Наталка, яка була доброю акторкою і помічницею для павелчан буквально в 
усьому, включно з подаванням першої допомоги хворим.

Павелецькі студенти, доростаючи, цілком поринали в громадсько-політичну пра
цю. Заповняли прогалини після відходу старших, помагали вироблятися тим своїм 
ровесникам, що не мали можливости начатися в середніх школах.

Довелося й мені попрацювати в павелецькому драматичному гуртку, особливо в 
часи літніх ферій, на які приїжджав зі Львова.

Було приєднано до гуртка також українських студенток з-поза Павелча, які поруч 
їхньої запопадливої діяльности, дуже радо помагали павелчанам. 3-помежи них 
пам’ятаю Оксану Лемеху, Марійку Гриньків, Ірку Лисяк зі Станиславова, та ще
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Чернішенко і Марусю Яськевич, абсольвентки учительського семінара Сестер Васи- 
ліянок у Станисловові. Племінниця о. І. Стефанчука, абсольвентка того ж семінара, 
була незаступимою з її чудовим голосом (меццо-сопрано). Вона й навчала народних 
танків групу павелецьких танцюристів і танцюристок при драматичному гуртку. Під 
час літніх ферій брала участь в цій групі також і внучка о. І. Стефанчука, Зіна, дочка 
його доні п-і Ярослави Пушкар.

Було так, що впродовж невеликого часу літніх ферій (два місяці) приготовляли по 
дві п'єси. Ставлено їх у Павелчі та поблизьких селах.

П’єсу «За батька», інший наголовок «Степовий гість», виставляли в Павелчі двічі, 
її ставлено також і в інших селах, а на обласному конкурсі в Станиславові одержав 
павелецький драмгурток першу нагороду за постановку цієї п’єси.

Ред. Іван Ставничий записав у своїх спогадах, що до 1936 року павелецький драм
гурток поставив 65 різних п’єс. Поруч наполегливої діяльности нової молодої зміни в 
громадській і особливо політичній площинах за умов жорстоких переслідувань — це 
не абияке досягнення.

Підготовка до національної революції і участь в ній

Наближався час, коли політичні горизонти загострювались. Відчувалась неминуча 
світова завірюха. Західня Україна, особливо молода зміна, готувалася відновити 
свою національну і державну волю. Керівною політичною силою для тодішнього 
пцкоління була Організація Українських Націоналістів.

Було бо аж надто видним для нас молодших, що легальні українські політичні 
партії зупинились в нерішучості.

І павелчани готувались до того, щоб, як треба, зустріти надходячу бурю.
Цілком притихли партійні неполадки. Старші, в більшості — радикали, всяко 

помагали своїй молодій зміні, знаючи її з їхньої діяльности, що вона вся націо
налістична. Говорили: «...всім нам треба станути в одній лаві»...

Говорили з досвіду, бо після першої світової війни, на згарищах свого села і 
справді відбудовували його ще кращим у з’єднаній лаві.

Та й так розуміли, не розбираючись у всяких політичних філософських доктринах, 
а розуміли, бо відчували своїм «простим розумом», що відбудувати Українську 
Державу можна лише боротьбою, з’єднаною лавою.

В 1938 році прийшла ця нова українська зміна в Карпатську Україну з Галичини, 
Волині, Холмщини, Полісся, Буковини й деякі із Східньої України, щоби допомогти 
закарпатським патріотам-українцям струсити з себе тисячолітній окупантський намул, 
щоби боротьбою відновити чудову легенду — Українську Державу.

Беручи чинну участь в подіях і боротьбі за відновлення Української Держави, я не 
стрічав моїх павелчан, але я був певен - вони готуються пильно до великої батави. І 
не помилився.

Після проголошення відновлення Української Держави в 1941 році, — зараз таки 
після зорганізування Української Повстанської Армії в 1942 році, павелчани зорга
нізували окрему чоту УПА.

Свій Чорний ліс називали батьком, в якому формувалися хоробрі когорти УПА, 
коли туди прийшли її відділи з Волині.

Павелецька оїв, який звела павелецька чота УПА з енкаведистськими відділами
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поміж залізничними зупинками Павелче- 
Тяжів, згинув енкаведистський полковник 
Москаленко із своїм штабом.

Боролися аж до переформування УПА, 
коли, розділені на менші, групи револю
ційної ОУН перейшли в підпілля, продов
жуючи боротьбу.

Села в Чорному лісі і близько нього 
були сплюндровані, спалені дощенту мос
ковсько-більшовицькими наїзниками в за
ранні 50-х років. З того й мені особисто 
відомі — частина Павелча та цілком спа
лені Рибно і Стара Гута, парохом яких 
був упродовж півстоліття о. Іван Сте- 
фанчук.

Село Рибно вцілілі мешканці відбуду
вали. У Старій Гуті не залишилась ані 
одна жива людина. Колишнє село поза
ростало лісом і хащами. Лише так звана 
совєтська окупаційна влада тримає там 
тваринну ферму, переробляє шкіри з тва-

В одному листі (нецензурованому), 
який продістався на Захід, автор пише 
про те, що крім помордованих в самому 
Павелчі, більша частина людей була ви
везена в Сибір. Лише кільком особам по
щастило вижити. Вони за хрущовської 
«відлиги» вернулися в рідне село. Не давали їм «прописки», слідкували за ними. 
Мусіли зголошуватися в НКВД-КҐБ.

Більшість залишилася в спільних ровах під сніговими кучугурами. Автор листа 
називає лише деякі, мені знані назвиська. Між численними замордованими в Сибіру, 
згинули — родина Шкандріїв і Софійка Матіяш, 1925 року народження. В 1948 р. 
скинули енкаведисти з вантажного авта в Павелчі замордованого, змасакрованого 
павелецького упіста. Зігнали павелчан, щоб його пізнали і виявили, хто він. Павелчани 
мовчали, «не знали».

З церкви в Середньому Павелчі позрізували хрести на банях. Понищили святі 
образи і все церковне устатковання. Перемінили на склад збіжжя.

Завели колективізацію, панщину гіршу, аніж відому за австро-угорської окупації.
Стареньку церкву в Горішньому Павелчі за постави павелчан і їхнього пароха, 

о. Івана Стефанчука залишили. Наклали великі податки.
Отцеві Іванові Стефанчукові «помогли» вмерти сталінські опричники в 1952 році. 

Павелчани похоронили його таки біля церкви, в якій служив Богові і своїй громаді.
Ще до смерти о. 1. Стефанчука, павелчани віднайшли хрест із стародавньої церкви 

Св. Михаїла, яку о. І.Стефанчук перевіз із Павелча до Старої Гути (одної із його 
парафій) і власним коштом реставрував її.

Віднайшовши дорогий для павелчан хрест у зарослях спаленого села, вони ста
ранно заховали його. По смерті свого пароха зацементували надгробник на могилі і 
вклали на верху той хрест із церкви Св. Михаїла, який від невідомої давнини був для 
них символом віри. Знали як віддати найвищу пошану своєму парохові.
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Моїм павелчанам, що в боротьбі на полях боїв життя своє віддали за відвою- 
вання волі своєму народові, і живим, що не піддаються ворогові в боротьбі за рідний 
край, — присвячую з найвищою пошаною і любов’ю до них цей скромний нарис про 
моє рідне село.

Ярослава Пушкар

ПАВЕЛЧЕ

Приїзд

Минали останні дні XIX століття. Саме напередодні Св. Миколая з воєвідського 
міста Станиславова виїхав фіякр, переповнений до краю можливости. Це, на свою 
першу парафію, їхав новий священик зі своєю сдм’єю і найконечнішими речами. 
Звався він о. Іван Стефанчук, його дружина Иовіна, з дому Богачевська, а з ними 
четверо дітей від 1 до 8 літ: Ґеня, Борис, Богдан і я, 3-літня Ярослава. Приїхали ми 
до Павелча. Це власне була нова парафія мого батька. Раніше він був служителем у 
Бучачі — 2 роки, кілька літ у Кімполюнґу, де я прийшла на світ (мале гірське 
містечко на Буковині, тепер Румунія), пізніше в Лісках на Поділлі і в Новосілках. 
Однак побут на рівнині не міг припасти до вподоби моєму батькові, гуцулові з 
Воскресінець під Коломиєю. До того, з такою численною сім’єю, хотів уже батько 
осісти напостійно і працювати самотужки, згідно зі своїм сумлінням і переконанням 
для добра села і його мешканців. Був це час, коли наш нарід переживав відродження, 
а наша інтелігенція походила переважно зі священичих родів, у більшості москво
фільських чи, як їх тоді звалось, кацапських. Називали вони себе русинами, а дома 
говорили переважно по-польськи або мішаниною українсько-польською з докиду- 
ванням німецьких слів. Належали ми до Австрії. Як розказував батько, вже в гімназії 
почувався він душею й тілом народовцем. Відразу по матурі зорганізував у своєму 
селі Шевченківський концерт, де співав хор ним вивчений і дириґований, його сестра 
продеклямувала «Тополю», а якийсь малий хлопчик — «Мені тринадцятий минало». 
Батько розказував, що пішов на теологію, бо на інші студії не мав грошей. Походив 
з бідної селянської сім’ї з Воскресінець, скоро осиротів, а невеликий шматок землі, 
що лишився до батьках, був такий малий, що не було чого ділити на четверо дітей, і 
він зрікся своєї частки в користь старшої сестри, яка вийшла заміж і мала вже свої 
малята. На теологію пішов, не маючи в кишені ані одного сотика. Ще й до того 
наразився на іспиті комісії, бо прийшов у вишиваній сорочці, а на пробі голосу 
заспівав українську народну пісню, замість церковної. В комісії засідали самі кацапи. 
Однак на теологію прийняли, завдяки прекрасному голосові (героїчний тенор), який в 
інших обставинах міг би йому відкрити дорогу на світові сцени. Також завдяки 
своєму голосові мій батько дістав парафію в Павелчі. В ті часи парафію приділював 
власник села, як його називали «пан дідич», а консисторія тільки висилала своїх 
кандидатів на затвердження через дідича.

У Павелчі паном дідичем був Кароль Менцель, поляк. Правда, деякі злосливі 
люди говорили, що його батько був вихрищеним жидом, але це хіба вигадка, скоріше 
він був спольщеним німцем, потвердженням чого могли бути його часті гості, німці, 
старші люди і рівночасно споріднені з ним — Нойбурґи. Дідич одягався в старо
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давній кунтуш із пасом, до якого часом припинав шаблю. Дідич одружений був з 
дочкою львівського лікаря, прекрасною жінкою зі спольщеного роду українських 
аристократів — Соловіїв. Дідичі мали чотирьох синів і дочку.

Заки ми спровадились до Павелча, мій батько мусів з Новосілок поїхати до 
дідича, щоб йому поклонитись і просити парафію. Дідичі прийняли мого батька 
гостинно, переночували, а на другий день була неділя і казали батькові відправити 
співане Богослуження. Людей прийшло стільки, що не лише церква була повна, а ще 
й навколо неї. Дяк мав милий голос і вміло вів за собою спів цілої церкви. Над 
усіма, однак, панував героїчний тенор мого батька, особливо прекрасне сольове «Під 
Твою милость». Пані дідичка проплакалась і сказала, що не хоче бачити жадного 
іншого священика, окрім мого батька. Перед моїм батьком два кандидати не здали 
цього іспиту.

Як тоді було

Парафія Павелче складалася з трьох сіл: Павелче, Рибно і Гути. Само Павелче 
ділилося на Горішнє і Долішнє, з осібними церквами, якихось 10 км на захід від 
Станиславова (тепер Івано-Франківськ) на лінії Станиславів-Калуш. Зі Станиславова 
переїздилось через міст на Бистриці, за сплатою мита, миналося розложене по лівій 
стороні село Пасічна і в’їзди лося під досить стрімку пасічинську гору. Далі гостинець, 
обсаджений тополями, вів між орними полями хвилястою рівниною. В половині 
дороги направо, десь у долині ховалося село Угринів, а вже за 20 хвилин їзди кіньми 
спускалося з гори Кабанки, де часто появлялися дики. Тут з гори вже видко було, як 
по лівій стороні вздовж дороги поперечної до гостинця, у долині, тягнется Горішнє 
Павелче і, немов на долоні, на горбі церкву й забудову парафії в саді, а далі Павелче 
Зачорне, ніби дільницю Горішнього Павелча. Направо від гостинця далеко простя
гались поля дідича, які перетинала залізнична дорога на висипаній скарпі, за якою 
ховалися доми Долішнього Павелча, далеко більшого від Горішнього, як би в поло
вині Долішнього була церква, також більша від горішньої, за нею забудови і дім 
дідича Кароля Менцеля, а далі павелецькі хати і поля аж до села Ямниці.

Люди павелецькі жили тоді спокійним селянським життям. Може трохи забагато 
пили. Політика їх цілком не цікавила, а на питання: «Хто ти?» — відповідали: 
«Господар (господиня) з Павелча». Коли їм пояснювалось, що є, наприклад, німці, 
поляки, жиди, а ким вони є, — відповідали «русин», часами ще додавали «право
славної віри». Це «православне» брали вони зі Служби Божої, де під кінець священик 
благословить людей, кажучи «... і всіх вас православних християн...», що пізніше 
єпископ Хомишин змінив на «правовірних християн...»

Село мало школу, але вчитель був старий і глухий, і не чув, що діти відповідають, 
так вони робили собі з нього жарти. Як хто навіть дещо навчився, то згодом усе 
забував. Вийнятком був писар Стасинець, який, скінчивши павелецьку школу, сам 
учився і писав добре по-українськи, польськи, а також трохи по-німецьки, чого 
навчився у війську. Поза ним у селі ніхто не вмів ані читати ані писати, навіть сам 
війт Іван Михнюк, а що це був ідеальний тип війта, щоб не приносив для села 
ганьби, підписуючись хрестиками, мій батько так довго його переконував, що це 
встид, поки не навчився бодай підписуватись. До гімназії в Станиславові тоді ходив 
тільки один хлопець, син писаря Стасинця. Пізніше він скінчив правничі студії, 
зробив докторат, та скоро, на початку Першої світової війни поклав голову на 
фронті за цісаря і австрійську державу.

В той час у Павелчі не було таких бідаків, що не мали чого їсти або в що 
одягнутися. Помагала близькість міста, а земля, хоч не була задобра, жовта глина,
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але, погноєна, родила навіть 
пшеницю. Кожний мав такий 
шматок орного поля, що міг 
посіяти трохи жита, проса, 
посадити трохи бульби, капу
сти, фасолі і т.п. Також кож
ний мав бодай одну корову, 
шматок пасовиська і лісу.
Люди годували також поро
сята, носили до міста на про
даж молоко, курята і яйця, а 
літом також гриби, ягоди, су
ниці, малину, ожину і череш
ні, які росли там дико в лісі.
В зимі, головно у Рибні і Гу
ті, виробляли ручно з дерева 
санки, ложки, веретена, стіль
ці і маленькі стільчики під 
ноги. Ті, що свого лісу жал
кували, або не мали там від
повідного матеріялу, йшли 
просто в дідичів ліс або па
рафіяльний, а там напевно 
який грабик чи берізка знай
дуться; як не для ремесла, то 
рубали на полінця й возили до міста на продаж і все бодай на податок мали. Ніхто з 
них, з цього приводу, не мав докорів совісти і не вважав цього за крадіж.

Щодо одягу, також не було найгірше. Не помічалось людей надто обдертих або 
брудних, навіть тих найбідніших. Це був саме час, коли селяни переходили з матерія- 
лів власного виробу на продуковані через промисел. Колись у Павелчі плекали вівці, 
а з вовни виробляли сукно на сердаки, штани й камізельки. Сердаки й камізельки 
носили також і жінки і дівчата, тільки були вони трохи інакше шиті та багатше виши
вані. Тепер уже тут овець не стало. Люди казали, що дідич, коли купив Павелче, ви
рубав ліс, що тягнувся від Долішнього Павелча аж по Рибно, т. зв. тепер Балки, і про
дав дерево, щоб купити недалекі села Бринь, Мединю та Низьколози. Тоді ті овечі 
пасовиська якось то змокріли і вівці почали гинути, тому тепер овець не тримають.

Полотно люди робили самі. Сіяли коноплі, бо, як казали, льон не родився на 
їхній землі. Жінки вечорами пряли, звивали і відносили до ткачів. Ті ткали полотно 
на верети і тонше на сорочки, штани, спідниці і фартухи. Полотно деякі носили до 
жида, який для прикраси накроплював його дрібними крапками синьої фарби.

На свята, а передовсім до шлюбу, вбирали дівчата спідниці і фартухи з грубого 
полотна, прикрашені внизу широкою вишивкою або червоно-чорною чиноваткою 
(Чиноватка — це грубше ткане полотно в червоно-чорні взірці). Однак це ношення 
одягів з матеріялу власної роботи бувало щораз рідше. На селі почали переважати 
одяги куповані, а ті полотняні одягали лише до шлюбу або лишали їх собі — як 
казали — «на смерть». Лише сорочки домашнього шиття й вишивання залишились аж 
до Другої світової війни. Полотна все ще вироблялось багато, переважно на верети 
або сорочки, які, однак, були шиті також і з купованого полотна.

Мужчини носили сорочки з вишиваним, викладаним ковніром, з вишиваними 
пазухами та манжетами. Штани й камізельки з чорного бавовняного матеріялу і кабат
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(то була така куртка, довжиною нижче паса) з такого самого матеріялу, влітку лише 
з підшивкою, а в зимі ватований. Ходили в чоботях, а влітку на голові носили 
ясносиві «кайстрові» капелюхи, зимою, як старі так і молоді, шапки зі стрижених 
баранів або імітації. У літі також носили солом'яні капелюхи-крисані, власної роботи. 
Робили їх так: збирали стебла з молодого, недозрілого жита і плели з п’яти стеблин 
зубату стяжку. Коли цього була вже відповідна кількість, зшивали її, уформлюючи 
капелюх. Довкола давали шнур, плетений з волічки, з малими кутасиками. Такий 
капелюх-крисаня був дуже тяжкий.

Одружені й старші чоловіки носили в зимі кожухи. Варто було оглянути такий 
кожух. Зверху кремова шкіра, під сподом чорний баран, якого долиною довкола 
було видно. Великий ковнір, що спадав аж на рамена чорним низьким волосом. З 
нього звисали два шнурки, плетені зі шкіри, досить довгі, закінчені кутасами. Слу
жили вони до того, щоб при сильнішім морозі можна було ковнір піднести і зв'язати. 
Кожух був ушитий так, що втинався в пасі, а по боках і ззаду був трохи вишиваний 
чорно-червоною волічкою. В такім кожусі старший павелецький господар виглядав, 
як мальовані на старих образах галицькі бояри, а це нічого дивного, бо Павелче 
лежить недалеко від Галича.

Жінки й дівчата носили сорочки також з полотна власного виробу або купованого, 
а раніше вишивали лише чорною і червоною ниткою. Пізніше додавали й інші 
барви: жовту, зелену, синю, але ощадно користали з тих кольорів. Вишивали з 
великим смаком, але ніколи хрестиком, лише гладдю. Вишивані були рукави: від 
гори т. зв. уставки, далі зарукавки, а кінчався рукав манкитом або дудами. Носили 
допасовані камізельки, широкі, морщені спідниці, морщені фартушки з нашиваними 
білими коронками. Ковнір сорочки був викладаний, під ним зложена стяжка і коралі. 
В давніших часах коралі були правдиві і посередині висіли дукати з цісаревою 
Марією-Терезою, які були срібні, а раз навіть бачила я золотий дукат. З часом ті 
правдиві коралі й дукати втрачались, а на їхнє місце показувались штучні коралі, а 
замість дукатів завішували медалики зі святими. Також із дрібних кораликів плели 
т. зв. ґірдани з гарними різними взорами. Жінки і дівчата носили чоботи, переважно 
чорні, інколи жовті (жовтани), а рідко червоні. Чоботи на зап’ятках були здоблені 
блискучими цвяшками. На голові жінки носили тонкі, вовняні хустки з цвітовими 
взорами і з френдзлями. Зав’язували їх ззаду. Дівчата носили хустки лише в зимі, 
також вовняні, теплі. В літі ходили без хусток, показуючи своє оригінальне чесання. 
Спереду на чолі носили гривку, частина волосся довкола голови рівно острижена (на 
пазя), а решта волосся сплетена в косу високо на голові. Косу плели не з трьох 
частин волосся, а з п’яти, а навіть з семи. Коса, на кінці, зав’язана була стяжкою.

Можна сказати, що павелецькі люди мали розвинений смак не тільки в одязі, але 
також у сільському будівництві і в урядженні мешканевих приміщень. Може нічим 
спеціяльно не відрізнялись, але все виглядали порядно і чисто, навіть ті найскромніші. 
Хата складалася переважно з двох частин, переділених сінями. Входилося з подвір’я. 
З вулиці також були двері, але вживалось їх тільки в особливих випадках. Одну 
частину хати вживано до мешкання, а друга була поділена на дві менші частини: 
комору, де тримали збіжжя, одяг (передовсім кожухи), полотна; і спіжарня, де були 
запаси харчів як хліб, сало, мука й інше (І ті найбідніші селяни забивали бодай одно 
порося річно).

В 1900 р. були в Павелчі ще деякі курні хати, себто без коминів, в яких дим ішов 
з печі через каглу до сіней і на горище. Хоч у хаті такій чути було димом, але був 
порядок.

У приміщенні, яке служило до мешкання, майже четверту частину займала піч, 
яка служила не тільки до огрівання мешкання, печення хліба і варення страви, але

643



також до спання. Спалось також на постелі, якої 4 ноги були закопані в землю. До 
тих ніг були прибиті довкола і вздовж дошки. До того накладалося розв'язані житні 
снопи, дивлячись, щоб солома була рівномірно розложена, на це клали грубу верету, 
під голови подушки. Вкривалися також веретами. Над постіллю, в ногах, висіла на 
шнурках дерев'яна колиска. Від постелі довкола стін тяглись лавки. В кутку стояв 
подовгастий стіл, а над ним святі образи, прикрашені паперовими косицями, сухим 
васильком, галузками дозрілої калини і дозрілим вівсом. Це все було свячене на 
Йорданські Свята, на дзбанку із свяченою водою. При столі стояли столики-ослінчики 
до сидження, а пізніше також крісла. Біля дверей висів на стіні мисник, себто полиця 
з мисками й горнятками. На столі звичайно лежав хліб на груботканім обрусі, 
котрим, після їдження, хліб закривалось. Світло денне впадало до хати через два або 
три малі вікна. До Першої світової війни ні в кого не було дерев’яної підлоги, лише 
рівно втоптана глина, яку кожної суботи мазалося рідкуватою жовтою глиною. Це 
приміщення, зване світлицею, бодай два рази на рік білили вапном, але саму піч то 
забілювали часто. Ззовні хати білилось частіше, обов’язково перед святами і після 
більших дощів. Коли йшлося селом, хати світили чистотою. До Першої світової 
війни майже всі хати й господарські будинки були криті стріхою, котру на Зелені 
Свята маїли липовими галузками. На Свято Івана діти звичайно бігли до лісу і там 
збирали квіти, мов би конюшину, але з білими головками. Ті квіти називали Іван 
Головатий і ними маїли стріху так, що вкладали їх між соломою при кінці стріхи. 
Кожна хата з подвір’ям була огороджена тином, а між ним і хатою від сторони 
вулиці росли різні квіти, і кожний хотів мати цей квітник найкращий.

Весілля і забави

Павелчани любили бавитися і час до часу мали до того змогу на весіллях і 
забавах, організованих при інших нагодах. Такими нагодами влітку були толоки. На 
жнива в багатих господарів збиралися дівчата і хлопці, щоб помогти в праці. Коли 
все вже пожато, господар давав усім вечерю і кликав до себе музикантів. Дівчата 
плели вінок із збіжжя і квітів і робили такі ж китиці. Одна дівчина вбирала собі вінок 
на голову, інші несли китиці і всі женці йшли з поля аж до хати господаря, співаючи 
по дорозі відповідні пісні. Кажучи по-павелецьки, вони не співали, а ладкали. Лад
налося на дожинках, ладкалося при весільних обрядах; всі обрядові пісні не співа
лося, а ладкалося. То була все та сама мелодія (можливо, що це ладкання походить 
від праслов'янського лади). Отже, як так ішли женці з поля, то ладкали:

Наш когут білокрилий,
Наш господар чорнобривий:
Добру ґаздиню має,
Рано з поля збирає...

Музика була, так би мовити, скупа. Одна чи зрідка дві скрипки і бубон власної 
роботи. В Рибні і Гуті додавали ще (на весільні обряди) цимбали. Бубон робили так, 
що на дерев’яний обруч, зроблений як на сито, приблизно 25 см, натягано досить 
тонку, розмочену телячу шкіру. Тоді притискалося цю шкіру другим, трохи більшим 
дерев’яним обручем, єднаючи обидва цвяшками. Коли шкіра висохла, бубон був 
готовий. На бубні тім грали в цей спосіб, що ударяли в нього і рівночасно тягнули 
по нім великим пальцем правої руки і бубон видавав голос: б-у-у-у, б-у-у-у, раз 
тихше, раз голосніше, залежно від сили удару, стосовно до потреби. Так цей бубон 
додавав ритміки музиці.
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Весілля, як звичайно, залежно від маєтку, були більше або менше славні. До хати 
молодої сходилися жінки, приготовляли вінець для неї, пекли коровай, себто велику, 
солодку, пшеничну булку, зверху здоблену виробленими в тісті рожами і іншими 
прикрасами. Вінець робили так, що на паскові шириною коло 8 см, з грубого паперу, 
нашивали листки барвінку і золотили їх купленою позліткою. На задню частину 
вінка пришивали куповані косиці, а також васильок і золочений барвінок так, щоб 
підіймалися над вінком ззаду голови, а також ззаду дочіпляли до вінка різнобарвні 
стяжки так, щоб спадали на плечі. Цей вінець, правда, скромний, але на голові 
молодої дівчини з розпущеним волоссям презентувався чудово, краще ніж я це 
бачила пізніше не в одного іншого народу.

День перед шлюбом молода вбиралася в недільний одяг, на голову брала вінець і 
разом із святково вбраною дружкою йшли запрошувати знайомих на весілля. При
ходили до них до хати, кланялися в пояс і молода говорила: «Просили татунцьо й 
мамунця і я вашеці прошу, абисте була ласка і прийшли на моє весілля». Молодій, 
очевидно, треба було подякувати і скласти побажання. На весілля молода вбирала 
все нове. Весілля відбувалося в хаті молодої. Рано приходив молодий по молоду і 
йшли до церкви разом з родиною й гостями. В Рибні і Гуті такий похід часом 
супроводжувала музика. В церкві відправлялася Служба Божа, а по ній відбувався 
шлюб. Пізніше всі виходили перед церкву, а молода кожного обділювала шматоч
ком калача, замоченого в меду. Молоді, в товаристві гостей, верталися додому, 
перед хатою дівчата зачинали ладкати, а на порозі мати вітала молодих хлібом, 
сіллю і питтям. Пізніше відбувалася гостина, а по ній забава, яку називали плєс. 
Танці зачинали молодий з молодою, музика грала, а дружка співала:

Ой плєшу, плєшу,
Знаю до кого,
До свого дружби,
До молодого.

Дружба відповідав:

Летіли гуси,
За ними пщола.
Вставай, дружечко,
Сама з-за стола.

А свахи додавали:

Треба, дружбонько,
Воли продати,
Щоби дружечку 
З-за стола взяти.

Тоді дружба давав на стіл якусь суму грошей і брав дружку до танцю. Тоді вже 
всі починали танцювати.

Перед вечором, при ладканні свах, молода здіймала вінок з голови, молодий брав 
її на коліна і ножицями втинав косу (павелецькі жінки ходили з волоссям, утятим по 
шию).

Забава з музикою, співами і танцями тривала переважно до вечора, а пізніше 
запрягали коні до воза, на віз вкладали скриню молодої з її цілою виправою, сідали
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молоді, свахи, дружби і везли всіх до дому молодого. Перед домом свахи зачинали 
ладнати:

Отвори, мати, ліску —
Везем тобі невістку,
Високу, як драбину,
А дурну, як кобилу.
Корови ті не подоїть,
Бо сі хвоста боїть.

Отвори, мати, ліску —
Везем тобі невістку,
Високу, як тополю,
А дурну, як фасолю.
Шмаття ті не випере,
Бо вода все забере.

І так далі вичислювали, яка нездала ця невістка, як нічого не вміє робити. Були й 
такі приспівки, що не надаються до друку.

Знову тут гостили, ще бавились, співали, танцювали, аж усі розійшлися і було по 
весіллі.

• *  *

Не знаю, як старе є Павелче, але коли ми приїхали, батько казав, що церква й 
хата мають триста літ. Не знаю, на якій підставі це говорив, але оповідав, що село 
колись мало кілька хат і було вільне, аж доки не дістав його якийсь поляк, пан 
Павел. Він село назвав своїм іменем і від того часу почалася панщина. Ще за моєї 
пам’яти жила в Павелчі стара жінка, котра працювала на панщині. Була вона така 
стара, що в церкві кожного разу засипляла під час Богослуження і через сон кликала 
на воли: «Гей, цабе!» — як колись на праці в того пана. Люди звали її Парипиха.

У Павелчі майже кожний мав якесь прізвище. Наприклад, був там такий господар, 
що старався якнайменше стрічатися з людьми, довкола свого подвір’я обгородився 
високим тином ще й з терновим галуззям, так щоб ніхто не бачив, що в нього 
діється. До церкви він не ходив, а хоч його жінка і діти ходили, то не сміли ні з ким 
заприязнюватись чи хоч би поговорити. Раз принагідно вдалось мені цього чоловіка 
зобачити. Був він високий, пристойний, такий козацький тип, відрізнявся між павел- 
чанами. Доню мав прекрасної вроди і ніжної будови. Я захоплювалась її поведінкою 
й мовою. Люди називали його «Інклюзник», що, як мені вияснювали, значить: пів- 
чарівник, півчорт. Люди йому заздрили, бо він був досить заможний, тримав багато 
худоби, бичків викормлював на воли і продавав, також продавав ялівки й поросята.

Павелчани мали також свою аристократію, бодай на мене робили таке враження, 
нібито походили з боярів, бо були пристойніші, як би кращої раси, а при тім 
багатші. Були це Михняки, Финяки, Стасинці, Заславські. Одним з найбільш числен
них родів — це Попадинці, а були ще Щербії, Матіяші, Синишини, Саси, Ребрики, 
Крамарі, Поштарики, що виїхали до Америки, й інші.

Село Гута постало, як розказували старі люди, коли там осіли робітники, які 
працювали в гуті скла. Фабрика ця перестала існувати, а де вона точно була, ніхто не 
потрапив сказати. Між тими робітниками правдоподібно були і німці. Звідти кілька 
родин звалось там Шулєри (що хіба взялось з Schiller). З німців лишилось у них
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тільки те, що це прізвище, бо звичаї життя вели так само, як інші. Гута — це було 
прекрасне село, розположене серед лісу, над потоком. Всього кількадесят хат, пере
важно на малих горбочках. Поля орного багато там не мали, а те, що було, також 
не велось як належить, зате тримали вони корови, коні, свині, а трави не бракувало, 
щоб викормити це. Молоко, масло, сметану носили до Станиславова, а в літі також 
усе, що ліс дає; цілими коновками гриби, ягоди, малину, черешні. В зимі виробляли і 
продавали санчата, стільчики, веретена, ложки й інші продукти з дерева. Гутяни — 
це був працьовитий і тихий нарід.

Рибно — як старі люди казали — постало під час зарази, чуми. Там відвозили 
хворих, заражених, з Павелча, а може, і з інших сіл. Казали, що їм їдження возили і 
подавали на вилах, або довгих тичках. Рибно, це також гарне село і розположене 
серед лісу, на горбочках над потоком. Хто заразу пережив, не хотів покидати такої 
красної природи і лишався тут або вже не мав до кого і до чого вертати. Не знаю, чи 
вони ліс корчували, чи застали вже там трохи поля, щоб засіяти збіжжя на муку і 
хліб, але село розросталося, а звичаями і одягом трохи різнилося від павелчан. 
Жило там кілька родин з дивними прізвищами як Качкани, Піцурі, Мачкурі, яким 
діти родилися не все цілком білі, а часом трохи жовтаві і як би зі скісними очима. 
Батько казав, що це певно з татарського або половецького роду, які там під час 
зарази замішались.

Коли мій батько обняв цю парафію і трохи розглянувся, сказав, що не прийшов 
тут жити з людей, а для людей. І так він чинив. Насамперед зніс усі дотеперішні 
звичаї, значить все, що селяни були привчені давати задурно своєму парохові. На
приклад, приходили задурно жати, косити, сапати і підгортати бульбу тощо, осібно 
господарі, осібно жінки, осібно парубки і осібно дівчата. Кожні на один або більше 
днів. Під час свячення хат на Йордан звикли люди давати полотно і прядиво. Ці 
звичаї мій батько позносив, а коли ходив святити хати, то сам роздавав дітям святі 
образки і цукерки.

Згодом до села прийшов молодий учитель і діти почали вчитися як належить. Мій 
батько вчив релігії і передусім співати церковні пісні й коляди. Чемним і пильним 
дітям роздавав цукерки і медалики.

У Павелчі й Рибні були корчми. Крім горілки й пива продавали там товари 
щоденної потреби. Корчми ті вели жиди. Моєму батькові вдалося так вплинути на 
людей, що присягали не пити: хто на рік, хто на півроку, а вже, як не міг батько 
більше виторгувати, то бодай заприсягнув на 3 місяці. Вдалося батькові довести до 
того, що всі чоловіки в усіх трьох селах склали присягу, а як кому вже минала, то 
батько так довго над ним працював і переконував, поки знову не склав урочисто в 
церкві антиалькогольної присяги. Тепер може це виглядає смішно, але в той час така 
прилюдно зложена присяга в церкві піддержувала в людей силу волі, щоб не пити. 
Страх перед Богом, гріхом і стид перед людьми стримували їх від пиття. Це була 
єдина успішна метода боротьби з алькоголізмом і з корчмами. В цей час стосував 
цю методу не тільки мій батько. Жиди-корчмарі побачили, що немає інтересу сидіти 
в тих селах і винеслися. Перший виїхав корчмар з Рибна, а павелецький жид удер
жався кілька літ довше, бо його корчма була при гостинці Станиславів-Калуш. Коли 
жиди винеслися, а люди відвикли від горілки, акція «присяги» закінчилась.

Коли корчмар з Рибна винісся, людям бракувало в селі склепу. Батько став 
людям радити, щоб заложили собі склеп, але якось ніхто в тім напрямі не виказував 
зацікавлення, ані ініціятиви, кажучи: «Як то вони, господарі, мають гандлювати, як 
якісь жиди?» Довго треба було людей переконувати, що то жаден сором продавати в 
склепі і що можна це цілком добре погодити з працею на полі, відчиняючи склеп 
тільки у відповідних годинах, а ще до того дає це дохід. В кінці зголосився один
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господар, що мав не багато поля, а численних дітей і то таких, що могли вже самі 
вести цю господарку. Нового продавця батько через кільканадцять днів учив рахун
ків, а по тому купив за свої гроші товару й вагу. Новий купець почав торгувати в 
будинку давньої корчми, який належав до села. По якімось часі батько вирішив 
поїхати до Рибна і провірити, як новий продавець вив’язується зі своїх обов’язків. 
Побачивши — попав у розпач. У склепі було порожньо: ані товару, ані грошей, та й 
вагу хтось виніс. Купець виправдовувався, що товар давав людям на кредит, але 
забув, хто і скільки брав, бо не записував, а де вага — то він не знає — хіба хтось 
десь виніс. Батько побачив, що сам тут хіба трохи завинив. Тому по довшім часі і 
зусиллях зібрав майже всіх господарів і намовив їх, щоб зав’язали склеп коопера
тивний. Цей склеп уже просперував добре. Люди зложилися на товар, самі склеп 
контролювали і пильнували, щоб він давав дохід. По якімсь часі один з господарів 
заклав свій приватний склеп. Щоб не конкурувати з кооперативою, тримав такі 
товари, яких не було в кооперативі, а люди прозвали його «Жидик» і нове покоління, 
яке зростало, не знало вже, чи то його прізвище правдиве, чи здумане.

Вже другого чи третього року по приїзді до Павелча батько хотів заложити в селі 
читальню. Не було це легке завдання, бо не було на це ані будинку, ані грошей, та й 
свідомість людей була не велика. Не були призвичаєні до якихось новинок, а ще як 
на це треба дати хоч би крейцера. В ту пору звільнилася якась стодола і батько її 
винайняв. Дві великі тополі-трепети послужили на дошки, з яких зробилося щось як 
би підвищення-сцену і лавки. Рівночасно батько приготовляв хор, який становили 
діти, що їх учив у школі. В церкві оголосив, що такого то дня відбудеться концерт, 
що зі Станиславова приїде один пан, висланець-делеґат українського товариства 
«Прбсвіта» і що їм у селі закладе читальню «Просвіти», а така читальня в селі конче 
потрібна, щоб люди вчилися і читали, та були розумні і вміли краще обробляти поле 
і т.д. і т.д., одне слово, щоб люди обов’язково у своїм власнім інтересі прийшли на 
концерт.

І люди прийшли. Було їх повна стодола, а деякі заглядали з-за дверей, бо не 
вміщались. Батько впровадив на подіюм і представив публіці «пана делегата», а цей 
зробив людям цілий виклад про працю товариства «Просвіта», мету його існування, 
про потребу відкриття читальні «Просвіти», про освіту і свідомість, яку ця читальня 
принесе їм і їхнім дітям. Далі співав дитячий хор і малий хлопчина задеклямував 
Шевченка. Перед його деклямацією о. Бариш — священик із сусіднього села — 
сказав кілька слів про Кобзаря. І я тоді мала змогу пописатися деклямацією, а вірш, 
який тоді говорила, пам’ятаю дотепер, значить круглих 80 літ, хоч не знаю, хто його 
написав:

Розвивайся ти, високий дубе,
Весна красна буде:
Розпадуться пута віковії,
Прокинуться люди...

Пізніше забрали голос писар Стасинець і війт Михнюк і заявили, що радилися з 
радними і всі погодились на відкриття читальні «Просвіти» в Павелчі. По відспіванні 
ще кількох пісень концерт закінчився.

Павелче жило тепер новим питанням: як знайти будинок на читальню? Напроти 
Долішньої церкви на обгородженім невеликім городі був дімок. Не можна було до
кладніше і певно ствердити, хто був власником цього дому: чи церква, чи громада, 
чи дідич. У тім дімку за панщини мешкав економ, що гонив людей до праці у пана. 
Там також була заґратована комірка, де замикали неслухняних, а часом різних
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Фото із зб. Д. Попадинця.
Павелче. Мішаний хор після концерту в Станиславові одержав першу нагороду.

Між хористами о. Стефанчук.

волоцюг. Після панщини в тім дімку мешкав молодий служитель, що помагав ста
рому парохові в церковній обслузі парафії. Тепер дім цей був порожній. Багато треба 
було докласти зусиль і блукатись по судах та урядах, доки вдалося дімок цей 
переписати на читальню «Просвіти». Мале це було приміщення, надто коли хотілось 
дати концерт чи виставу, але тим часом мусіло вистачати. На читальню було добре, 
тільки книжок не було. На щастя, у нас дома була досить велика бібліотека, як на ті 
часи і ті обставини. Мій батько слідкував за українською літературою і що лиш 
нового видруковано — купував, чи то в Станиславові, чи у Львові, а за посеред
ництвом склепу з книжками також у Києві. Так що мали ми майже всіх наших 
клясиків, деякі перлини світової літератури, а також ціле багатство дитячої літера
тури, хіба все, що до того часу видано для дітей рідною мовою. Майже цілу свою 
бібліотеку перевіз батько до читальні і в початковім часі сам видавав людям книжки 
раз у тиждень, щоб для кожного дібрати відповідно до його можливостей і заці
кавлень. Читали книжки переважно молоді люди і діти, взаємно собі оповідали зміст 
книжок, а чого не розуміли, приходили до мого батька і питалися. З часом книжки 
докуповувалось, а люди цікавились ними щораз більше.

Роки минали. З часом батько почав організувати хор з селянської молоді, збирав 
дівчат і парубків, обдарованих слухом. Згадувала я вже про павелецьку народну 
пісню, то є про ладкання, про пісні до танцю («Ой плєшу, плєшу...»). Третім родом, 
це були пісні співані при праці на полі чи пасенні корів. Були це пісні повільніші, на 
цю саму мелодію, співані голосно, майже криком. Коли батько їхав чи йшов через 
село і чув звідкілясь голос співу, що буде йому надаватись до хору, тоді шукав
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власника голосу і казав йому прийти на пробу. Деяких виловив голосово в церкві і 
так зібрав хор. Голоси кандидатів на співаків були невироблені, хрипливі, горляні. 
Передусім кожного зокрема треба було навчити, як належить користати своїм голо
сом. Пізніше навчив хор співати кілька церковних пісень, щоб, співаючи в церкві, 
вправляли голоси і мали вдоволення зі своєї науки. Службу Божу, як звичайно, 
співала ціла церква, але, яка несподіванка була для всіх людей, коли після Бого- 
служення перший раз заспівав церковну пісню хор. Від того часу кожної неділі хор 
співав пісні відповідно до свята і пори. По церковних — прийшли світські пісні. Три 
рази в тижні ходив мій батько три кілометри пішки з Горішнього до Долішнього 
Павелча в найгірший час, найгіршу погоду (літом і взагалі, коли була праця в полі, 
проб не було). Там у читальні вчив хористів читати ноти, мав з ними проби і 
вертався до хати дуже пізно. Яку ж всі мали сатисфакцію, коли відбувся перший 
Шевченківський концерт. Вступне слово сказав делегат «Просвіти» зі Станиславова, 
хор виступив з багатим репертуаром, були деклямації, закінчення доконав новий 
учитель, а людей було повно не лише в читальні — набиті були двері, вікна, і 
довкола читальні ті, нещасливі, яким не вдалось уже ніде всадити носа.

Село розросталося. Показалось, що церква в Долішнім Павелчі зробилась замала, 
до того була стара-старенька, покрита мохом, що вже майже не було видно ґонтів, 
вікна і двері розпадалися. Треба було подумати про нову церкву, але що зробити зі 
старою? Будинок церкви ніби звичайний, але мав щось легкого в собі, три малі бані з 
похилими від старости хрестами, головний образ Святого Михаїла, різьблений іко
ностас із чотирма намісними образами незнаного маляра, плоскорізьби з прадавніх 
часів. Шкода було це все так тільки розібрати. Батько постановив перенести її на 
Гуту, де дотепер не було церкви. По ремонті всіх ушкоджених елементів, стала вона 
правдивою прикрасою, архітектурною перлиною малого села Гути.

Тим часом збиралося гроші на нову церкву для Долішнього Павелча. Церква 
мала знову бути дерев'яна, бо на муровану села не було стати. Треба було роздобути 
багато високих і рівних ялиць, а такі росли тільки в лісі грабіни Дунін-Борковської. 
Від неї власне батько їх купив, хоч мав надію, що дістане задурно. На інші потреби 
складались люди, а відбувалось це так, що люди приносили гроші до церкви, впису
валося їх у відповідну книгу, а по Богослуженні батько виголошував, наприклад: 
«Василь Сас дав на будову нової церкви 2 корони. Хай му Панбіг благословить на 
здоровля і в єго праці», а хор співав: «Многая літа...». Це людям подобалося, що так 
прилюдно, ще й у церкві їх вичитують і співають їм, тож і приносили гроші. Церква 
росла. Будував її гуцул зі своїми помічниками, а коли прийшов договорюватись з 
батьком і людьми про величину церкви і заплату, приніс з собою кілька моделів 
церков, виконаних з патичків. Гуцули варили собі на дворі кулешу, батько ще їм від 
себе давав молоко і так вони працювали час до часу, смакуючи кулешою і попиваючи 
молоком. У моїй пам’яті залишились ті красні і сильні хлопці з перекиненою через 
плече кількаметровою ялицею, яку несли де було треба. Одною рукою тримали 
ялицю, а другою підпирались у свій широкий шкіряний пояс. Нарешті церква була 
готова. Богослуження відправлялися одної неділі в Долішнім, другої в Горішнім 
Павелчі, третьої на Рибні. На Гуті відправлялося лише на празник Св. Михаїла і під 
час похоронів її мешканців.

Дідич Менцель, якому вмерла жінка, приходив кожної неділі до церкви разом з 
цілим своїм домом, значить дітьми, бонами і гостями. До костьола в Станиславові 
не хотів їздити, бо казав, що завжди, коли там їде, має якусь нещасливу пригоду. 
Правда, однак, була інша. В церкві, в своєму селі, був він більш гонорований: мав 
своє спеціяльне місце збоку престолу, а під кінець Богослуження діставав патину до
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поціловання, що в тому часі належалось власникові села. В костьолі цієї чести не 
доступав.

З дідичем мій батько жив у згоді, навіть часто відвідувалися, але це довго не 
тривало. Причиною незгоди була школа. Батько заохочував селян, щоб посилали 
дітей до школи, а пізніше до гімназії, щоб учили дітей ремесла. Усвідомлював їх, що 
коли мають кількоро дітей, то тих кілька моргів, які мають, повинні переказувати 
тільки одній дитині, а решта повинна займатись ремеслом або йти до міста, бо коли 
свою землю поділять на шматочки, то з них не виживуть. Батько хотів розбудувати 
школу і найняти ще бодай одного вчителя, бо павелецька одноклясівка не давала 
достатнього приготовання, щоб іти до гімназії. Рада школи складалася тоді з дідича, 
священика і двох селян. Кожного року вибиралося голову Ради школи, а кандидата 
подавав актуальний голова. В результаті одного року головою був дідич, а другого 
мій батько, бо взаємно себе на кандидатів подавали, а селяни голосували так, як 
була подана кандидатура. Коли батько запропонував розбудову школи і науки, а 
знайшовся сам-на-сам з дідичем, цей сказав обурено: «Алеж не можна виучувати 
селян, бо коли будуть занадто мудрі, будуть жадати забагато грошей за працю в 
полі». Батько відповів: «Не забувайте, пане, що я є селянським сином» — і того року 
в голосуванні подав кандидата на голову одного з селян. Від того часу головою Ради 
школи був селянин. Правда, дідич з родиною далі до церкви приходив, але домашні 
відвідини скінчились.

Минали роки і багато змінилося в Павелчі і цілій парафії. Селяни почали інтере- 
суватися політикою, головно молоді господарі і парубки. Читали газети і книжки. 
Відбувалися тоді вибори до Віденського сойму, але не всі мали право голосувати. 
Залежало це від того, хто скільки поля має, скільки грошей і яка освіта. Бідняки 
взагалі не мали права голосу, зате дідичі мали багато голосів. Тих селян, які мали 
право голосування, треба було усвідомлювати, як і на кого мають голосувати. 
Траплялося, що селянин перекрутив прізвище кандидата на посла і голос пропадав,
бо тоді голосувалося в цей спосіб, що перед комісію говорилось на кого голосується, 
а не було жадних друків до виповнення. Загальне право голосування обов’язувало 
щойно по атентаті на львівського намісника А. Потоцького. Щораз більше люди 
усвідомлювались політично, національно, а немало допомогло в тім ходження до 
читальні і щорічні концерти-академії в честь Шевченка. В той час батько мій не міг 
багато уваги посвячувати своїм парафіянам, бо мати тяжко хворіла і через два роки 
вмерла.

В Делятині був адвокат д-р Кирило Трильовський, син священика. Він добре 
пізнав тодішні обставини і відносини священика до селянина. Гостро критикував тих 
священиків, що не інтересувались життєвими обставинами парафіян, а старалися від 
них витягнути, що лише могли. Щоб людей усвідомити, заснував радикальну партію 
і товариство «Січ». По селах люди почали записуватися до «Січі», носили крайку 
скісно зав’язану через груди, організовували відчити, походи. Збиралось кільканадцять 
парубків, ішли через село і співали:

Який то вітер шумно грає 
Від Сяну, Пруту до Карпат,
Яке то лихо визирає 
З тих бідних і нужденних хат...

До «Січі» вступило кільканадцять хлопців з Рибного. З Павелча і Гути ніхто не 
вступив. Рибняни були більш поступові, ідеалісти. Павелчани були повільніші, на 
світ дивилися реалістично, а до рибнян відносились з погордою. Критикували їхню
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господарку і насміхались з їхніх звичаїв. «Ти так говориш, якбись був з Рибна» — 
бувало говорили, коли хотіли кому дошкулити. Жадна павелецька жінка не вишила б 
сорочки з рибнянським взірцем, значить рослинним і хрестиком (Пригадую, що 
павелецькі вишивки були геометричні і вишивані гладдю).

Церква була проти «Січі» і проти д-ра Трильовського, а єпископ Хомишин видав 
пастирський лист, який батько в церкві прочитав. Однак на «Січ» дивився через 
пальці, видно селянський син з священиком провадили між собою боротьбу. Оправ
дував їх: «До церкви ходять, в Бога вірять, так нехай собі співають. Ліпший який- 
небудь рух, чим цілковита байдужість».

Так то було аж до Першої світової війни.
Багато молодих людей з Павелча покликано до війська і скоро всі вернулися 

здорові і цілі. Фронт переходив то в одну сторону, то в другу, аж задержався поміж 
Павелчем і Станиславовом. У нас були австріяки, а в Станиславові росіяни. Лише 
Долішнє Павелче було евакуйоване. Для горішнього села і, тим самим, для своєї 
сім’ї, батько вистарався про дозвіл, щоб лишитись. Однак ті, що мусіли покинути 
село і свої господарства, робили це з плачем, у розпуці. Що лиш могли, брали на віз, 
прив’язували до нього корову і їхали до Чех, бо там їм призначено місцевості, де 
могли затриматись. При тім багато стратили, бо мусіли війську продавати поросята, 
ялівки, кури і все, що не могли з собою взяти.

На фронті було покищо спокійно. Час до часу перестрілювалась артилерія і тоді 
над нашою хатою летіли шрапнелі. Всюди було повно війська. Всі горбики були 
перекопані, а в них робили землянки оборонні і мешканеві для старшин. Збіжжя і 
бульби мало що вдалося нам зібрати з поля, і то з великим трудом і в небезпеці, 
решта була знищена або зужита через військо. Багато поля знищено, а невимоло- 
ченими снопами військо стелило собі і під коней. Дві кімнати мусіли ми відступити 
австрійським старшинам на квартиру, а самі не могли вийти з хати навіть на малий 
прохід. На весну передбачали російську офензиву, а що я тоді мала двоє малих 
дітей, радили мені виїхати в безпечніше місце, що я також зробила.

До Павелча я вернулася майже перед кінцем війни. В міжчасі була вже революція 
в Росії, розпалася Австрія, проголошено Самостійну Україну, повстали Січові Стріль
ці, що боролись за її незалежність. Мій чоловік, що воював у Чорногорі, вернувся 
власне з фронту, зібрав всіх павелчан і всі ми пішли до Станиславова, де після 
проголошення самостійности відбувся величавий похід місцевої та окільної людности. 
Ми марширували, співали патріотичні пісні, тішилися. Радість, однак, була коротка. 
Зачалась боротьба Січових Стрільців з поляками і загинуло два брати мого чоловіка. 
Україну поділили поміж совєтів і поляків.

Павелчани всі вернулися з евакуації, може бідніші, але побачили трохи іншого 
світу, то й багатші в досвід, мудріші. Село було цілком знищене, ані одна хата не 
лишилась ціла. Мусіли люди засипати окопи, розбирати бункери, а з дерева, яке 
розібрали, ставили комірки, в яких тимчасово мешкали. Як звичайно, по війні не 
можна було нічого купити, а вернулись без якоїнебудь худобини чи домашнього 
сотворіння. Свої звірята раніше мусіли продати для війська і лишились їм безвартісні 
австрійські гроші. В селі була біда. Люди були щасливі, коли їм удалося денебудь і 
щонебудь заробити і мали змогу купити хоч би курку. Найважливішим сотворінням 
тепер стався кінь, бо не було чим ані землі заорати, ані дров з лісу на хату привезти. 
Бувало часто, що люди самі запрягались до плуга чи воза і тягнули. Пізніше вже 
можна було брати позички в банку і люди боргували і роз’їздились, шукаючи за 
зерном, кіньми, телятами. Та знов запанували хвороби: тиф і холера. Люди вими
рали, бувало вимирали цілі родини. Але війна скінчилась. Наші найкращі надії і мрії 
розплились, жінки оплакували мужів, батьки — синів («Засумуй, трембіто!..»), алеж
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треба було далі жити і виховувати дальші покоління. Може вони доживуть щасли
віших часів...

Ще за війни в Павелчі мали місце дві важливі для села події. Перша: то — помер 
павелецький дідич К. Менцель. Його дорослі чотири сини виплатили й видали заміж 
своїх сестер, а самі поділились селами. Дідичем у Павелчі став Станислав Менцель. 
За Польщі дідичі стратили всі права володіння над селом, не були вже власниками 
села, а тільки власниками своїх, не малих, зрештою, маєтків. Здемократизувались 
вони настільки, що зарівно Станислав, як і його старший брат, взяли собі за жінки 
селянські, українські, дівчата. Може це і був вплив більшовицької революції на сході, 
може думали, що в цей спосіб забезпечать на кожний випадок свої маєтки. Обидва 
були пристойні й інтелігентні молодці, виховані разом з іншими дітьми польської 
аристократії в єзуїтів у Хирові, де покінчили гімназію. Обидва також були абсоль- 
вентами агрономічної академії в Дублянах підо Львовом. Від наймолодших літ 
говорили німецькою, англійською і французькою мовами. Уважались за польських 
патріотів, з чим, однак, як майбутнє показало, не було найкраще, бо коли в Другу 
світову війну прийшли німці, обидва проголосились як фольксдойчери, опісля виемі- 
ґрували до Німеччини, а про Станислава знаю, що востаннє був в Англії.

Друга подія, що сталася ще за Першої світової війни, це то, що в Долішнім 
Павелчі згоріла церква, побудована такими великими зусиллями й жертвенністю 
павелчан. Ночувало там якесь німецьке військо. Спали на соломі, а котрийсь із них 
кинув недопалок і так тікали півголі з церкви, потратили все своє військове майно і 
зброю. Для павелчан болючою стратою, крім церкви, були ті срібні й позолочувані 
келіхи монстранції, ліхтарі, дорогі фельони, хоругви, обруси: все згоріло, змарну
валось, а відшкодування за те жадного не було.

Яких два роки потривало, доки село трохи «піднялось на ноги», відбудувалось. У 
нових хатах люди вже робили підлоги з дощок, а дахи крили бляхою.

Батько почав думати про будову нової церкви для долішнього села і читальні. 
Відкрилася можливість роздобути на цю ціль трохи грошей. Німецька влада звер
нулася до батька, щоб зайнявся зібранням і похованням всіх німецьких воїнів на 
однім цвинтарі. За війни, де воїн поліг — там його поховали, і так у Павелчі, Рибні і 
Гуті було повно могил по полях, лісах, при дорогах, а то і зверху валялись людські 
кістяки. Батько звернувся тоді до людей, кажучи, що німці обіцяли добре заплатити 
за зібрання поляглих воїнів на одному цвинтарі, а село потребує грошей на церкву і 
читальню. Казав їм узяти мішки, викопувати небіжчиків чи зібрати кістяки, по одному 
до кожного мішка, коли знайдуть військову бляшку ідентифікаційну, щоб її прив’я
зали дротиком до мішка і щоб усіх принести на окрему ділянку парафіяльного поля, 
де виділив місце на військовий цвинтар. Люди охоче згодилися на це, бо гроби, 
головно по полях, перешкоджали їм у праці. Треба, однак, нашим людям віддати 
шану за це, що жадного гробу не заорали, обходили з плугом чи бороною то зліва, 
то справа. Була це вже осінь, після праці в полі і люди взялися до цієї праці. 
Кожному батько вручив стільки новокуплених мішків, скільки було тих могил. Люди 
звозили мерців, хоч не всі були певні, чи це в мішку німець, жид чи хто інший. 
Кожний на свої мішки викопав ями у визначених, у ряди, місцях, а як уже зібрали 
всіх небіжчиків, цвинтар обгородили, виставили посередині великий хрест, а також 
на кожнім гробі дали малі хрести, а де кого вдалось ідентифікувати, табличку з 
персоналіями. Коли це вже було готове, зійшлися люди, батько відправив молитви і 
посвятив гроби. Приїхали німці, сконтролювали і добре заплатили.

Можна було тепер розпочинати будову церкви і читальні, але що на все грошей 
не стало, то знову співалося в церкві «Многая літа...»

Життя в селі знову повертало до нормального стану. Люди тепер головно жили з
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набілу продаваного в Станиславові, а корови кормили переважно сіном із прекрасних 
місцевих лісів, званих тут лазами. Павелецькі ліси не були такими як переважно 
стрічаємо. Були це ліси рідше задеревлені, листаті, зарослі буйною травою з мно- 
жеством пахучого горошку, конюшини й іншого квіття. До пізньої осені можна було 
тут пасти худобу, а на зиму косилось у червні буйну траву, виносилось на соняшні 
місця і сушилось на пахуче сіно.

Також віджило в селі культурне життя по вибудуванні церкви і читальні. Батько 
знову зібрав дівчат і парубків, і зорганізував хор. Був це на той час добрий хор, 
давав концерти не лише в своєму селі, але також в околиці і в Станиславові. Був тоді 
хором на вершку своєї слави. Давалося в селі також вистави як «Наталка Полтавка», 
«Сватання на Гончарівці» й інші. Я тоді приїздила до Павелча і до батька лише 
літом на вакації, а часом і зимою на Різдво. Тоді помагала батькові організовувати 
ті вистави, головно шила одежу, декорувала сцену, вчила танцювати, наприклад, 
малих дітей в «Чужім пір’і», що мені найбільше лишилося в пам’яті, з кожною 
подробицею з 10 убрань, які я тоді пошила. На кожну таку виставу чи концерт треба 
було мати згоду з воєвідства. Одначе батько дозволи діставав, бо, як казав, радить 
собі добре з тими панами, бо платить їм обіди, пиття і т.п.

За уряду маршала Пілсудського почалася сильна акція польонізаційна українських 
сіл, а також колонізація поляками Галичини. Почалися карні пацифікації сіл. Павелче, 
як би чудом, цього уникнуло. Правда, прийшов до школи вчити польський учитель і 
розпочав політичну діяльність. Намовляв людей, щоб переходили на римо-католиць- 
кий обряд, що дістануть працю на залізниці, збирав передшкільні діти і вчив їх 
співати польські пісні, польську мову. Побачив він в однієї дівчини медалик Серця 
Хрйстового і сказав: «Ти записалася до Серця Христового, запишися ще до серця 
псячого і котячого». Батько віддав справу до суду за образу релігії, і цього вчителя 
перенесли з Павелча, а на його місце прийшов українець. Дві родини, однак, перей
шли, як тоді казалося, на польське, і дістали працю на залізниці. В одній із тих 
родин умерла дитина, падав тоді сніг з дощем, коли прийшов батько дитини і 
просив, щоб мій батько поховав. Батько був би ту дитину поховав, але побоявся, що 
його ксьондз може подати справу до суду, за те, що відбирає йому з трудом 
«навруцоне душичкі». Господар мусів поїхати до Станиславова зголосити похорон. 
На другий день приїхав фіякром польський ксьондз, зробив скромненький похорон, 
ані співу, ані свічки, людей на похорон прийшло дуже мало, та й ті вибриджували, 
що нічого не розуміли, що той ксьондз там говорив. До того господар мусів ксьон
дзові заплатити багато грошей і оплатити фіякра за пів дня. Скоро по тім він зрікся 
цього римо-католицизму і батько знову його вписав до метрик. Як він казав, не хоче 
на другий раз корови продавати, щоб оплатити похорон.

Раз трапилось, що приїхав колоніст з-під Кракова на одне господарство, котре 
звільнилось, бо господарі вмерли, а їхній син винісся до міста. Власне цей, як тоді 
звали, мазур, привіз до хати жінку з дитиною і худобу та поїхав возом на залізницю 
по решту свого майна. Хоч день був соняшний, погідний, не знати звідки взялась 
навіть невелика хмара, зірвався дощ, блискало, гриміло і один грім ударив жінку 
мазура, що з дитиною вийшла видоїти корову. Дитину сусіди відрятували, а мазурка 
вмерла. В розпуці мазур поклав жінку до труни і на віз, винайняв другого воза, 
прив’язав до возів худобу і виїхав з села. Від того часу не було більше аматорів, щоб 
замешкати в Павелчі, ані в околиці.

Минали роки, а в міжчасі батько, хоч мав багато парафіяльного поля, задержав 
собі лише дві корови, коня з бричкою і не провадив господарки, а поле винаймав 
людям, інвентар попродав. Для господарювання не мав ані знання, ані замилування, 
тому нічого дивного, що обмежив його до мінімуму, як тільки мама вмерла, а ми
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його діти, пішли на своє. Жив дуже скромно, головно набілом і яриною (може тому 
дожив 93 літ, помимо тяжких переживань психологічних і фізичних в останніх роках, 
надто після приходу більшовиків у 1944 p.). За священичі послуги брав мінімальні 
оплати і в залежності від маєтку вірного. Наприклад, бідняків ховав задурно, а як 
лишалась удова з дітьми, то ще їм після похорону давав кілька золотих, як казав «на 
косаря». Гроші, які давав на церкви, на урядження концертів і вистав, на книжки і 
взагалі бібліотеку, або організування таких імпрез як демонстрація радіопередачі 
для села, як тільки появилося радіо в Станиславові, брав з того, що винаймав поле.

Минали дальші роки і як батько казав: «Нема вже нікого в селі, кому я не давав 
би шлюбу, а мало таких, котрих не христив я». Молоде й середнє покоління, це вже 
були люди виховані в читальні. Кілька хлопців скінчило гімназію або інші середні 
школи, деякі навчились ремесла. Василь Матіяш студіював, вивчився на доброго 
баритона, а починав науку співу і читання нот у павелецькім хорі мого батька. Юрко 
Синишин заложив собі власний склеп, дроґерію, на головній вулиці в Станиславові. 
Тепер проживає в Торонто. Один з Федишинів став директором загальноосвітнього 
ліцею Ломжі в Польщі. Це ті, про яких знаю, хоч давно вже не маю контактів з 
Павелчем. Також у самому Павелчі люди почали закладати склепи. Крім коопера
тивного склепу, при гостинці відкрили свої склепи Миколай Матіяш і Юзик Бога- 
чевський.

У Павелчі також було засноване товариство «Сокіл», де молоді парубки сходи
лися, вправляли різну гімнастику і військову муштру, щоб, коли трапиться така 
нагода, визволяти свою батьківщину. Настала Друга світова війна.

Я просила свого батька, щоб покинув село і приїхав до мене. Він, однак, не хотів, 
хоч давно вже скінчив вісімдесятку. Казав, що його обов’язком є лишатись у своєму 
селі, при своїх вірних і церквах. Тяжко перебув цю війну. Через село кілька разів 
переходили війська, переходили різні переселенці, все виїли, багато знищили, настав 
у селі голод. Літом, вже збіжжя стояло в полукіпках, хтось однак кілька з них украв 
одної ночі. Батько чогось був певний, що то хтось із його парафіян украв, хоч різно 
могло бути. Мав великий жаль до людей. У неділю цілу проповідь старушок посвятив 
науці, як то негарно в когось красти, і закінчив зі сльозами в очах такими словами: 
«А ви, люди, що, — ви свині! — до свого ксьондза приходите полукіпки красти!! — з 
того клаптика землі, що мені лишили...»

Не знаю подробиць, як жилося у Павелчі по війні. Знаю тільки, що коли наклали 
на село податок за утримання церкви і священика, батько вніс відкликання до самого 
Сталіна, що для села, знищеного війною, цей податок є зависокий і повинні його 
обнизити. Така була натура мого батька, що ніколи не піддавався. Музикою, співом, 
компонуванням і гармонізуванням народних пісень займався батько до останніх 
своїх днів. Ще в 1951 році писав листа до Києва, до свого внука, а мого сина, який 
сидів там за лагерними дротами: «Пришли мені, дорогий внуку, нотний папір, бо у 
вас там у столиці напевно можна купити, а у нас тут у Станиславові нема». Не 
здавав собі старушок справи, як то виглядає совєтський лагер.

Помер мій батько в 1953 році, а було йому 93 роки. Все говорив, що буде жити 
100 літ і я в це вірила. Певно дожив би, якби не тяжкі пережиття і обставини 
останніх літ. Похований біля церкви в Горішнім Павелчі, тепер Павлівці. Могила 
його обетонована, а в середині бетонової рамки хтось літом завжди садить свіжі 
квіти. Стоїть обетонований сталевий хрест.

Богослуження відправляються тепер тільки в горішній церкві. Священик, право
славний, приїздить з Івано-Франківська. На Свято Івана завжди відправляє панахиду 
над могилою мого батька. Так бажають собі павелчани.

Хрест на могилі мого батька, це хрест із старої церкви в Гуті, котра згоріла
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разом з цілим селом. Шкода старих різьб і Святого Михаїла. Шкода також усіх 
людей, яких вивезли з Гути по спаленні села в діях проти партизанів, уже по війні, і 
не знати, де вони поділись. Тепер на місці села Гути є ферма хутряних звірят.

Рибно також згоріло разом з церквою, з тих самих причин, що й Гута. Людей 
також вивезено, але хто пережив, той повернувся. Там збудували нове, модерне село: 
є також стави з кемпінгом для рибалок і грубками до варення щерби.

Долішня церква стоїть, без хреста. Тепер там колгоспний магазин. Правдоподібно 
внесок, щоб цю церкву призначити на магазин, подав на зборах павелецьких кол
госпників Василь Сас, син того славного Онуфрія, котрий так гарно різьбив у дереві 
святі образи. Може мусів це зробити, а може думав, що в цей спосіб урятує церкву 
перед розібранням. За цей внесок заплатив життям.

Плебанія стоїть, хоч валиться, але ніхто не вспішається її розбирати. Вікна пови- 
падали, стіни позамокали. Тільки одне вікно ще є, в колишній кухні. Там живе 
колгоспний тракторист. Перед хатою розЧжджене болото, в якім стоїть трактор. З 
буйного колись ксьондзового саду, до якого всі діти з Горішнього Павелча при
ходили яблука «красти», лишилися три висохлі дерева. З огородження, стайні, сто
доли нема ані сліду. На ксьондзовім городі виросли нові хати.

За городом, як колись, починається малий ярок, оброслий вільхами, а в нім 
джерело з холодною і свіжою, як колись, водою. Далі лука над потоком, усіяна 
різним квіттям, а коли сонце пригріє після бурі, то всюди так пахне-пахне рідною 
землею і зворушує та наводить спомини з дитинних літ.

Хатки павелецькі чистенькі, чепурні, огороджені парканами і обсаджені квіттям. 
Тільки поля більш занедбані.

Через ціле село біжить асфальтова дорога, що колись була мішаниною болота й 
каміння. Гостинець також асфальтовий і вдвічі ширший від колишнього битого 
шляху. Курсує ним регулярно автобус до міста.

Люди павелецькі не змінились. Гостинні й зичливі, як колись, а може ще зичли
віші. Всі старші з великою шаною згадують мого батька, а молодь, і навіть діти, 
знають його з оповідань.

П А Л А ГИ ЧІ

Район Товмач (Тлумач), область Станиславів. Пал&гичі (місцеві вимоляли Пола- 
гичі) — це давнє поселення близько Товмача (3 км або 2 милі). Згідно з переказом 
назва походить від дієслова палати-горіти, бо на горі Стражниці (з північної сторони 
села) сторожі запалювали вогні й так перестерігали людей перед наїздом татар чи 
іншого ворога. Поселення було середньозаможне, добра земля, близько повітового 
міста Товмача, з власною залізничною станцією, всього дві залізничні зупинки — 
Тисьмениця і Хриплин — до Станиславова (22 км або коло 15 миль). Була фабрика 
гіпсу, побудована інж. Вишницьким на маєтку і при допомозі Дмитра Самбірського.

У 1939 році було в селі 2670 мешканців, з того 2450 українців, 100 поляків і 120 
латинників. Поляки колоністи жили на присілку Попелів.

Була 4-клясна школа, церква і приходство, читальня «Просвіти» (з доброю бібліо
текою, впорядкованою тамошніми студентами), т-во «Рідна школа», т-во «Каменярі»,
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був якийсь час «Дитячий садок», коопе- 
ратива, молочарня. Директор школи був 
поляк, але в 1936 році прийшов свідомий 
українець Петро Бернакевич з дружиною- 
вчителькою, сином і донькою. Була єван- 
гелицька церква.

Був польський двір і кілька польських 
родин; євреїв не було. Був ще аматорсь
кий гурток, який провадили тамошні сту
денти й давали вистави в Палагичах або 
їздили з виставами до сусідніх сіл.

Село було свідоме. Найчастіше з ві
чами виступав адвокат і посол з Товмача 
Іван Макух.

У Дмитра Самбірського деякий час 
переховувся Мирослав Січинський після 
втечі з в’язниці (див. про це у споминах 
Івана Макуха «На народній ниві»). З села 
вийшла чимала кількість української ін
телігенції, передусім з української гімназії 
у Станиславові, з польської в Товмачі та 
з інших. Нижче подається більш чи менш 
у часовім порядку тих, які народилися в 
Палагичах і мали середню й вищу освіту:

1) Отець Іван Ліцовський, жонатий, 
парох у Грабівцях, Станиславівської діє- 
цезії.

2) Д-р Микола Мелінишин (Заверухів), 
студіював у Празі, був співавтором перекладу «Вступ до філософії Канта» (про це 
згадує д-р І. Мірчук у передмові до видання того «Вступу»), Працював бібліотекарем 
«Просвіти» в Тернополі. Після приходу більшовиків був директором десятирічки в 
Товмачі, помер у 1978 р. Всім студентам і людям у Палагичах допомагав порадами 
та своєю прихильністю.

3) Інженер Олекса Овчарчин (Збщин), студіював у Празі текстильну техніку, тоді 
працював у Лодзі, — не схотів змінити метрики (свого обряду), тому стратив працю 
й заклав крамницю з харчами. Часто приїздив до Палагич з Лодзі та своєю товарись
кістю добре впливав на людей і студентів. В 60-х роках відвідав рідні сторони і його 
матеріяли були переслані до альманаха про Станиславівщину. Помер на Шльонську 
в 1979 році.

4) Микола Драґанчук, був у гімназії у Станиславові, Тернополі та в Товмачі. 
Студіював право у Львові. Був директором Повітового союзу кооператив у Товмачі. 
В Америці працював у бюрі продажу нерухомостей («ріел істейт») та в міському 
бюрі.

5) Отець Микола Головатий, закінчив гімназію у Станиславові, студіював у Бого
словській академії у Львові (митр. А. Шептицького), був висвячений в 1966 році в 
Канаді, де працював на парафії, а потім вернувся до Америки.

6) Хоркавий Дмитро, був у гімназії у Станиславові та Рогатині, діяльний в ама
торськім гуртку в Палагичах, студіював у Празі агрономію, тепер в Америці.

7) Самбірський Степан, закінчив гімназію в Станиславові, студіював у Празі, де 
здобув докторат Карлового університету. Був асистентом університету в Австрії, а

Фото С. Самбірського. 
Палагичі. Могила поручника 

УГА Матвія Яремчука.
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згодом професором у коледжах та університетах Америки. Працював в українськім 
радіо та при перевиданні українських словників. Член Наукового Т-ва ім. Шевченка.

8) Мелінишин Іван, закінчив гімназію в Товмачі, вчетелював. Переїхавши до Аме
рики, працює в банку.

9) Овчарчин Дмитро, гімназія в Товмачі та Перемишлі. В Німеччині студіював 
ветеринарію. В Америці працює при електричних моторах і веде мотель у Вісканзін 
Делс.

10) Овчарчин Петро, закінчив промислову школу в Товмачі. В Америці працює 
при виробі точних технічних приладів.

11) Хоркавий Петро, українська гімназія у Станиславові. В Америці закінчив студії 
політичних наук,' працює в бюрі зовнішніх зв’язків при суспільній службі у шпиталі.

12) Головатий Петро, гімназія в Товмачі, студіював у Педагогічнім інституті в 
Станиславові. В Америці як референт спортового т-ва «Леви» в Чікаґо, містив дописи 
у пресі. Писав вірші. Помер 1976 року від цукриці.

13) Карбашевський Іван, кооператор і вчитель. Помер в Америці 1978 року на 
удар серця.

14) Зімбровський Василь, гімназія в Товмачі та в Австрії. В Америці власник 
будівельної фірми.

15) Ліцовський Василь, українська гімназія у Львові; студіював техніку. Тепер у 
Канаді.

16) Андрусяк Іван, гімназія у Станиславові, закінчив учительську семінарію в 
Бучачі (1944). Тепер у Канаді.

47) Маслікевич Олекса, середня освіта. Тепер у Канаді.
18) Гуцул Петро, студіював оптометрію в Англії, в Америці працює як власник 

бюра продажу нерухомостей («ріел істейт») та виробляє забезпечування.
19) Отець д-р Вадиль Савчук, скінчив гімназію у Станиславові в 1944 році, бого- 

словію студіював у Римі, був священиком у Саскечевані в Канаді.
20) Василь Петрів, закінчив промислівку у Станиславові. Працює в Канаді як 

технік.
21) Морський Іван, ходив до гімназії в Коломиї, працював судовим урядником- 

секретарем у Товмачі від 1912-1939 р. Був знаний між людьми як суддя Сиротинський 
перед Другою світовою війною.

22) Морський Лев-Льонко, був учителем у селі Хмелівка, пов. Богородчани, до 
школи ходив у Коломиї або Товмачі.

23) Морський Кость, український православний священик на Волині коло По- 
ворська, недалеко Ковеля. До школи ходив у Товмачі, студіював теологію у Стани
славові.

24) Морський Дмитро, до гімназії ходив у Товмачі, брав участь у Першій світовій 
війні, а по війні займався торгівлею в рідному селі.

25) Сірецький Лев-Льонко, люди казали «ксьондзів панич», був сином довголіт
нього місцевого священика. Гімназія в Коломиї-Товмач; студіював теологію в Стани
славові, потім учителював.

26) Островський Степан, до гімназії ходив в Товмачі, брав участь у Першій 
світовій війні. Працював тимчасово домашнім учителем і секретарем у громаді.

27) Козак Петро, гімназія в Коломиї. Потрапив у полон під час Першої світової 
війни. Вчителював у Радянській Україні, знищений як галичанин у 1936 році.

Щодо еміграції, то в Америці, Канаді й Арґентіні є приблизно 100 осіб з Палагич.
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ПАЦ И КІВ

В. Гірняк і Роман Шкавритко

Близько сім кілометрів на південний захід від Станиславова є село Пациків. Воно 
славне з високомистецьких фаянсових виробів: переважно мініятюрних Гротескових 
фігурок, що зображали постаті жінок, птахів, звірят, дерев і рослин. Багато було 
статуеток жінок у кренолінах (звичайно рожевих) з парасолькою в руці.

Фігурки не були більші як двадцять сантиметрів висоти. Всі були старанно викін
чені, високоартистично мальовані, поліровані.

Відомий в Галичині театрально-кабаретний актор і куплетист Ярослав Давидович, 
що виступав у театрі Тобілевича і польському театрі Монюшки в Станиславові (між 
іншим, феноменально виконував головну ролю в комедії «Осінні маневри», яка йшла 
в одному сезоні понад 25 разів при напхом напханій залі), склав кабаретну пісеньку:

Бо я є статуетка фаянсбва,
Пациків, то мій рідний дім.
Білявка синьоока, чорноброва,
Рум’яна, хоч не п’ю, не їм.

Перебрана за статуетку з Пацикова артистка Ленська співала цю пісню з великим 
успіхом, часом на зміну з артисткою Смеречинською.

Фабрику фаянсових виробів заснували ще за австрійської окупації Галичини ві
денські німці-фабриканти в 1880 році. Власником був якийсь польський граф, а 
управителем багато років між двома світовими війнами був вихрист (Тух) Туховсь- 
кий, одружений з українкою Ольгою Ковальською, дочкою ветеринарного лікаря, 
який стало працював у міській різні в Станиславові.

У найвищому розквіті фабрика мала 350 різного роду та стажу фахових робіт
ників. У фабриці були такі відділи як технічний, хемічний, лябораторний, артистичний 
і інші.

Фабрика постала в Пацикові з огляду на унікально-відповідну глину, що нада
валася на делікатні фаянсові вироби. Знаходилася тільки в одному місці коло Паци
кова, близько Солотвинської Бистриці. Була та глина майже сірого кольору і доволі 
масна. Давалася легко уформлювати, а висушувана відповідним процесом, не тріскала 
й не творила порів, зберігаючи гладку поверхню. До того давалася легко малювати 
й досконало приймала й утривалювала відповідні фарби. До цього були висококвалі
фіковані фахівці й випробувані методи. Через те пациківська фабрика була одною з 
передових у Галичині.

Освітлювана була вже в початках двадцятих років електрикою, що її продукувало 
власне динамо фабрики.

Для підвищення якости домішували до пациківської глини каолін, який спро
ваджували з Німеччини. Це майже біла глина, що має в собі багато хемічних 
складників, потрібних у виробі порцеляни.

Мішанку глини з хемічним плинним розчином очищували й мололи на рідку білу 
масу-порцеляну, яку вливано в форми. Коли маса присохла, йшла до різних відділів, 
де її відповідно різьбили, вигладжували, полірували, шліфували, малювали й відда
вали до випалювання.
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До випалювання вживано високоякісного вугілля-коксу, до якого машини вдували 
повітря, щоб досягти високу температуру від 150° до 250° С.

Пациківські вироби продавано за часів австрійської окупації у всіх краях, що 
належали до австро-угорської держави й у Німеччині, а за польської окупації — в 
цілій Польщі, навіть у Ґдині, але головно йшли на експорт у Західню Европу.

У 1925 році фабрика була удержавнена й перейшла під чисто польський заряд. У 
висліді того всі українські робітники менш важливих кваліфікацій були замінені 
поляками, а тільки такі фахівці, без яких фабрика не могла працювати, зосталися.

В 1928 році збудовано електрівню, новий збірник на воду й проведено каналізацію 
до ріки Бистриці.

1932 року в-часи господарської кризи фабрику закрили з огляду на фінансові 
труднощі.

У 1900 році в селі було 213 мешкальних домів, а в них 1146 мешканців (557 
чоловіка і 589 жінок), а в тому 1074 греко-кат., 45 римо-кат. і 27 Мойсеевого в. виз
нання, а за національністю 1077 українців, 67 поляків і 12 німців.

У 1921 році в селі було 218 мешкальних домів, а в них 1052 мешканці (495 
чоловіка і 557 жінок), а в тому 966 греко-кат., 77 римо-кат., 1 євангелик і 7 Мойсее
вого в. визнання та 1 інших, а за національністю 970 українців, 72 поляки, 4 німці, 5 
жидів і 1 інших.

У 1931 році в селі було 288 мешкальних домів, а в них 1403 мешканці.
У 1939 році було в Пацикові 1490 мешканців, з того 1390 українців, 20 поляків, 70 

латинників і 10 німців.
Село Пациків було національно свідоме й культурно діяльне. Мешканці займалися 

рільництвом і тваринництвом. Землю мали врожайну. В селі була читальня «Про
світи», гарна церква, народна школа, в якій учителем під кінець двадцятих і на 
початку тридцятих років був Олекса Ткачук.

З висококваліфікованих працівників-українців у фабриці належить згадати Иосифа 
Когутяка з артистичного відділу, в якім він працював від 1920 року до 1932, а крім 
нього відзначались Павло Середюк, Юрко Желюк, Петро Катрич, Дмитро Кіндраць- 
кий, Олександер Дичаківський і інші.

За більшовицької окупації село перейменоване на Підлісся і прилучене адміні
стративно до сільради Загвіздя.

Ярослав Смольський

СЕЛО ПІДГІРКИ

Дуже близько міста Калуша, півкілометра від Лімниці, простяглося по двох 
берегах Млинівки село Підгірки. Близькість міста сприяла розвиткові рільництва, 
городництва й садівництва, а поза тим купецтва, ремісництва та легкого промислу. 
Мешканці села носили, а зрідка й возили до Калуша плоди рілі, особливо плеканих 
городів і садів, а також молоко, сир, масло, сметану, а то й м’ясо. Багато доставляли 
до міста яєць, курей, гусей, індиків та ін. Літом доставляли до міста різні ягоди та 
гриби. Малоземельні наймалися на різні роботи, а також творили майстрові буді-
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вельні гуртки спеціялістів, що займалися будовою нових чи направою старих будинків 
у селі і в місті. Було в селі багато добрих ремісників.

Ще з-перед Першої світової війни існувала в селі цегельня, що спиралася головно 
на ручній праці й давала можливість заробітку, а також був млин, до якого зіздилося 
багато людей з поблизьких сіл.

Історію села Підгорок написав Харитон Смольський. Родина Смольських, іменами 
Харитон, Иосафат, Данило, Ярослав, Григорій та Василь записана товстими буквами 
в історії культурно-національного життя села Підгорок.

Харитон Смольський написав історію села Підгорок. Він збирав і досліджував 
фолкльор сіл: Підгірки, Бабин Зарічний і Середній, Студійку та Вістову. Деякі леґенди 
ним записані мають дату 1269 року. Підгірки мають давнішу дату існування в 
порівнянні з Калушем. Деякі праці Харитона Смольського були опубліковані — він 
пов’язав «історичні правди і леґенди» — використовуючи перекази з покоління в 
покоління. Село Підгірки постало правдоподібно із об’єднання груп великих родин, 
які жили у спільному дворі. Походження назви Підгірки з браку даних трудно 
встановити. З часів повстання Богдана Хмельницького відомий шляхтич Смольський, 
який, помимо труднощів зі сторони польської шляхти, брав участь у повстанні. Він 
посадив на своїм дворі два дуби, що мали символізувати єдність земель, які перетри- 
вали до нових часів.

Село виховувалося і жило традицією минулого. Великий слід своєї праці у Під- 
горках залишив по собі священик Антін Могильницький. Він був родом із Підгорок. 
Захоплений ідеями «Руської трійці», він працював над національним усвідомленням 
села та піднесенням його інтелектуального рівня. Він був деканом, послом Галицького 
сойму та делеґатом до австрійського парляменту.

В другій половині XIX століття у Підгірках Богдан Дідицький і Денис Зубрицький 
підо впливом Михайла Качковського здеморалізували село москвофільськими ідеями, 
при чому їм сприяв священик Козак. Проти цього дуже гостро виступає Иосафат 
Смольський, який з групою національно свідомих людей організує «Просвіту» та 
відроджує духовно село. Будують Народний дім, де концентрується освітня праця. 
Будову дому закінчено у 1928 році, першим головою «Просвіти» був Иосафат 
Смольський, а згодом Михайло Франко, Данило Мочан. Крім Смольського в гро
мадській праці заслужилися А. Когут, М. Франко, Копець, Филипович, Ірина Стадник 
та Харитон Смольський. Головно Иосафат Смольський завдяки своїм природним 
музичним здібностям зумів організувати хор і театральні вистави. Село було дуже 
свідоме. Театральні вистави стояли на досить високому рівні. Із села Підгорок перші 
кроки театрального мистецтва виніс Олесь Климович, що виступав відтак у театрі 
Садовського, Карабіневича і Когутяка, а далі у театрі ім. Івана Франка в Стани
славові.

Крім театрального мистецтва, Підгірки визначалися ще хорами. Було їх три: 
один чоловічий і два мішані. Перший постав у 1906 році і проіснував до нових часів. 
Він сміло рівняв себе із калуським «Бояном», що працював під дириґентурою проф. 
Струка. Добрими солістами були Йосафат і Ярослав Смольські. Чоловічий хор сам 
зліквідувався, а жіночий розвивався далі, маючи визначних солістів. У 1940 році 
здобуває першу нагороду на конкурсі в Калуші, а на олімпіяді в Станиславові 
здобуває друге місце. У 1977 році на конкурсі здобуває перше місце і назву «Народ
ного хору» всієї України. Костюми для хорів у нових часах виготовляв художник 
Григорій Смольський.

Була у Підгорках і оркестра (цимбали, скрипка, бубон і бандура), якою завідував 
народний музика Андрій Приндей. Вони грали на весіллях та фестинах у поодиноких 
селах. На тій народній основі виросла і професійна капеля під дириґентурою Михайла
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Пакіса. Він був також і композитором, сам компонував модерні тоді танґо. В Калу- 
ськім повіті тішився популярністю. Членом тієї капелі був славний клярнетист із 
Хотіня, Ліщинський. В Хотіні була в той час духова оркестра, яка разом з оркестрою 
Підгорок обслуговувала Калуський повіт, виступаючи на весіллях та фестинах. Якщо 
йдеться про піднесення освітнього рівня села, Василь Смольський, який був у той час 
студентом, організовує Самоосвітній гурток, де члени могли дістати середню освіту. 
Над тим працювала спеціяльна педагогічна комісія, яку очолював Василь Смольський, 
заступниця голови Ірина Стадник-Шлемко, Михайло Франко, Харитон і Иосафат 
Смольські та Йосиф Єґенчук. Предмети, що їх виучувано, це — мова, історія, 
література, географія, хемія, фізика і математика. Крім того дещо з політичної 
ідеології ОУН.‘ Ті курси були інспіровані ОУН.

Початків фізичної культури і спорту у Підгорках належить шукати ще перед 
Першою світовою війною. Організували його студенти Павло і Микита Копці та 
Григорій і Йосафат Смольські. Все це, одначе, не виявляло великої активности. На 
високому рівні спорт розвинувся доперва по 1928 році, що його зорганізував на 
правильних основах Василь Смольський, беручи як взір спорт у гімназії в Яворові, 
якої він був учнем.

Крім гімнастики, дружини дівчат і хлопців ще вправляли відбиванку, кошиківку, 
сітківку, а також футбол, а навіть і боксерку. Інші села брали приклад із Підгорок, 
організовували спорт у себе, а відтак дружини поодиноких сіл змагалися між собою.

Василь Смольський і Ірина Стадник-Шлемко загинули в УПА. Ними вихована 
молодь не зійшла з накресленого шляху, вона далі бере участь у громадській праці, а 
їхній вихованець Ярослав Мельник у 1941 році проголошує в Бережниці, після про
голошення у Львові, Акт відновлення Самостійної Української Держави.

Всі ці згадані активісти були часто переслідувані окупантами і багато натерпілися 
за свою щиру відданість справі визволення України.

Анна Дерлиця

СЕЛО ПІДЛУЖ Ж Я

Село Підлужжя положене серед лугів із вербами, де злучуються ріки Солотвинська 
і Надвірнянська Бистриці, та творять дуже глибокий і темний став, що його прозвали 
«Ворона». Став був багатий на коропів, линів і раків, а що село віддалене від 
Станиславова всього на три кілометри — то рибалки зі Станиславова часто тут 
риболовили. Південні околиці села підносяться в чудову полонину, що далі пере
ходить у гору, з якої чудовий вигляд на срібні стрічки рік. Село сусідувало із селами: 
на заході з Підпечарами, де був парохом о. Кульчицький, на сході з селом Вов- 
чинець, де був парохом о. Коропецький.

У 1900 році в селі було 183 мешкальні доми, а в них 1389 мешканців (702 чоловіка 
і 676 жінок), а в тому 1342 греко-кат., 28 римо-кат. і 9 Мойсеєвого в. визнання, а за 
національністю 1342 українці і 37 поляків.

У 1921 році в селі було мешкальних домів 251, а в них 1302 мешканці (594 
чоловіка і 728 жінок), а в тому 1287 греко-кат., 31 римо-кат. і 4 Мойсеєвого в. виз-
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Ф ото Анни Дерли ці.
Підлужжя. Священик о. Никола Ілевич святить людям паски під загальний спів

«Христос воскрес».

нання, а за національністю 1288 українців, ЗО поляків і 4 жиди.
У 1931 році в селі було мешкальних домів 292, а в них 1503 мешканці.
У 1939 році було в селі 1600 мешканців, з того 1545 українців, 10 поляків, 30 

польських колоністів, 10 латинників і 5 жидів.
Проблемою села були повені, що кожної весни нищили господарства. Як тільки 

почали в Карпатах топитися сніги, води гнали гураґаном з гір, наповнювали ріки, а 
ті виливали. Село не могло себе від цього захистити, влада — поляки не звертали на 
те уваги, повені робили дуже великі спустошення на полях, не раз тяжко було 
врятувати худобу, що паслася на весняній траві. Правда, селяни вміли по красці води 
у ріці — вона набирала рудого кольору — пізнавати, що йде повінь, але то не все 
можна було протидіяти стихії. Вода, прорвавшись, несла хати, дітей у колисках, 
худобу, часом і пастухів. Повінь цілковито заливала долішню частину села. Щоб 
дістатися парохові о. Николі Ілевичеві до хворого, то треба було плисти човном.

Селом пропливала ще річка Млинівка, береги якої охороняли кучеряві верби, і 
над якою в селі Угорники був млин, що обслуговував цілу околицю. Млинівка була 
недалеко церкви і парохіяльного дому.

Мешканці села Підлужжя мали свою питому ношу, якою дуже гордилися. Також 
плекали дуже сильно свої звичаї.

Тому, що Підлужжя було близько Станиславова, заможніші господарі посилали 
своїх дітей до дівочої гімназії УПТ «Рідна школа» або до української чоловічої 
державної гімназії при вул. Липовій.

Під цю пору за «Вістями з України» село Підлужжя приділене до Івано-Фран
ківська.
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ПНІВ

Назва села Пнів у звіті «Просвіти» за 1906 рік подана «Пнівє». Пнів, це велике 
село, положене на правому боці Бистриці Надвірнянської, два кілометри на південний 
захід від Надвірної.

Пнів записаний перший раз в історії України під датою 1482. Отже понад 500 
років тому.

За австрійською статистикою з 1900 року село Пнів мешкальних будинків мало 
1039. Всіх мешканців було 5539. У тому 4670 греко-католиків, 545 римо-католиків, 
308 Мойсеєвого визнання і 16 інших. За національністю 317 німців, 432 поляки, 4787 
українців. Виходить, що всіх жидів зачислено як німців, або вони самі так подалися.

Польська статистика подає, що в 1921 році було 1292 мешкальні будинки, а в них 
5254 мешканці. В тому 4233 греко-католики, 725 римо-католиків, 9 євангеликів, 1 
інших, 286 Мойсеєвого визнання. За національністю: 4190 українців, 811 поляків, 249 
жидів і 4 німці. Тут знову кілька десяток жидів зачислено між поляків.

1931 року подає польська статистика 1540 мешкальних будинків і 6813 мешканців.
У 1939 році було в селі 5530 мешканців, 5200 українців, 220 поляків, 10 латинників, 

90 жидів і 10 німців.
На 1970 рік подає совєтська статистика 4143 мешканці.
Коли відчислити поляків, жидів і німців, яких після Другої світової війни в 

Україні немає, то все таки помітно дуже великий брак мешканців. Щонайменше 
бракує понад дві тисячі українців, коли взяти приріст населення.

Село Пнів славне добре збереженими залишками замку, який записаний в історії 
багато разів, як твединя, що за її здобуття точилися довготривалі битви.

Чоловський Александер у своїм творі «Давне замкі і твєрдзе на Русі Галіцкєй» 
(Львів, 1892) подає докладний опис руїн і деякі історичні дані про замок, біля якого 
виросло село Пнів (стор. 33 і 34). При описі подані шкіци й фотографії.

В «Історії міст і сіл Івано-Франківської Области» на мапці Надвірнянського району 
видно село Пнів на правому березі Бистриці Надвірнянської (стор. 400), короткий 
опис села (стор. 439) і кілька згадок на стор. 15, 90, 108, 313, 401, 439 і 588.

На основі тих джерел можна з'ясувати історію цього замку. Побудував цей замок 
власник довколишніх сіл, Куропатва, в другій половині XVI століття. Його нащадки 
поліпшували оборонні споруди замку, в наслідок чого він став найсильнішим замком 
на цілому Покутті. В 1621 році здобули його підступом повстанці під проводом 
Гриня Кардаша й пограбували його. Другий раз був здобутий замок повстанцями 
Височана після двотижневої облоги в 1648 році. Після того замок був скріплений і в 
1676 році відбив наступи татарсько-турецьких загарбників.

Заохочений успішною обороною замку, Петро Куропатва укріпив його сильно і 
замок був чинний до кінця XVIII століття, хоч перейшов по вимерті роду Куропатвів 
на власність родів Центнерів і Телефусів. У XIX столітті був опущений, занепав і 
лишилися до цієї пори тільки руїни, з яких брали матеріял для будови в Надвірній.

Так, як тепер можна ствердити, замок не мав догідного природного місця для 
оборонних цілей, бувши забезпечений тільки з трьох сторін природно і то дуже 
слабо, а з півдня була площина, яка підносилася дещо вище ніж замкова площа. Але 
штучні споруди були дуже сильні та тяжкі до здобуття. В ньому часто знаходили 
захист довколишні роди шляхтичів, які часто мусіли втікати від помсти народних 
месників, що їх називали опришками.

664



Руїни Пнівського замку. 1968.

На полях Пнева добувають тепер нафту, яку рурами випроваджують до збірного 
нафтового пункту в Молодькові.

В селі була читальня «Просвіти» ще з-перед 1906 року.
Парохом церкви був о. Атанасій Мойсеович, що мав сина Теофіля, який був 

підхорунжим УСС і від тифу загинув у «Чотирикутнику смерти» у Вінниці. Теофіль 
Мойсеович залишив дружину Ярославу з Рубчаків, які були знаними акторами укра
їнських театрів і походили з Калуша, і дочку Лідію, заміжню Гладку, яка була 
ученицею дівочої української гімназії УПТ «Рідна школа» в Станиславові, де здавала 
іспит зрілости. Пов’язана в той спосіб із Станиславовом, співпрацювала довгі роки з 
Центральним Комітетом Станиславівщини як секретарка й організаторка трьох з’їз
дів станиславівців. Багато праці присвятила збиранню матеріялів до першого та 
другого тому «Альманаха Станиславівської Землі» і фондів на їх видання.

Священицькі роди були посвоячені в Галичині дуже широко. Вуйко Лідії Мой- 
сеович-Гладкої, о. Михайло Сов’яковський, одружений з Оленою Мойсеович, сестрою 
Теофіля, був парохом села Перерісль коло Надвірної.

Степан Зубаль

СЕЛО РИБНО

У 1900 в селі було 65 мешкальних домів, а в них 454 мешканці (220 чоловіка і 234 
жінки), а в тому 454 греко-кат., а за національністю 454 українці.

У 1921 році в селі було 111 мешкальних домів, а в них 551 мешканець (258 
чоловіка і 293 жінки), а в тому 532 греко-кат. і 7 римо-кат., та 12 Мойсеевого в. виз
нання, а за національністю 536 українців, 8 поляків і 7 жидів.

У 1931 році в селі було мешкальних домів 132, а в них 675 мешканців.
У 1939 році було в селі 720 мешканців; 710 українців і 10 жидів.
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У 1907 році в селі була читальня т-ва «Просвіта».
Село Рибно належить до малих сіл, розположене в лісовій гущавині. Віддаль із 

Станиславова до села Рибного була приблизно 7-8 кілометрів. Головною дорогою, 
що провадила до Рибного, був гостинець (Цісарська дорога) від Станиславова в 
сторону Калуш-Стрий. Перед селом Павелче (тепер Павлівка) на горбі була бічна 
дорога вліво, себто на захід, яка частково тягнулася між полями, а далі вже поміж 
лазами (лази, це не є ліс) попри село Рибно. До села треба з’їхати з бічної дороги 
направо на північ, а та дорога продовжується згори донизу по дуже стрімкому березі 
з малими серпентинами, бо прямо вниз чи догори коні не витягнули б навіть порож
нього воза.

З’їхавши вниз аж до потоку, то щойно від нього простягається долина, на якій 
розположене село Рибно, а кругом села це вже справжні ліси. Орного поля село має 
дуже мало і тому мешканці займаються роботами в лісі. Одні вирубують дерева на 
будову домів і на опал, інші збирають зрубане гілля з дерев, складають у купи, які 
бідніші люди закуповують на опал по дуже дешевій ціні.

Літом жінки збирають у лісі малини, ягоди, афини, і, один або два рази на 
тиждень, несуть або везуть до Станиславова продавати, щоб мати гроші на хатні 
видатки. Мужчини у вільний час роблять березові віники (мітли), які також везуть до 
міста продавати. Напередодні Різдва господарі з Рибного були головними поста
чальниками ялинок до Станиславова, а також довозили до міста опал. І та дорога на 
стрімкому березі була для коней найтяжча робота, бо на ній коні, відбували дійсні 
тортури. Звичайно кілька господарів умовлялися в той час, як везли дрова до міста, і 
дві пари коней витягали один віз дров на гору і лишали на тій головній бічній 
дорозі, а потім ті дві пари коней сходили донизу по другий віз. При такій співпраці 
не треба було батожити коней.

В селі була церква, але священицькі обов’язки виконував священик із села Павелче.
В 1933/34 рока& село вибудувало новий будинок — читальню «Просвіти».
Був у селі склеп із харчовими продуктами, яким завідував Уряд Громадський, що 

був рівночасно організатором національного і просвітянського життя. Головною 
особою, яка провадила все українське життя, був радикал Дмитро Качкан, це той, 
що в лютому 1929 року був у президії з’їзду УСРП (Українська Соціялістична Ради
кальна Партія) у Львові поруч д-ра Івана Макуха. Дмитро Качкан був людиною 
надзвичайно енергійною і зарадною. Мав скінчену народну школу, але умів пово
дитись так, як пересічний інтелігент. Господарство провадила його дружина з синами, 
а він займався доставою опалового дерева до Станиславова.

Другою особою, що співпрацювала з Дмитром Качканом, був довголітний секре
тар громади — Басюк.

На початку 1930 років тільки дві особи з села Рибного закінчили середню освіту: 
Андрій Мачкур закінчив українську гімназію в Рогатині, а Юрко Мачкур закінчив 
польський державний семінар у Станиславові. Вони були стриєчними братами.

Андрій Мачкур не мав фінансових можливостей на вищі студії, і з тієї причини 
виїхав у 1934 році до Німеччини на українську євангельську теологію, яка тоді в 
Станиславівщині почала розвиватися. В часи Другої світової війни його батько одер
жав від нього листа про те, що він, як німецький вояк, є на фінляндському фронті. 
Дальша його доля невідома.

Юрко Мачкур по закінченні вчительського семінару перестав брати участь в 
українському житті і, правдоподібно, одержав посаду вчителя.

Рибно було відділене лазами, а частково й лісом від усіх сусідніх сіл. Під кінець 
1943 року рештки партизанки більшовицького генерала Ковпака проходили лісом в
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околиці села Рибного, і в їх руки попався Дмитро Качкан і так закінчив своє життя 
провідник українського національного життя села Рибного.

Тому саме, що в лісах околиці Рибного діяла українська партизанка, багато 
родин, почавши від 1945 року, були виселені геть.

Після того, як партизанка була зліквідована совєтською армією, не всі виселені 
родини вернулися до свого рідного села, а поселилися по селах ближче міст і там 
залишилися.

Василь Надраґа

С А Д Ж А ВА  
Знадібки до  історії й побуту

В давнину село Саджава було приналежне до Богородчанського повіту, за Польщі 
до Станиславівського, а нині в УРСР до Богородчанського району, Івано-Франківсь
кої области. Віддалене від Богородчан по битій дорозі «копанка» приблизно 4.5 км. 
Має присілки Кусник і Гусаки. Положене в кітловині річки Саджавка та простягається 
на просторі 2 км в горішній і середущій частині річки по обох її боках, в долішній по 
лівій стороні. Річка бере свій початок за селом Космач (Солотвинщина), перепливає 
села Росільна, Глибівка, Саджава, Старі Богородчани і під Старим Лисцем впадає до 
Солотвинської Бистриці. В Саджаві річка приймає допливи потічків Кусник, Сту- 
дений, Глубіцький та ДолішнійЛ Колись повноводна та багаторибна Саджавка з 
бігом часу маліла, а влітку в багатьох місцях зовсім висихала. Під час дощів 
виливала й робила багато шкоди в городах і при садибах.

За австрійським катастром посілість села має 1632 гектари. землі. Крім 50-ти 
гектарів скарбового лісу «Запуст», усе решта приватні садиби й поля. Межують вони: 
від сходу з посілостями Богородчан на потічку Рисенський, від заходу з полями сіл 
Глубоке й Лисівка на приліску'Лази-Чертежі, від півдня з посілостями села Глибівка, 
від півночі з селом Заріче-Старі Богородчани та їхніми полями.

Даних про початки села немає. Постання його пов’язане з богородчанським зам
ком, а історія того замку невикрита й недосліджена. Немає вже сліду від самого 
замку. Зосталась тільки назва «Замчисько» на виступі Міської гори над Старими 
Богородчанами. Уперше село згадується в історичних джерелах 1492 р. Немає пев- 
ности щодо точної назви. На мапі Бопляна з 1639 р. названо село Sagova. В доку
ментах про заснування в 1691 р. каштеляновою Констанцією Потоцькою римо- 
католицької богородчанської парафії, що до неї влучено довколишні села, стрічаємо 
назву Ladawa. Немає сумніву що переписувач помішав ручнописану польську букву 
«Л» з дуже подібною буквою «С» і треба би читати Sadawa.’ Ще перед Першою 
світовою війною старожили оповідали, що на ґрунтах між селом і Лазами-Черте- 
жами були колись замкові сади. До наших днів збереглося на тому полі кілька 
старезних груш. Виходило б, що назву села треба виводити від слова сад. Жителі 
села завжди клали наголос на перше «а» — С&джава. Пізніша назва могла піти від 
річки Саджавки.

667



На теперішних орних ґрунтах, званих Хиб, росли колись непрохідні ліси, а в 
балці Рисенське водилися рисі. Звідси береться й ця назва.

Регіонально село положене на межі Бойківщини й Покуття. До кого належало 
село в давнину, трудно вишукати. В старих джерелах згадується якийсь Ян з Бучача, 
Потоцькі, Коссаковські, Романовські. Коли в 1744 р. опришки Довбуша пограбували 
й спалили богородчанський двір, власницею села була Катерина Коссаковська з 
Потоцьких. Згоріли тоді списки жителів, а може й історія початків села. Сама 
Коссаковська мала бути злюща баба й гнобила селян, головно після пограбування 
опришками. Старожили ще перед Першою світовою війною розповідали про неї, чи 
може пов’язували з її ім’ям, різні страхіття. Навіть таке, що буцімто від її злющого 
погляду хибив-пропав урожай на полі. Від того мала піти назва Хиб для піль від 
границі з Богородчанами.

В давнину в селі були чинні соляні криниці. З вичерпуваної суровиці виварювали 
сіль. В хаті війтових Надраґів ще на початку 1900-х років збереглося було бляшане 
корито й піч у повітці. Сіль була монополією двора. Ті криниці збереглися до наших 
часів у гирлі потічка Студений біля церкви. В 1920-х роках громада заходилася 
відновити їх, але не вдалося. Цямриння запалося, а з потічка підійшла вода. Щоб 
мати сіль, селсг громадно їздило з бочками по суровицю до села Росільна.

За доступними шематизмами та австрійськими й польськими статистичними да
ними населення села нараховувало в різні часи:

Радянські дані з 1971 р. подають число жителів на той час 1972 душ. Але це і для 
Саджави і для прилученої до неї Глибівки. Коли зважити, що сама Глибівка мала в 
1935 р. 1490 жителів, а разом із Саджавою 3476, то від закінчення Другої світової 
війни й за часів радянської влади пропало майже половина населення, не враховуючи 
нормального приросту.^В 1854 р. навістила село холера. Занесли її французькі війська 
перемаршем нашим Підкарпаттям під час Кримської війни (1854-1856). Вмерло тоді 
близько половини села. До наших часів зберігся на Хибу холерний цвинтар. Люди з 
обстрахом оминали те місце.

З давніх-давен село було майже чисто національне. Крім родини жида-корчмаря 
Абрама Роттенберґа та поляка-коваля Мнєця, усе решта русини-українці, греко- 
католики. Корчма та кузня згоріли під час Першої світової війни. Коваль забрався з 
села. Зосталася по ньому лише «Ковалева криниця» при виїздовій дорозі на Корч- 
менну гору. Корчму хотіли відбудувати, але ніколи не вдалося. Що зачнуть було 
будову, то знову горіла. А коли в 1924 р. ніколи не виявлені справці застрелили 
Еліяша Роттенберґа за співпрацю з польською поліцією, жиди вибралися із села 
назавжди.

В давнину заходили до села татари й забирали ясир. Люди ховалися по лісах. 
Жителі села мали контакт з опришками. Родину Федора Дереня так і звали «Дов- 
бушеві».

З церковно-релігійного життя села відомо, що теперішню дерев'яну церкву св. 
Михаїла побудовано в 1883 р. на місці старої, що згоріла від грому. Доки побу
дували, Богослужби відправляли в каплиці на цвинтарі, а теж в дочірній церкві в 
Глибівці. Якийсь час мешкав там парох Саджави. Церковні метрики заведено в 
1884 р.

1851 р. — 1087 жителів 1900 р. — 1535 жите
1906 р. — 1570
1921 р. — 1637
1935 р. — 1986

1535 жителів
1854 р. — 655
1870 р. — 1148
1880 р. — 1208
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Імена найдавніших парохів села невідомі. В першій половині 1800-х років були 
ними о. Іван Хризостом Величковський та його зять о. Шухевич. Після них 40 років 
пробув у селі о. Ксаверій Кропивницький. За його часів побудували теперішню 
церкву, приходство та школу. На початку 1900-х років прийшов до села о. Воло- 
дислав Паук. Коли він помер у 1921 p., адміністраторами були о. Павлик, о. Лукач, 
о. Оренчук. У 1924 р. парохом став о. Микола Огоновський, а після нього на початку 
1930-х років о. Йосиф Микитин. Цей останній був свідком ліквідації більшовиками 
греко-католицької церкви, обслуговував парохію вже за радянської влади, помер у 
пізньому віці в 1960-х роках та похований в Саджаві. Отці Кропивницький та Паук 
поборювали й викорінювали п’янство та причинилися до освідомлення села.

Село жило довго-предовго без шкоди. Можна припускати, що в давнину вчили 
грамоти дяковчителі. Імена їхні не збереглися. Задовго перед Першою світовою 
війною таким дяковчителем був дяк Михайло Татарський. Щойно в 1880-х роках 
австрійський уряд побудував у селі 2-клясну муровану школу. Першими вчителями в 
ній були Струтинський та Черкавський. На початку 1900-х років прийшов Михайло 
Решетило. Був директором школи до переходу на пенсію в 1922-му році. Після нього 
директором став Василь Гарасим. Був ревним культурно-громадським діячем. За те 
польська влада забрала його з села на початку 1930-х років. Директором школи тоді 
став поляк Роман Біленький. Школа в ті часи була вже 4-клясна, а вчителями, крім 
директора, були Марія Виятек-Біленька, Наталка Кметик та Гелена Кшиштофек.

Саджава передове село в Богородчанщині. Вже до Першої світової війни мало 
читальню «Просвіти» (горішню й долішню), товариство «Сокіл», кооперативу та 
Райфанзенку. В роках 1908-1909 головою «Просвіти» був Михайло Бойко. «Просвіта»

Ф ото із зб. В. Надрати.
Саджава. Свято «Рідної жіночої ноші».

Відділ «Союзу українок» у стародавніх народних строях-завоях. 1930.
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Ф ото із зб. В. Надраги. 

Саджава. Гурток дівчат у традиційних святкових строях, 1930-ті роки.

мала тоді 160 членів та 265 книжок в обох читальних. По війні культура й гро
мадська робота пожвавилася. Побудовано обширний будинок для читальні зі сценою 
й залею, директор Гарасим провадив читальняний хор та драматичний гурток. Гарно 
розвинулися обидві кооперативи. Зорганізовано районову молочарню, що збирала 
молоко і в себе і з довколишніх сіл. З доручення «Маслосоюзу» в Станиславові 
займався нею інж. Ілля Карапінка (помер у США в 1978 p.), а провадили її Олекса 
Бойко, Олекса Жирик та Василь Цюпа. В 1930-х роках побудовано для молочарні 
мурований будинок. Заходом студента Гриця Салевича зі Станиславова постав у селі 
літом 1926 р. «Пласт». Першим курінним був Дмитро Федорів. За ту діяльність 
влада покарала його кількалітньою тюрмою. Був у селі «Союз українок» та дитячий 
садочок. Діяв гурток «Сільського господаря». Існував гурток «Рідної школи». В роках 
1926/27 очолювали його Іван Цюпа, Михайло Прокопів, Дмитро Попович та Микола 
Воронич. Під час Другої світової війни діяв у селі спортовий клюб копаного м'яча, 
що його провадив студент Михайло Бойко.

Як на давні часи, село видало багато інтелігенції. До Першої світової війни 
закінчили станиславівську гімназію два сини о. Паука, Зіновій та Юліян, а теж два 
селянські сини, брати Бойки-Габунові. Лікар і поручник УГА Зіновій Паук помер у 
Саджаві в 1919 р. на тиф, а обидва Табунові пропали на війні. По війні, в роках 1918- 
1939 вчилися або покінчили гімназію чи семінар — Марія і Ярослав Решетили, 
Василь Цюпа, Петро Воронич, Юрій Федорів, Іван Дерень, Володимир Кметик, 
Василь НадраГа-Війтів, Михайло Олексин, Михайло Бойко, Олекса Надраґа-Війтів, 
Сидір і Теодосія Огоновські, Ярослава Решетило, Анна й Ольга Микитині, Василь і
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Роман Надраґи з Війтових. Рік-річно під час вакацій включалися вони в культурну й 
громадську роботу села.

Саджавчани малися бідно. Крім зо два заможніших господарства, що не ділилися 
в родині, решта села була малоземельна й тяжко було проживати з ріллі. Нарід 
різно промишляв. Фірманили-возили дерево з дооколишніх лісів чи бутина, трачили- 
різали дошки, виробляли гонти та дерев'яний посуд і возили щотижня на торг до 
Станиславова або до далеких подільських сіл та міняли на зерно. Літом багато 
виїздило до Поділля на жнива та працювали за сніп. Відразу по Першій світовій 
війні дехто взявся за ремесло. Кравцювали — Іван Олексин-Янтик, Дмитро Бойко- 
Павлишин, Олекса Соловій та Іван Феценець. Міські фабричні вироби витискали з 
села ручно роблені й шиті домашні строї, то кравці мали повно роботи. Шевський 
варстат мав Антін Олексин-Василишин, кузню провадив Степан Жирик. В хаті Василя 
Бойка-Беріжкового був ткацький варстат. Олекса Савчук держав приватну лавочку з 
напоями та тютюном. Положена посеред села на перехресних дорогах, просперувала 
непогано. У Війтових Надраґів була оліярня. Біля 20-ти вдів по пропалих у війні 
одержували урядову пенсію. Воєнних інвалідів було 3, а між ними бундючний «цуґ- 
сфірер» Палько. Ранги австрійського підофіцера дослужився Дмитро Попович. Про 
нього та його воєнні геройства написано книжечку. Нам тепер невідомо, хто написав 
та коли видано. В роках 1930-1939 жителі села мали непоганий прибуток з молока, 
доставлюваного до районової молочарні. Через це дехто розвів і плекав расові 
молочні корови.

Харчування саджавчан було просте й домашньої заготівлі. Головну їжу давала 
картопля, звана ріпа. Приправляли її по-різному. Пекли в лушпинні — «печеньоха», 
варили в лушпинні — «вареньоха», варили без лушпини та заколочували в масу — 
«колоченьоха», варили без лушпини, покраяну — «дзімоха», терли для галушок і 
картопляників. З ярини й городини вживали капусту, огірки, буряк, фасолю, горох,

Ф ото із зб. В. Надраги.
Саджава. «Сокіл» на вправах. Весна, 1924.
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біб. З мучних страв щоденно був чир чи затирка. В заможніших бував у хаті житній 
хліб, загал не мав його або вживав вівсяні коржі. В неділі й свята варили пироги та 
пшоняну кашу. Млина в селі не було, то користувалися жорнами та ступою. Свят
ковими стравами були драглі-гижки, голубці, юшка зі свинини та м’ясо з неї й каша.

Хати й будинки ставили з дерева та покривали соломою. Долівка глиняна, лише в 
декого дерев’яний поміст. Були ще де-не-де й курні хати, головно старішої будови. 
Хати однокімнатні з сіньми, а в декого з коморою.

Село цупко держалося питомих собі звичаїв, одіння та побуту. Дещо з того 
описав Ю. Федорів у журналі «Життя і знання», чч. 5-8, 1939. Беремо звідтіля 
репродукції знімків. Найбільш величаво обходили Свята Різдва та Великодня. В час 
Різдва атракц|єю була коляда. Починали її під Різдво по Вечерні, а продовжувалась 
інколи і до Йордану. Церковні браття та парубки осібними групами обходили з нею 
кожну хату. Співали світські колядки. На жаль, їх не подибати в етнографічному 
збірнику й нині либонь у селі вже рідко хто їх знає. Відтворюємо з пам’яти дві з них, 
що їх колядували для хлопця і дівчини.

Ой з долів, з долів вітрець повівав...
* Славен єс, славен єс, Боже, по всьому світу!

Вітрець повівав, Дунай висихав.
Над Дунаєчком, над бережечком 
Ґречний молодчик коником грає,
Коником грає, турка стріляє.
Ой, коню, ти мій, продам я тебе!
Ой, пане, ти мій, не продай мене:
Погадай собі, як ми тікали,
Як сі за нами турки ганяли.

* Ой як я скочив в глубокий Дунай,
В глубокий Дунай на білий камінь.
Ой як я скочив та й перескочив,
Не замочив я ані ремінця,
Ані ремінця, ані стременця.
А за сим словом будь нам здоровий,
Будь нам здоровий, Гречний молодче,
Ґречний молодче, чом...**
Будь нам здоровий не самий собов,
Не самий собов, з отцем і з матков,
З отцем і з матков і з братіками,
І з братіками, і з сестричками,
1 з сестричками, з усев челядков,
З усев челядков, з усев худібков.
Ой вроди, Боже, в городі зіллє,
В городі зіллє, дома весіллє!

Вінчуємо вас щістєм-здоровлєм:
Жибисти сі свєта красно скінчали,
Віднині за рік других діждали!

Христос сі раждає!
Ой в ліску, в ліску на жовтім піску

* Дзильона, дзильона ябін червоні ябка зродила.
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А на тім піску райський садочок.
А того садка панна стерегла,
Панна стерегла, шитєчко шила,
Шитєчко шила, бардзо заснула.
Ой надлетіли райськії пташки,
Стали клювати дзилене вино.
Панна як вчула, хустков шайнула:
Ой шуга, шуга райськії пташки,
Не здзїдайте ми дзилене вино,
Бо того вина бардзо ми треба,
Маю братчика на ожинєчку,
Маю сестричку на відданєчку,
Сама, молода, зарученая,
Зарученая аж до Галича,
Аж до Галича за поповича.
А за сим словом будь нам здорова,
Будь нам здорова, ґречная панно,
Ґречная панно, чом...**

Будь нам здорова не сама собов,
Не сама собов, з отцем і з матков,
З отцем і з матков і з братіками,
І з братіками і з сестричками,
І з сестричками, з усев челядков,
З усев челядков, з усев худібков.
Ой вроди, Боже, в городі зіллє,
В городі зіллє, дома весіллє!

Вінчуємо вас щістєм-здоровлєм:
Жибисти сі свєта красно скінчали,
Віднині за рік других діждали!

Христос сі раждає!

Обидві колядки співалися на однакову мелодію. Мелодій було дві. Дітвора галай
кала скоро задихаючись, а старші тягнули повагом. Якісь малі подібності в колядці 
для дівчини подибуємо в записах І. Вагилевича з Калущини, що їх помістив М. 
Шашкевич в «Русалці Дністровій», 1837 p., стор. 42. Переходячи з колядою поміж 
хатами, хлопці звичайно співали різдвяні коломийки. Запам’яталися оці:

Ой колядо-колядочко, яка ти нам мила,
Бо Пречиста Діва-Мати Сина породила.

Ой підемо, пани-брати, від хати до хати 
Нашим ґаздам-господарям заколядувати.

Заколядуй парубкові, заколядуй дівці,
Щоби дали за коляду по два сороківці.

* Приспів повторюють по кожній стрічці.
** Ім’я хлопця, ім’я дівчини.
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На Великдень, після досвітнього свя
чення пасок і відтак спожиття свяченого, 
всеньке село збиралося біля церкви. Три 
дні лунав гомін дзвонів і спів гагілок, що 
в селі їх звали «дзельман». Гагілки ті по
трапили до Етнографічного збірника 
НТШ, том 12, 1909 р. Записали в терені 
В. Гнатюк та О. Роздольський, а Ф. Ко- 
лесса поклав їх на ноти. Який десяток 
тих записів використав 3. Лисько в його 
40-томовій пра'ці «Українські народні ме
лодії».

Село давніх і наших часів було забо
бонне. Вірили в наврочення, у відьом, 
опирів, чортів та практикували ворожбу.
В період між обома війнами славний був 
у Саджаві ворожбит Василь Паливода.
Вмів відвернути навроки, потрапив при
вернути коровам молоко, що його віді
брала відьма, а теж заворожував на ниві 
зграї горобців, щоб не з’їдали зерна. Від
вертав від села град і тучі-громи, а навіть 
стріляв з рушниці до чорта. Рік-річно пе
ред Святом Івана збирав різне зілля, су
шив його та приготовляв вивар на всякі 
хвороби-немочі. Це в дечому помагало 
людям. Богородчанські лікарі одного ра
зу судилися з ним за це.

Саджава зазнала перипетій під час 
обох воєн. В Першій довго знаходилася 
в смузі фронту між австрійською й ро
сійською арміями. В один час жителів евакуювали до села Новиця в Калущині. Коли 
повернулися, застали багато понищень на господарствах. В Другій війні, в кінці 
липня 1942 р. перейшла через село партизанка Ковпака. Пограбували декого, а на 
лісничівці в селі Лисівка загинув тоді від їхньої кулі саджавчанин, лісничий Ярослав 
Решетило. Похований в Саджаві біля могил його родичів, при самому вході до 
церкви. Осінню 1944 та весною 1945 р. Саджава та сусідня Глибівка були місцем боїв 
загонів УПА з більшовиками. Погоріли тоді горішня частина Саджави та долішня 
Глибівки.

Після включення наших земель до УРСР та загнання жителів до колгоспу, облич
чя, побут та спосіб життя Саджави змінилися. Вже й не подибати багато сталих 
жителів села. Одні вимерли, інші попали на Сибір, ще інші розбрелися хто куди. 
Покинула й стало покидає село молодь, закінчивши освіту в містах та здобувши 
наукові професії. Для збереження прізвищ відвічних жителів села, згадаємо хоч би 
такі: Бобик, Бойко, Воронич, Дерень, Гадус, Галабура, Гусак, Жирик, Заліський, 
Куртин, Маслій, Надраґа, Олексин, Паливода, Палько, Попович, Прокопів, Савчук, 
Середюк, Соловій, Татарський, Тимішак, Урсуляк, Федорів, Феценець, Хименець, 
Цюпа. Деякі не місцевого походження й невідомо, звідки взялися. Можна припускати, 
що дехто прийшов з-поза Карпат з обслугою шляхти круля Баторія (роки 1756- 
1786), що в ті часи масово поселилася на нашім Підкарпатті. На той час село вже

Саджава. Вакації 1927 р.
Учні Станиславівської гімназії 
з директором місцевої школи.

Зліва направо — сидять: Юрій Федорів, 
дир. Василь Гарасим, Петро Воронич. 

Стоять: Михайло Бойко, Олекса Надраґа. 
Василь Надрага, Михайло Олексин.
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існувало. Годиться відмітити прізвища Татарських і Надраґів. Татарські струнківисокі
з чорним заростом і волоссям, зовсім схожі на татар. З їхнього роду виходили дяки, 
дяковчителі та громадські писарі. Надраґів скупчилося в Саджаві аж 5 родів, що їх 
розрізняли по дочіпці до прізвища. Були — Базькові, Війтові, Костишині, Маринії, 
Соловійові. За наших часів не споріднені з собою. Війтівство в роді Надраґів- 
Війтових держалося від непам’ятних часів. Останнім війтом з того роду був Дмитро 
Надраґа, що війтував безперебійно десь від 1919 р. до весни 1935 p., коли Польща 
скасувала поодинокі ґміни, а завела збірні ґміни-волості. Тоді Саджава, як громада, 
ввійшла до збірної ґміни Ляхівці. Війтом тієї ґміни став саджавчанин Іван Бобик, а 
солтисом Саджави — Іван Савчук.

В наслідок обставин, що заіснували після Другої світової війни, дехто з інтелі
гентів (вихідців села) опинилися на еміграції. Під цю пору в Едмонтоні живе інж. 
Михайло Бойко. В Торонті перебуває Володимир Кметик та о. д-р Юрій Федорів, 
автор праць: «На Чернечій горі Атос», «Обряди української церкви», «Свята земля», 
«Замойський синод 1720 р.», а під псевдонімом Юрій Мозіль — «Крізь залізну 
занавісу», «На Вронках», «У таборі смерти» і «Записки політв’язня». У Вашінґтоні 
осів Василь Надраґа-Війтів, службовець Конгресової бібліотеки. Саджавчанин Дмитро 
Надраґа-Костишин веде в Трентоні переплетню книжок «Бистриця». Помічник при 
Єпископській катедрі в Станиславові в роках 1940-1944, о. Олекса Надраґа-Війтів 
виселений поза межі України, проживає в Ставрополі, змінивши духовну професію 
на лікарську (вже на пенсії). Ще дома помер у 1936 р. о. Петро Воронич, а вже в 
Едмонтоні в 1975 р. — Сидір Огоновський. Хай ці наші скромні слова будуть 
згадкою про живих і мертвих наших земляків.
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«За краще завтра»: діяльність «Рідної школи» за рік 1926/27, Львів, «Рідна школа», 1927 стор 
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С ЕРЕД Н Є — ПОЯВА МАТЕРІ БОЖОЇ

1900 року в селі було 94 мешкальні доми, а в них 660 мешканців (321 чоловік і 
339 жінок), а в тому 480 греко-католиків, 140 римо-католиків і 40 Мойсеевого в. 
визнання, а за національністю 629 українців і 31 поляк.

В 1921 році в селі було 116 мешкальних домів, а в них 666 мешканців (311 
чоловіка і 355 жінок), а в тому 504 греко-католики, 135 римо-католиків і 27 Мой
сеевого в. визнання, а за національністю 502 українці, 164 поляки.

В 1931 році в селі було 183 мешкальні доми, а в них 898 мешканців.
У 1939 році було 970 мешканців, з того 790 українців, 10 поляків, 150 латинників і 

20 жидів.
У 1970 році в селі було 723 мешканці.
До сільської громади прилучено село Дубовицю.
Перший раз згадано село Середнє в архівах під датою 1446 року.
В останньому часі це село стало славне, бо в ньому появилася 20 грудня 1954 

року Мати Божа. Вістка про це дісталася у вільний світ аж у 1958 році й була між 
іншими в часописах «Шлях перемоги» і «Шлях» ч. 5 від 5 лютого 1958 р.

Вістка була в листі старого священика, прізвища якого не подано. Також якийсь 
прочанин, що ходив на прощу до Середнього з північних повітів Галичини, написав 
листа до своїх рідних у вільному світі й описав ту подію...

Ч Поява Матері Божої відбулася при великім світлі, заграву якого було видно дуже 
далеко, аж до Львова. Люди бігли навмання, бо думали, що горить село. Ясність 
тривала коротко. Єдиним свідком появи Пречистої Діви Марії була мала дівчинка 
Ганнуся із села Середнє коло Калуша. Вона оповідала, що затямила такі слова 
Матері Божої: за часів Ноя був потоп водою, а тепер світ, відчужений від Творця і 
Небесного Батька, біжить на зустріч потопові вогнем. Від того вогню спасенні 
будуть ті вірні, що терплять найбільше від утисків більшовицько-московського 
режиму.

Наступні появи були вже в присутності великого числа людей, що чекали цілими 
тижнями на зміну в сусідстві того місця, де сталося перше об’явлення. Всіх об'явлень 
було двадцять, спричинивши численні виздоровлення з тяжких невилікувальних недуг, 
за посередництвом води з трьох джерел, що в тому місці випливають з-під гори. Ті 
чудесні оздоровлення були теж між появами. Один священик лікувався довгий час 
безуспішно, а коли, напившись тієї води, помолився до Пречистої Діви Марії, тоді 
виздоровів. Зауважити варто, що поява відбулася 20 грудня 1954 року, саме в сто
літню річницю проголошення догми про «Непорочне Зачаття» Пречистої Діви Марії.

Божа Мати сказала, що ця місцевість має відіграти велику ролю в історії нашої 
Церкви й нашого народу. В час першої появи жалілася Мати Божа, що володіє 
багатьма ласками, але не має кому їх роздавати, бо ніхто її не просить.

Лист того старого священика кінчається таким словами: «Треба нам молитися і 
просити о ласки Пречистої Діви Марії із Середнього, щоб ми не стали в ряди тих, на 
котрих жалується Пречиста». «Ширіть культ Пречистої в Америці.» Той священик 
послав образочок Божої Матері в такому виді, як Вона була об’явилася: убрана в 
білому, а підпоясана голубим поясом. Лист того старого священика був писаний 6 
грудня 1956 року до його приятеля в Торонто.

Від часу появи Матері Божої в Середньому дуже багато прочан приходить з 
далеких околиць України до святого місця появи Матері Божої, але міліція ставить 
їм тяжкі перепони, виловлює їх, арештовує й засуджує за «волокитство» на три-
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чотири, а то й більше, літ ув’язнення. Суди відбуваються в Калуші. Було дуже багато 
вісток про такі суди й засуди, але то тільки малий відсоток того, що в дійсності 
відбулося.

СІЛЕЦЬ

Фото із зб. проф. О. Залсського.
Сілець. Аматорський театральний гурток при читальні «Просвіти».
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Фото із зб. проф. О. Залеського. 

Сілець коло Галича. Свято на пошану І. Франка.

Фото із зб. проф. О. Залеського.

Сілець коло Галича. Гурток молоді. 1930.
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Степан Височан

СТАНЬКОВА

Село лежить на північ від Калуша і межує з такими селами: Довга, Негівці, 
Гуменів, Верхня, Збора, Кулинка і Чертіж.

Село Станькова мало в 1939 р. приблизно 600 нумерів, а в них жило 2360 
мешканців, з того 2170 українців, 10 поляків, 10 польських колоністів, 100 латинників 
і 20 жидів.

Один потік називався Вовчик, другий Зелена. Ліси були поміщика Журавенського 
і ліс Довжинський, займаючи величезні простори.

Походження назви села невідоме.
Церковне життя було дуже активне. Церква вміщала багато людей і кожної неділі 

й на свята заповнялася вірними. Церкву присвячено Св. Михаїлові і з тієї нагоди в 
селі кожного року відбувалося храмове свято. Священиком був о. Володимир Дуди- 
кевич. Була велика дзвіниця і 6 дзвонів. Церква була дерев’яна і при ній існувало 
церковне братство. Резиденція для священика, що мешкав у цьому селі, була муро
вана і досить велика.

Школа мала сім кляс, де навчало S учителів. Директором школи був Терентій 
Сімків, родом з Калуша. Йому допомагали вчителі: дружина директора пані Сімків, 
Гумінілович, Євген Рудницький і поляк Мармоляк (Цебто, включно з директором 
було 4 українці й один поляк).

До визначних людей в селі зачислювали: Терентій Сімків, директор школи і він 
докладав найбільше уваги і праці та помагав навіть власними фінансами в будові 
читальні, кооперативи, котра містилась під одним дахом. В тому будинку примі
щувалася молочарня і, доки збудували в Калуші районову, то поблизькі села при
возили сюди сметану для переробки на масло. Також приміщувалася позичкова каса 
Стефчика. Священик теж брав участь в громадському житті. До активних і визначних 
людей зачислювано ще таких осіб: Бохинський Василь — заклав кооперативу й 
початково провадив нею, Бохинський Дмитро, син Бохинського Василя, був головою 
місцевої читальні т-ва «Просвіта», Шлюзар Василь диригував хором і керував драма
тичним гуртком. Нижник Петро також належав до визначних і активних людей села, 
Федоришин Дмитро дякув&в у церкві й користався повагою серед громадянства.

Читальня і національна свідомість села

Читальня мала велику залю та балькон. Існував при читальні хор і драматичний 
гурток. Як уже сказано, кваліфакованим диригентом був Василь Шлюзар і він також 
провадив драматичний гурток. У читальняному окремому приміщенні відбувалися в 
час посту чайні вечори, де збиралися любителі читання цікавих книжок.

Одного разу приїжджав до села із Львова театр Блавацького, що був у селі цілий 
тиждень та ставив дві п’єси, «Наталку Полтавку» і ту, де козаки пишуть листа до 
турецького султана.

У нас часто співали: «Кумки п’ють-попивають», «Ой не ходи, Грицю, та й на 
вечорниці», «Сміло, друзі, не теряйтесь», та багато інших пісень і гагілок.

Варто відмітити, що із села Томашівці молодий хлопець жидівського походження 
втік від батьків і прийшов у наше село Станькову та вихристився на українську
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греко-католицьку віру і включився в суспільно-громадське і культурне життя села та 
певний час був у кооперативі книговодом, а також провадив позичкову касу Стефчика 
і кожної неділі і свята не оминав церкви, був дуже побожною людиною. Одружився з 
українкою з мого села і жив у сусідстві, мавши семеро діточок. Що сталося з ним, 
коли прийшли німці, то я того не знаю. Початково, як тільки він вихрищувався, 
жидівська реакція в його сторону була негативна, але згодом направилася і всі три 
родини, які жили в нашому селі, ставились до нього досить добре.

Михайло Білейчук

Т А РН О В И Ц Я  ЛІСНА

Це село лежить 7 кілометрів на північ від містечка Надвірна. Ще далі на північ 
— це місто Станиславів у відстані від села 31 кілометр. Розкинулось село в чудовій 
околиці на захід, приблизно 4 кілометри від ріки Бистриця, серед залених лук і гаїв, 
з білими хатами, закосиченими барвистими квітами й зеленими травами. Лежить це 
седо там, де сонце дарує найласкавіше проміння, прегарні мальовничі краєвиди, 
чарівний запах весняних квіток і трав, затишний подув карпатських вітрів. Там, де 
ростуть стрункі березові, грабові і дубові ліси, що своїми верховіттями досягають 
небесного зеніту. Годі описати мальовничу красу і природу цієї околиці. Як оповідали 
старші люди, село заснувалося на території, що була заросла тернами й лісами, й 
тому його охристили Тарновиця Лісна.

Адміністраційні осередки — це місто Надвірна — район і місто Станиславів — 
область. Битий шлях, що веде з Надвірної через село до Отинії, називається Ці
сарська дорога. Інший битий шлях (новіший), що пробігає на захід на один кілометр 
від села в напрямку Станиславів-Надвірна — це дорога-шосе, що називається Гости
нець. Село Тарновиця Лісна поділяється на кілька присілків, а саме: Дубники, що 
стали мазурською колонією, бо там ростуть дуби. Другий присілок — це Горби або 
Грабищі з гарним краєвидом, що на півночі оточує грабовий ліс, а на півдні в долині 
видніє центр села зі срібним відблиском ставу й річки Стримби. З цих горбів видно 
всю красу, сади, річки, квітучі поля, ліси і верхи зелених Карпат. За річкою при 
битому шляху-гостинці, де знаходиться залізнична станція, там ще є один присілок, 
що називається Новий Двір. По середині села тече річка Стримба, що бере свій 
початок у селі Стримба, що лежить при дорозі, яка тягнеться з Надвірної до малого 
містечка Делятин, і власне звідти ця річка бере свою назву. Тече вона через Надвірну, 
виминає село Назавізів, а потім через Тарновицю Лісну і далі на півночі впадає до 
Бистриці.

В селі були такі підприємства як цегельня, тартак, кузня, двір-фільварок, що його 
утримували три брати Рейтері. Фільварок мав приблизно 200 голів худоби, і мав 
великі забудівлі, що в них під час першої московсько-більшовицької окупації при
міщувалася Червона армія. В селі були дві приватні шевські майстерні й кілька 
кравців. Був також млин, що належав до фільварку. Були майстри, що ставили 
житлові будинки, були дві менші оркестри, що пригравали до танців або під час 
вистав, коли було потрібно. В селі були майстерні що робили вози, колеса та все
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інше, що потрібне для сільського господарства. В селі було 5 склепів, що їх власни
ками були Кноль, Мендель і Мошко. Одна кооператива, яка звичайно приміщувалася 
при читальні «Просвіти», що була збудована в 1930 році, та один загальний склеп, 
що власниками були два спільники українці. Був також один польський склеп, який 
збанкрутував. Тартак належав до німця, що звався Франц. В селі була державна 
пошта і будинок ґміни, що в ньому урядував солтис, а за московсько-більшовицької 
окупації, голова сільради. При «Просвіті» було засновано духову оркестру, що скла
далася з-понад 30 осіб. Оркестра грала на фестинах і забавах у своєму селі, як також 
у всіх сусідніх селах, щоб сплатити борг за інструменти, які були досить коштовні. 
Прегарно було зорганізовано товариство «Луг».

Село розтягалося при дорозі, що веде від села Назавізів, аж майже до села 
Парищі. Найбагатший селянин у селі був Михайло Непеляк, він посідав приблизно 
50 морґів поля.

Село начислювало в 1939 р. 400 дворів і 1510 осіб населення, з того було 970 
українців, 40 поляків, 220 польських колоністів, 200 латинників, 50 жидів і 30 німців.

В селі була Пиньова дорога, яка лучила дороги Цісарську й Гостинець. Інша 
звалася Забережна дорога, яка також провадить до села Парищі.

За селом протікає менший потік, що називається Полімське і є зазначений на 
крайових мапах. Цей потік тече рівнобіжно з річкою Ворона, і в деяких місцях 
віддалений заледве на кількадесят метрів. Були також історичні знахідки, що свідчать 
про сліди людського життя з далекого минулого. Такі сліди знайдено в останніх 
роках перед війною, коли селяни почали обробляти так звані Курчованки. Хтось із 
села був виорав точило, а також були знахідки великих брил кременю, з якого в 
давнину виробляли сокири, ножі та інші домашні приладдя. Також на цих Курчо- 
ванках селяни виорювали уламки цеглин. Старші люди задумувались над цими 
пам’ятками й говорили здогадно, що можливо, колись на цих полях могло бути 
людське поселення, яке напевно було знищене в часи татарського лихоліття. Проте, 
сказавши правду, про людську оселю немає наукового історичного підтвердження. 
Це вірніше можуть бути лише сліди людського буття ще з-перед тисячу літ. У полі, 
недалеко від Гостинця, що веде на Станиславів, і біля дороги, що йде від села до 
залізничного двірця, там височіє могила, про яку вже не було ні переказів, ні здогадів. 
Подібні могили в околиці інших сіл науковці розкопували й знаходили старовинні 
цінні пам’ятки, але до могили на цих полях чомусь не дійшли.

Населення села було загальноукраїнське, але з приходом польської окупації, по
ляки заселили один присілок, що звався Дубники, мазурами. Мазури не мали свого 
костьола й дуже часто ходили до української церкви. Але десь у 1934 році мазури 
побудували свій костьол і тоді розпочався терор польської поліції і польських учи
телів. Під час поновної московсько-більшовицької окупації цей костьол є «культурно» 
обладнаний і тепер служить як зерносховище. В селі була українська дерев’яна церква 
з чотирма банями, що була побудована перед Першою світовою війною, десь у 1900-х 
роках, яку підтримували свідомі селяни всією душею. В останніх роках, тобто від
1925 р. до закінчення Другої світової війни, парохом був св. п. о. Михайло Сов’я- 
ковський. Він відправляв у неділі й на свята Служби Божі та вчив наших дітей 
катехизму. Він також був парохом у сусідньому селі Перерісль і там мав своє 
приходство й родину.

Тут ще слід згадати, що якраз перед війною, напевно в 1938 p., побито польським 
окупантом багато невинних людей. Пам’ятаю, польський терор так шалів, що не 
можна було вечором вийта на двір. Під час першої більшовицької окупації польський 
терор присів. Більшовики виселили в місяці лютому 1940 року цілу польську колонію 
на Сибір, що мала своє місце на присілку Дубники. Головний терорист-бандит, що

681



називався Протонок, утік на захід у Польщу і там став фольксдойчером, щоб удруге 
прийти з ґестапом і вчинити криваву масакру, про що мова буде пізніше. У сільській 
школі вчили польською мовою, яку не всі діти розуміли, що призводило до частих 
суперечок з учителями. Національні і соціяльні бар’єри на шляху до освіти в тодішній 
Польщі були непоборними. Поступово також обмежувалися права українців, закри
вали читальню, пробували ліквідувати товариство «Луг». Але ні тюрми, ані паци
фікації, не могли зупинити українську молодь в її нестримному рухові вперед. Чи
тальня «Просвіти» стала постійним місцем для зустрічі молоді. Тут було багато 
книжок, співали національні пісні, ставили різні вистави, влаштовували забави й 
фестини. Не раз польська поліція оточувала читальню, хати й робила обшуки. В 
читальні дуже 'часто при закритих дверях провадилися політичні й літературні 
дискусії.

20 років польської окупації — це шлях переслідувань, тортур у поліційних катів
нях. Це було страшне здичавіння польського шовінізму, який намагався всією силою 
зламати волю, зламати почуття української гідности. Сини українського села, про 
яке йде мова, це плеяда нескорених борців, що за визволення України віддали своє 
молоде життя. Серед національно свідомих селян було багато засуджених на довгі 
роки тюрми. При кінці існування Річі Посполитої в селі було лише двоє вчителів, 
тобто подружжя — польські шовіністи: Мечислав і Ядвіґа Лістовські. Згодом при
слали ще одну польську шовіністку. У цих згаданих польських шовіністів, ніяк не 
могло пролізти через їхнє горло слово українець чи український. Селяни гнівом 
намагалися скинути зі своїх плечей насильні звинувачення і у відповідь на польський 
терор і шовінізм, відплачувались кошенням ще зеленого збіжжя і підпалом польських 
хат.

Московсько-більшовицька окупація в 1939 р.

Совєтська влада висилала на західні українські землі вчителів, що покінчили 
учительські інститути. Таких учителів у селі Тарновиця Лісна було сім і чотири 
шкільні будинки. Що там учили? В першу чергу совєтську конституцію і совєтський 
правопис. Хоч совєтська окупація тривала неповні два роки, проте, вже зуміли по
ставити шкільну молодь під вплив совєтської програмової індоктринізації. Зуміли 
прищепити шкільній молоді поезії Тичини, Бажана, Сосюри, Рильського і всіх інших 
яничарів, що оспівували ясне сонечко на Кремлі Иосифа Сталіна, Леніна та доблесну 
Червону армію. В селі почала працювати ворожа агентура з її шкідливими наслід
ками, почався червоний терор. Кожного дня викликали людей на різні переслухання. 
Доносництво й наклепи взяли верх над життям. У селі з’явилося багато різного роду 
агітаторів, що кожного вечора на мітингах трубили про колективізацію й розкур- 
кулення заможніших селян, що на них накинуто тавро «куркуля». Всі вони були на 
списку, і якби не війна, то тільки час був би вирішив їхню долю. Терор став у цей час 
основним засобом більшовицької тактики.

У висліді червоного терору у 1940 році, в місяці лютому, було виселено мазурську 
колонію на Сибір. На тих господарствах, де були мазури, ніхто не жив. Будівлі і всі 
житлові будинки даремно нищилися і в такий спосіб процвітала більшовицька дій
сність «найпередовішої країни світу». Більшовицькі посіпаки обернули читальню 
«Просвіти» в своє підприємство. Там висвітлювали два рази на тиждень пропаґан- 
дивні фільми для червоноармійців і раз на місяць для сільського пролетаріяту, де 
показували на екрані, як на совєтській панщині трактори зорюють колгоспні поля, а 
потужні комбайни збирають збіжжя. Окупація більшовиками наших міст і сіл, це не
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тільки арешти, розстріли й масакри, це пляноване знищення субстанції української 
нації — села.

Війна, 1941 рік!

Після втечі Червоної армії, нарід з полегшою зідхнув, що не стало червоних 
катів. Наприкінці місяця червня 1941 p., люди з цілого села — старі, молоді, навіть 
малолітні діти, носили каміння й землю, де при битому шляху, по середині села 
висипали високу на чотири метри могилу. На могилі виднів високий березовий хрест, 
під хрестом була табличка з написом: «Героям-Борцям України, що впали в бою за 
волю України». Та радість у селі недовго тривала. Німецька окупаційна адміністрація 
почала накладати великі контингенти на хліб і м’ясо, достеменно, як більшовики. 
Закрили млин, почали вербувати молодь на виїзд до Німеччини. Спочатку поїхало 
добровільно кілька дівчат, що походили з великих родин. Село не так легко підда
валося німецьким експлуататорам, які пригнічували селян, як раніше червоні зайди. З 
жагучою ненавистю до німецьких наїзників люди ставилися, як раніше до польських 
чи московських окупантів. Німецька окупаційна машина пішла в рух, у селі почалась 
нова хвиля арештів, розстрілів, лови й вивіз до райху. Життя ставало щораз гірше. 
На початку жовтня 1943 року відбулися облави Гестапівцями на село Тарновиця 
Лісна. Було це вночі, далеко поза північ. Гестапівці оточили село з усіх сторін і, коли 
день настав, вони йшли від хати до хати, не минаючи ні одної будівлі, й кого з 
мужчин знайшли, забирали з собою до шкільного будинку. Гестапівці проколювали 
багнетами всі забудівлі з сіном і соломою і хто пробував утікати, того стріляли. 1 
так тоді загинуло від Гестапівських куль щонайменше п’ятнадцять хлопців. Не буду 
всіх покійників вичисляти по прізвищах, бо і прізвища вже забулись, проте, хоча б 
згадати цих найсвідоміших хлопців, які були постріляні ґестапом, а саме: І. Павлюк, 
В. Остап’юк, М. Сузанський та Дмитро Петрунецький, що вже ранений пробігав 
стежкою недалеко школи, коли його прошили ворожі кулі з високої дзвіниці. Усіх 
забитих поховали в одній могилі, за наказом Гестапо, ще перед його відступом. 
Могилу для них копав також старенький Петрунецький, тато Дмитра. За наказом 
Гестапо ніхто не мав права справляти похорон постріляним. З тих, що придержали в 
шкільному будинку, лише старих випустили, а сімох хлопців завезли до концентра
ційного табору. Була вістка, що всі вони там загинули. Решту зловлених вивезли до 
Німеччини на каторжні роботи.

Чому на це село була спрямована страшна облава Гестапо? Було це довгий час 
таємницею. Як уже згадано на іншому місці, за польської окупації в селі жив озві
рілий польський бандит, що дуже ненавидів селян українців — Протонок. Щоб 
уникнути кари, він під час німецько-польської війни втік на захід до Польщі. Там він 
зробився фольксдойчером і став працювати в Гестапо.

В селі часто квартирували відділи УПА, які йшли рейдом у карпатські ліси і часто 
зводили бої з німецьким окупантом. Гестапо перевело ту криваву облаву на мирне 
населення села Тарновиці Лісна, в якій головну ролю відіграв той ненависний поляк- 
фольксдойчер, що повів Гестапо на страшну масакру українського населення, щоб 
знищити свідомий елемент, який завжди був у допомозі воїнам УПА.
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ТИ С ЬМ ЕН И Ч А Н И

Дмитро Фучко

Село Тисьменичани знаходиться 19 км 
на південь від Станиславова в напрямку 
до Надвірної. Люди спокійні, поважні і 
працьовиті.

Займалися переважно рільництвом, але 
при тім було багато різних ремісників як 
ковалі, столярі, будівничі, кравці, шевці і 
всі вони були переповнені роботою.

Було також декілька приватних скле
пів з різними товарами для щоденної 
потреби.

У 1900 році в селі було 34S мешкаль
них домів, а в них 2198 мешканців (1111 
чоловіка і 1087 жінок), а в тому 1990 
греко-кат., 107 римо-кат. і 101 Мойсее
вого в. визнання, а за національністю 
2008 українців, 162 поляки і 28 німців.

У 1921 році в селі було 447 мешкаль
них домів, а в них 2361 мешканець (1148 
чоловіка і 1213 жінок), а в тому 2109 
греко-кат., 170 римо-кат., 17 євангеликів,
64 Мойсеевого в. визнання і 1 інших, а 
за національністю 2017 українців, 337 по
ляків, 3 німці і 4 жиди.

У 1931 році в селі було 607 мешкаль
них домів, а в них 2870 мешканців.

У 1939 році було 3070 мешканців, за 
національністю 2830 українців, 10 поляків,
20 польських колоністів, 130 латинників,
60 жидів і 20 німців.

В 1907 році в селі була читальня т-ва «Просвіта», яка мала 29 членів, а у біб
ліотеці 94 книжки. Головою читальні був Іван Яцьків. У тому звіті т-ва «Просвіта» 
село називається Тисьменничани на Заболоттю.

В 1970 році населення села Тисьменичани становило 2680 мешканців.
В історичних документах село згадується перший раз під датою 1437 року.
В 1648-1654 роках мешканці села брали активну участь у повстанні Богдана 

Хмельницького.
По одній стороні села простягалася залізнична дорога, а по другій стороні круто 

пливла ріка Бистриця Надвірнянська.
Серединою села пролягала головна дорога, котру старші люди звали Цісаркою, 

що вела зі Станиславова до Надвірної. При гостинці в центрі села стояла дерев’яна 
церква побіч із високою дзвіницею, а напроти церкви був довгий будинок, де місти
лася читальня «Просвіти» разом із кооперативою. Все приходство оточене великим

Ф ото із зб. Д. Фучка. 
Два хлопці з Тисьменичан, що загинули 

в боях УПА, 1947.
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Фото із зб. Д. Фучка і Марії Шупср-Дидичин.
Тисьменичани. Стара дерев’яна церква із дзвіницею.

Фото із зб. Д. Фучка і М. Шупер-Дидичин. 
Тисьменичани. Церква, а коло неї хата родини Дидичиних.
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овочевим садом і смерековим деревом, а також недалеко церкви побудована велика 
мурована школа, поверхова, і поблизу сільський урядовий будинок-канцелярія.

Для вигоди молоді і старшим у с. Тисьменичанах була читальня долішня і 
читальня на Заболотті.

Як хлопці так і дівчата віком від 16 років життя належали до спортового това
риства «Сокіл». Зорганізовано драматичний гурток, а також повну духову оркестру. 
Слід згадати, що двох молодих тисьменичан було висвячено на священиків, імена 
яких — Дмитро Кушнірчук і Стефан Маркевич.

Іван П ’ятка

СЕЛО Т У М И Р

Яких десять кілометрів на південний 
схід від Галича, в оточенні від Ланів,
Деліїв і Кремидів, лежить моє село Ту-

Переказ подає, що ця назва походить 
ще з часів короля Данила і татарського 
нашестя. Татари, заки напасти на Галич, 
вислали були своїх Ннців до короля Да
нила, подаючи йому свої умови для мир
ної угоди. Данило прийняв татарські умо
ви і вислав негайно своїх гінців, щоб не 
допустити до нападу ворогів на Галич.
Данилові гінці гнали так швидко, що під 
одним із них упав зовсім заморений кінь 
на Чарковій долині. На місці, де підпи
сано мир, постало згодом село Тумир.

У 1939 році було в селі 1470 мешкан
ців, з того 1320 українців, S поляків, 125 
латинників і 20 жидів.

У селі була старовинна чи не 200-літня 
церква. Парохом був о. Ярослав Дерли
ця, дуже ідейний душпастир і патріот, 
колишній поручник УГА. Був дім читаль
ні т-ва «Просвіта» і другий дім, де при
міщувались кооператива й молочарня.
Село зараховувалось до заможніших. Люди тут були одягнені пристойно, в укра
їнському стилі, в селі ніхто не голодував. Все таки село довго не мало своєї інтелі
генції, бо мало хто був у спромозі покривати з року на рік високі кошти шкільних 
оплат. Тих кількоро, що вступили до гімназії (напр. у 1933 році — Микола Ґава і 
Параня П’ятка), через високі кошти, не змогли дійти до матури.

Після Першої світової війни село стало національно свідомим. І старші і молодь

Фото із зб. І. П'ятки. 
Церква в селі Тумир (світлина 1936 року), 

збудована у 18-му столітті.
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Фото із зб. І. П'ятки. 
Хор у селі Ту мир, диригент Остап Дер лиця (стоїть третій зліва).

радо горнулися до читальні «Просвіти», де була гарна бібліотека, рухливий ама
торський гурток під проводом Миколи Дутчака, була молодеча організація «Сокіл», 
а також добре зорганізований хор, яким керував інж. Остап Дерлиця. Коли в 1934 
році інж. Дерлицю запроторено до концтабору в Березі Картузькій, ведення хору 
перебрав Сагайдаківський, що якраз утік був з СССР на захід. Він теж вів хори в 
селах Деліїв і Кремидів; усі три хори під його дириґентурою часто виступали з 
успіхом на різних святах, здвигах, концертах.

Вже на початку 1930-х років постала в Тумирі сильна, добре зорганізована сітка 
ОУН, яка мала благодійний вплив на все громадське життя села. На цьому місці 
хочу подати імена і прізвища тих членів ОУН з Тумира, які загинули смертю героїв 
у боротьбі за визволення України.

Микола Дутчак (Марцин) пропав безвісти.
Заарештовані і замордовані катами з НКВД у станиславівській тюрмі: Микола 

Ґава, студент теології і районовий секретар ОУН (на знімку ч. З у другогому ряді 
1-ий зліва), Іван Заяць, Василь П’ятка, Гринь Стеблинський, Дмитро Стеблинський, 
Іван Стеблинський, Василь Стеблинський (син Михайла) та Ілько Багриновський (на 
знімку ч. З по середині 2-го ряду).

Дмитро Заяць і Василь Ворох, а з ними і їхній провідник Зелений (псевдо) в 1946 
році, опинившись у безвихідній ситуації, розірвали себе Гранатами.

В тому ж 1946 році загинули в рядах УПА Михайло Гап’як і Василь Малик 
(Семанів). Інший член УПА, Іван Заяць (Йосипа), потрапивши в полон, був замордо
ваний у тюрмі в 1947 році.
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ч
Фото із зб. І. П ’ятки.

Тумир. Гурток дівчат і хлопців.

Степана Дячика повісили в селі Дзвиняче московсько-більшовицькі партизани 
Медведєва.

Пилип Смицнюк, підпільник з Ямниці, у 1950 роках покінчив життя самогубством 
у безвихідній ситуації. Параска П’ятка, заміжня Смицнюк, була вивезена на Сибір, де 
працювала вчителькою (див. на знімку ч. З у 2-му ряді, 3-тя справа).

Михайло Моращик (син Тимка), висланий як кур’єр до Чорного лісу, попав в 
околиці Павелче-Ямниця до рук енкаведистської засідки; московські кати розтягали 
його кіньми, і ще живого засипали землею в ямі. Вночі люди з Ямниці поставили 
над його тілом березовий хрест.

Зв’язкову ОУН-УПА Параску Вовк зловили енкаведисти зимою 1946 року на полі 
і закололи багнетами на місці.

Того ж року, переходячи відділом через село, енкаведисти застрілили Ганну Дут
чак, на дев’ятому місяці в тяжі, за те, що вона окликом перестерегла свого кілька- 
надцятилітнього сина Тимка, коли вороги почали випитувати його на вулиці за «бан
дерівців». По смерті матері Тимко пішов у підпілля, щоб помститися на ворогах, і 
вже більше не повернувся до села.

Чимало молодих друзів-тумирців, що були в УПА, в Дивізії УНА, чи в Червоній 
армії, загинули в час воєнних дій і в боротьбі, а частина й досі карається в Казах
стані, Сибірі й по інших закутках червоної московської рабської імперії.

Автор цього спомину (знімок на стор. 687, в долішньому ряді 4-ий справа) був 
забраний більшовиками, разом з Василем Стеблинським (син Гриня) до будови 
летовища. Василь загинув на Сибірі, а мені пощастило вирватись із ворожих рук, 
довелось побувати в чужих арміях, щоб нарешті виїхати у вільний світ і тут, у 
Канаді, дати свідчення про загиблих у боротьбі незабутніх друзів-односельчан.
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З рядів української поліції вийшло кілька тумнрців — славних старшин УПА, в 
тім числі сотенний Черник (Микола Марущак). Про нього й інших треба буде 
написати ще окремо.

На закінчення цього короткого спомину хочу ще згадати про страшну подію, яка 
навістила наше село Тумир уночі з 12 на 13 вересня 1944 року. В селі перебували тоді 
відділи УПА. Сильні частини Червоної армії і НКВД обложили село і засипали його 
артилерійськими стрільнами й запальними ракетами. Згоріло все село, з усім зібра
ним збіжжям. Єдина тілька церква чудом залишилась цілою, хоч довкола неї кипів 
завзятий бій. Другий оборонний фронт УПА був від села Кремидова, і на цьому 
відтинку наступ ворога був відпертий. По обох сторонах були вбиті й ранені.

Історія повторюється, але не буквально. З татарськими наїзниками за часів короля 
Данила була можливість укласти мир. З московськими зайдами будь-яке замирення 
неможливе. їх можна і треба «винести з України на багнетах», за рецептою сучасних 
наших Нескорених.

3. Терешкун

УГРИН ІВ

Село Угринів, віддалене на 5 км від Станиславова, розлягається на захід від 
залізничної лінії Станиславів — Галич — Львів і тягнеться понад яром на захід. З 
півдня веде битий шлях (гостинець) Станиславів — Калуш — Стрий. Другий шлях 
Станиславів — Галич — Львів проходить східньою частиною села з півдня на північ. 
Село межує від півночі з селом Ямницею, від заходу з Павелчем (тепер Павлівка), 
від півдня з селом Пасічним, котре тепер уже включене до міста Івано-Франківська, 
як тепер Станиславів називається.

Село Угринів складається в основі з трьох сіл: з Угринова Горішнього, Угринова 
Долішнього і Угринова Шляхоцького. До 1945 р. це були три окремі громади з 
своїми управами і своїм окремим громадським і культурним життям. У кожному з 
тих сіл була початкова школа, читальня «Просвіти», кооперативна крамниця. При 
читальнях «Просвіти» діяли аматорські гуртки. Треба згадати, що Угринів Шля- 
хоцький прилягає до колишнього фільварку дідича Бужинського і там жили в біль
шості поляки, а власне римо-католики. Натомість в селах Угринові Горішньому і 
Долішньому жило біля 90 відсотків українців.

Угринів Долішній

У 1900 році в селі було 94 мешкальні доми, а в них 591 мешканець (310 чоловіка і 
281 жінка), в тому 544 греко-католики, 43 римо-кат. і 4 Мойсеєвого в. визнання, а за 
національністю подано 547 українців, 40 поляків і 4 німці.

У 1921 році в селі було 59 мешкальних домів, а в них 564 мешканці (243 чоловіка 
і 321 жінка), в тому 536 греко-кат., 20 римо-кат. і 8 Мойсеєвого в. визнання, а за 
національністю подано 527 українців, 35 поляків і 2 жиди.

У 1931 році в селі було 167 мешкальних домів, а в них 926 мешканців.
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У 1939 році було в селі 990 мешканців; 820 українців, 120 поляків, 40 латинників і 
10 жидів.

Парохом був у роках 1887 до 1894 о. Григорій Рибчак. Він у часи вільної Укра
їнської Держави був капеляном УГА, а його дочка Стефанія була медсестрою УГА й 
померла від тифу 18 квітня 1919 року в Крижополі.

Угринів Горішній

У 1900 році в селі було 145 мешкальних домів, а в них 893 мешканці (440 чоловіка 
і 453 жінки), в тому 877 греко-кат. і 16 римо-кат., а за національністю подано 882 
українці і 11 поляків.

У 1921 році було в селі 134 мешкальні доми і 21 мешкальне приміщення, а в них 
748 мешканців (371 чоловік і 377 жінок), у тому 716 греко-кат. і 32 римо-кат., а за 
національністю подано 710 українців, 37 поляків і 1 інший.

У 1931 році в селі було 221 мешкальний дім і 1028 мешканців.
У 1939 році було 1100 мешканців, 1060 українців і 40 латинників.

Угринів Шляхоцький

У 1900 році в селі було 28 мешкальних домів, а в них 143 мешканці (66 чоловіка і 
77 жінок), у тому 127 греко-кат. і 16 римо-кат., а за національністю 127 українців і 16 
поляків.

У 1921 році в селі було 15 мешкальних домів і 15 інших мешкальних приміщень, 
а в них 158 мешканців (88 чоловіка і 70 жінок), у тому 25 греко-кат. і 133 римо-кат., а 
за національністю подано 16 українців і 142 поляки.

У 1930 році в cefli було 39 мешкальних домів, а в них 186 мешканців.
У 1939 році в селі було 200 мешканців; 40 українців, 5 поляків і 155 латинників.
На ті три села була тілька одна церква і пізніше збудований костьол. Доки не 

було костьола, то і римо-католики ходили до тієї церкви. Після Другої світової війни 
церкву розібрано, а іконостас перенесено до костьола і з нього зроблено православну 
церкву. До цієї церковної парафії, парохом, якої був о. Петро Михайлів, належало 
ще також село Клузів. Воно лежить на схід від залізничного шляху, недалеко річки 
Бистриці. Те село було відоме тим, що там був єдиний на цілу околицю водяний 
млин. В Угринові Долішньому був моторовий млин, а в частині села була вже перед 
Другою світовою війною запроваджена електрифікація.

Мешканці Угринова — це переважно незаможні селяни, які завдяки близькому 
положенню до Станиславова, могли підроблятися на заробітках у місті або також у 
фільварках Бужинського і Лібермана. Одночасно завдяки такому догідному поло
женню села (головні шляхи), угринівські селяни могли легко доставляти свої про
дукти як молоко, городину, овочі й інше до міста.

Це близьке положення до міста відкривало різні можливості для молоді відві
дувати вищі школи та вчитися ремесла, бо в селі, через несприятливу польську 
освітню політику, були тільки початкові школи. Завдяки тому село видало з себе 
декілька інтелігентів, як Йосиф Гурик — бувший посол до австрійського парляменту, 
вчитель в Угринові Долішньому Михайло Винничук, якого син Любомир загинув під 
Бродами, вчитель Антін Терешкун та священик о. Іван Терешкун. Останній був 
старшиною УГА і під час облоги Львова був важко ранений в голову. В 1944 р. його 
зліквідували більшовицькі партизани в селі Зубрець біля Бучача. Учителем в Угринові 
Горішньому був Олександер Павлівський, якого син Богдан був розстріляний німцями 
в 1943 р. як закладних.
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Фото із зб. М. Когутяк-Гладкої. Фото 3. Терешкуна.
Лазар Винничук — директор школи та війт Угринів Горішній.

в У грипові Долішньому, посол до Парох о. Іван Терешкун.
австрійського сойму від 1904 до 1908 р. 

і від 1912 до 1917 p., коли помер.

В часи Другої світової війни, тобто в період активної боротьби ОУН-УПА, село 
видало з себе багато бойовиків і вояків УПА, які ще довго після війни боролися 
проти московського окупанта. Багато з них загинуло геройською смертю, а один з 
них — 4е Володимир Когутяк, який, обступлений енкаведистами, розірвав себе Гра
натою, щоб не датися живим у руки ворогів.

Сьогодні всі три Угринови і село Клузів творять єдину адміністративну одиницю. 
Згідно з совєтською статистикою в селі живе під сучасну пору 2208 осіб населення. В 
селі є дві восьмирічні школи, 2 клюби (замість читалень «Просвіти»), два медпункти.

З історії села відомо, що воно вже існувало в половині XV століття. Одначе на 
території села знайдено кремінні знаряддя праці доби міді. Останнім часом (1983 рік) 
село прилучено до Тисьменицького району Івано-Франківської области.
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МОЄ РІДН Е СЕЛО УЗІНЬ

Г. Устинський

Назва села Узінь тепер перемінена на Узинь. Село належить до повіту Стани
славів, тепер Івано-Франківське. Узінь межує з такими селами: Рошнів, Вільшаниця, 
Підпечари, Підлужжя, Колодіївка, Ястрібці, Ганусівці та Побережжя. Село положене 
під горою 9 кілометрів на північний схід від Станиславова над потоком, який, випли
ваючи з джерел, пливе з півдня на північ через села Узінь, Ястрібці і в Побережі 
впадає до Дністра.

Головна дорога, так званий гостинець, іде з півдня на північ. Від гостинця йдуть 
бічні дороги села: Панська вулиця, Попід горою, Глуханська вулиця, Ґнисюкова 
вулиця, Бачкова вулиця, Бойчукова вулиця, Устинська вулиця і За корчмою. Назви 
піль були такі: Задвір’я, За Бойчуками, Гайки, Дібники, Маґула, Колуків, Нива, 
Саджівки, Сіножать під старим лісом, Іваськів кут, Жолоб, Під кичерем, На кичеру, 
За круглим, Підосики, Під березиною, За березиною, За дубиною, Глинки. А назви 
лісів: Козакова долина, Бабина видолина, Дубина, Старий ліс, Вільшина, Грабники.

Австрійська статистика з 1900 року подає такі дані про Узінь: мешкальних домів 
166, мешканців 973, з того 128 римо-католиків, 834 греко-католики і 11 Мойсеевого 
віровизнання. За національним поділом: поляків 134, а українців 839. Виходить, що 
частина жидів подали себе, або їх зачислено, до поляків 6, а до українців 5.

Польська статистика з 1921 року подає, що в Узені було: 228 домів, 1092 меш
канці, з чого римо-кат. 188, греко-кат. 899 і 5 Мойсеевого віровизнання. За націо
нальним поділом було поляків 190, українців 899, а жидів 3. Та сама польська 
статистика з 1931 року подає 259 домів і 1308 мешканців.

У 1939 році було 1400 мешканців, 1110 українців, 50 поляків і 240 латинників.
Дані совєтської статистики з 1971 року є такі: мешканців 1014.
Про село Узінь перший раз в історії згадується під датою половини XVIII стол. В 

селі була дерев’яна церква, закуплена на Гуцульщині ще у XVIII столітті. Церква 
збудована з грубих дерев'яних брусів. Кути «чоповані». Немає цвяхів, тільки дерев’яні 
кілки.

Село належало до однієї парафії разом із селами Ястрібці й Ганусівці. Священик 
жив у Ганусівцях. Довгі роки парохом був о. Янкевич. Останніми роками священики 
часто змінялися.

Узінь було вбоге село. Мало тільки декілька заможних господарів. Зате в селі 
було два фільварки. Один належав до польських домініканців і мав стільки поля, що 
ціле село, а другий був приватною власністю польської родини Олесніцьких і мав 
майже сто морґів поля. До двора належало 900 моргів лісу, а село мало тільки 12 
моргів.

Незаможні селяни ходили на роботи до двора й за одного золотого працювали 
від рана до вечора. Влітку працювали на полі, а зимою в лісі. Працювали за дев’яту 
купу дров з гілляк, а за одинадцятий метр пиляного дерева.

Поляки, які мешкали в Узені, мали свій костьол близько двора.
В селі були дві школи: українська п’ятиклясна з навчанням українською мовою і 

одною годиною польської мови. Вчителькою й директоркою школи була Анна Ма- 
настирська. Пізніше вийшла заміж за вчителя Кушніра з Побережжя. Друга школа 
була чотириклясна з польською мовою навчання і двома годинами навчання укра
їнської і. ; о в и  на тиждень. Учителювала в тій школі Ядвіґа Басарабівна, заміжня
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Фото із зб. Г. Устинського.
Село Узінь. Мішаний хор — перша група.

Заславська. Ніхто від неї не чув ніколи слова українського, але коли прийшли до села 
більшовики в 1939 році, вона до мене промовила чистою українською мовою й 
пояснила, що вона українка й називається Людмила Басараб.

У селі була зорганізована «Січ» і багато з її членів зголосилися добровільно до 
Січових Стрільців. Деякі служили в Петлюрівській армії. Багато з них погинули в 
час боїв проти поляків і проти більшовиків.

Після занепаду Австрії війтом у селі став заможний господар Михайло Бойчук, а 
секретарем Микола Устинський. В 1928 році через підкупство незаможних селян і 
пофальшоване голосування управа села перейшла в польські руки. Війтом став Петро 
Вільчинський, а секретарем М. Устинський. Наступним війтом був обраний Броні- 
слав Борковський, а секретарем Зарослінський. Пізніше після реорганізації адміні
страції вибрано солтисом Луця Борковського, а секретарем Петра Магновського. 
Вони були в управі громади аж до занепаду Польщі в 1939 році.

В 1930-32 р. заходами колишнього вояка Петлюрівської армії Дмитра Остапо
вича та Миколи Бойчука, Василя Казакевича й Олекси Устинського, які з ним спів
працювали, розпочалися старання, щоб придбати для читальні «Просвіти» новий 
дім. Ходили по хатах і збирали, хто що міг дати: гроші, яйця, збіжжя й за те 
побудували гарний дім з бляхою критим дахом. Після величавого посвячення дому 
читальні зачалася скоро розвиватися освітня праця. Зорганізовано «Сокіл», який 
об’єднував також і доріст, хор, аматорський театральний гурток, танцювальну групу 
національних танців, двох хлопців Григорія й Івана Устинських вислано на курси 
дяків і диригентів, як також і режисерів.

Головою читальні вибрано Дмитра Остаповича, а всю культурну працю вів тала
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новитий чоловік, плютоновий польських уланів, українець Василь Король із села 
Дичків Рогатинського повіту. Про нього постаралися Михайло Бойчук, Микола 
Устинський, Гаврило Устинський і Василь Козакевич, які йому запевнили мешкання, 
харч і платню.

Культурна діяльність під його проводом розвивалася дуже скорим темпом. По 
цілоденній праці охоче йшли хлопці й дівчата до читальні на проби хору, проби 
вистав, спортові вправи «Сокола», танцювального гуртка тощо.

Така жвава участь дала скоро гарні успіхи й наше село стало промінюювати на 
сусідні села. Першу виставу «Козацька помста» відіграно при повнісінькій залі чи
тальні. Багато людей мусіло вернутися додому, бо не вистачило для них місця. 
Такий успіх ще більше заохотив молодь до праці й незабаром після того відбулася 
друга вистава «Сватання на Гончарівці», а за нею пішли ще й інші: «Мати наймичка», 
«Тарас Бульба», «Довбуш», «Невільник», «Утоплена», «Наталка Полтавка», «Поши
лись у дурні» й інші. Вистави проходили з великим успіхом не тільки в Узені, але й у 
сусідніх селах: Ганусівцях, Побережі, Стриганцях, Вільшаниці, Підпечарах, Добрів- 
лянах, а навіть у Єзуполі. Танцювальний гурток запрошували виступати на фестинах 
усі ті села, як також і «Сокіл» запрошували на фестини з виступами у вільноручних 
вправах.

На Зелені Свята хор з Узені співав Службу Божу в катедрі в Станиславові, а 
потім зі співами брав участь у величавому поході на цвинтар, на могили поляглих 
борців за волю України. Молодь Узеня несла вінки з колючого дроту й терня, 
прикривши їх колоссям жита, щоб польська поліція не завважила, бо була б не 
допустила до участи в поході. Але на цвинтарі, коли вже вінки були на хрестах, то 
відслонювали, щоб видно, що це вінці з терня й колючого дроту.

Узінь ставав щораз свідомішим селом. Провідник «Сокола» відбув курс у Стани
славові. Це був Олекса Устинський, а з ним і Василь Бойчук, який проводив із 
«соколами» вільноручні вправи. Коли прийшли більшовики, вони арештували Василя 
Бойчука, але він їм утік із рук і крився до осені 1940 року, й тоді його зловили 
більшовики в Стрию й посадили до в’язниці в Станиславові й там зліквідували. 
Доказом на те були його речі й частини убрання, відкопані у в’язничному городі 
після відходу більшовиків. Провідницею жіночого відділу «соколів» була Параня 
Ясінська, яка була доброю акторкою аматорського гуртка й солісткою хору, бо мала 
гарний голос сопрано. Коли її забрав батько до Арґентіни в 1936 році, її місце 
зайняла Т.К.

З-посеред такої національно-свідомої й патріотично-наставленої молоді ОУН мала 
багато визначних членів. Між ними В. Бойчук, О. Бойко, Д. Остапович (псевдо Лис), 
М. Устинський та інші.

Вони жваво провадили підпільну бойову акцію проти Польщі й польських коло
ністів. Перед виборами вибивали вікна агітуючим полякам, палили скирти зі збіжжям 
чи пашею, нищили урожай на полі, а то й палили хати. Поліція була дала револьвер 
для охорони польському колоністові Петрові Ґолембйовському, який мав на краю 
села велику господарку, але це йому не помогло. Шиби його хати й кольорове скло 
шиб ганку розсипалися одної ночі помимо того. Це зробили В. Бойчук. Г. Устинський 
та Олекса Бойко.

Польська поліція арештувала, як підозрілого в підпільній акції, Григорія Устинсь- 
кого, а з ним були арештовані Микола Гнесь, Григорій Дехтяр, Михайло Бор
ковський і Дмитро Остапович. Останній відсидів за Польщі три місяці, за більшо
виків три місяці й був, на диво, звільнений більшовиками, хоч на нього були доноси 
фальшивих свідків.

Після приходу німців і мадярів доручено наказом ОУН Д. Остаповичеві стати
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головою села. Його секретарем призна
чено Миколу Устинського. Головою чи
тальні стає молодий чоловік Григорій 
Устинський і розпочинається нова праця 
у вільному селі. Та не довго втішались 
ми волею, бо вернулися знов більшовики 
і Д. Остапович пішов у партизани. По 
якімсь часі селяни знайшли його закопа
ного по шию в землю й простріленого 
більшовиками, яким він попався в полон.
Микола Устинський, інвалід з Першої 
світової війни, без ноги, був арештований 
більшовиками, а його родина вивезена в 
Східню Україну. По трьох роках він ви
ходить на волю, прилучується до родини, 
але небавом помирає.

Василь Король ще за Польщі одру
жився з учителькою Олюсею Вовк у селі 
Ганусівці, жив за німецької окупації в 
Станиславові, а в 1944 році вступив до 
УПА й був сотенним сотні УПА, яка опе
рувала в районі між Товмачем і Стани- 
славовом. В одному бою з більшовиками 
в Остринських лісах недалеко Товмача 
був забитий, а його дружину вивезли
більшовики на Сибір І її ДОЛЯ невідома г  ,  Фото її з(^ Г . Устинського.

Святково вбрана дівчина з Узеня. 1940.
ДОСІ.

Багато чоловіків і жінок із села Узінь 
були арештовані за приналежність до ОУН в часи першої більшовицької окупації й 
подіставали присуди по десять літ каторги на Сибірі. Багато з них загинуло, а 
частина була звільнена, але не повернулись додому, бо їм заборонено. Тільки деяким 
удалося побачити своє рідне село.

Коли другий раз прийшли більшовики, багато мешканців поховалося в ліс, але 
більшовики обступили ліс і, кого знайшли, розстріляли без суду.

Мала горстка мешканців села Узінь подалася в світ-заочі й тепер проживає за 
океаном, а їхнє рідне село злучено з Добрівлянами й Колодіївкою в одну сільраду й 
один колгосп, де всі жителі тих сіл стали рабами більшовицького «раю».

695



Село Хом 'яків ушанувало борців 
за волю України. Почесна сторожа 

на висипаній в 1941 році могилі.

«
Отець радник Ярема Гаврилюк, 

бувший парох у Хом 'якові.

Село Хом'яків. Учні школи зі своєю вчителькою Ольгою Гаврилюк. 1939.
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Хор хотимирців у  Торонті (Канада). 
Диригент Юрій Гасан стоїть у  передньому ряді.

Онуфрій Штундер

ЧЕРНІЇВ

Село Черніїв лежить близько сім кілометрів на південний схід від Станиславова, 
над річкою Бистрицею Надвірнянською.

Черніїв згадується в літописі датою 1404 року.
У звіті «Просвіти» з 1908 року подано такі дані про читальню в Чернієві: членів 

94, в бібліотеці 60 книжок, голова Никола Занкевич, при читальні існує аматорський 
гурток.

Статистика села з 1900 року за австрійської окупації подає такі дані: мешкальних 
домів 352, а мешканців 2201, з того греко-кат. 2018, римо-кат. 72, Мойсеєвого віро
визнання 111, а за національністю — українців 2018 і поляків 183.

У польській статистиці з 1921 року записано: 486 мешкальних домів, мешканців 
2432, з того греко-кат. 2009, римо-кат. 87, Мойсеєвого віровизнання 336, а за націо
нальністю: українців 2004, поляків 147, жидів 281.

В 1931 році польська статистика подає: мешкальних домів 574, а мешканців 2791.
У 1939 році було 2980 мешканців; 2600 українців, 15 поляків, 65 латинників і 300 

жидів.
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Фото із зб. О. Штундера.
Черніїв. Українська католицька церква.

Совєтська статистика з 1970 року подає, що в селі було 2989 мешканців.
В селі стояла дерев'яна церква, побудована в 1804 році. Довголітнім парохом був 

о. канонік Микола Салій. Помер у 1951 році.
В центрі села була коло церкви читальня «Просвіти», кооператива, школа та 

громадський дім. Була теж і корчма, побудована міцно ще за панщини. її муровано з 
каменя й цегли. Батьки мої оповідали, як у 1804 році приїхала в село багата пані, що 
дістала фільварок і великі маєтки в нашому селі. Показалося, що це жидівка на ім’я 
Ґідайлина. Вона подбала, щоб у селі була корчма. Перед тим у селі не було жидів. 
Власником корчми був жид. Корчма розпиячила селян, вони пропивали своє майно й 
ішли в найми до жидів. Скоро в селі було розмножилося жидів понад сто. Корчма 
встоялася аж до війни в 1914 році. Коли прийшли в село російські війська, люди 
бачили, як жид Берко вийшов з корчми напроти них і виніс на тарелі хліб, пошма- 
рований маслом. До нього під’їхало чотирьох на конях і сказали йому, щоб він їв 
той хліб, а один із них бив його нагайкою й інші додали від себе. Негайно після того 
жид Берко забрав свою родину й виїхав до Станиславова. Військо зайняло корчму, а 
коли виїздили, здемолювали її остаточно і вже від того часу в селі корчми не було.

Багато добра зробив для громади війт Мартин Королюк, який був війтом ще за 
австрійських часів. Він співпрацював із послом до австрійського парляменту д-ром 
Левом Бачинським. За урядування того війта побудовано в селі гарну муровано- 
поверхову школу, покриту цинковою бляхою. Над входом до школи стояв бюст 
Шевченка, а під ним таблиця, де на синьому тлі був золотими літерами напис: 
«Українська Всенародна 6-клясна Школа ім. Тараса Шевченка в Чернієві».
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Коли прийшла польська влада, був довгий процес і в наслідок того процесу 
змінено напис, який уже був по-українськи й по-польськи: «Школа Повшехна в Чер- 
нієві». Тло було таке саме. Такий напис простояв до приходу Червоної армії й тоді 
все перемалювали начервоно. Коли в 1914 році була евакуація свідоміших людей з 
Чернієва, війт виїхав, залишивши на свого заступника Йосифа Цєсєльського і гро
мадського писаря Василя Чубатинського, які з приходом російської армії були виве- 
зині на заслання.

Читальня «Просвіти» була заснована в 1894 році. При читальні була крамниця. В 
читальні відбувалися курси читання й писання для неграмотних старших людей, які 
хотіли вчитися.

Найбільше захоплення серед молоді викликала «Січ». Кожний член був убраний 
святково, мав червону стрічку через плечі й переходив напіввійськовий вишкіл і 
вправи топірцями. «Січ» була заснована в 1911 році.

Село Черніїв було знане за Австрії через великі заворушення в період виборів до 
австрійського парляменту за часів цісарського намісника К. Бадені, в 1897 році. 
Поляки робили тоді великі надужиття, про що довідалися селяни й зачалася в 
громадському будинку, де відбувалися вибори, бійка. Австрійська жандармерія, яка 
складалася в більшості з польської шляхти, станула по боці поляків. Тоді мій батько 
побіг на дзвіницю й ударив у дзвін на тривогу. Збіглося багато людей і бійка 
розгорілася аж до кровопролиття. Було п'ять осіб ранених і один, на ім’я Петро 
Стасюк, був проколений багнетом на смерть. Розуміється, що й поліція й поляки 
дістали своє, але з них ніхто не помер. На місці, де забито Петра Стасюка, був 
поставлений високий дубовий хрест. У день 25 липня 1944 року той хрест ще стояв. 
По закінченні Першої світової війни повернувся до села бувший війт Мартин Коро- 
люк і голова читальні Михайло Савраш із родиною, а з заслання повернувся Цє- 
сєльський Йосиф і Чубатинський Василь. Мартин Королюк став знову війтом і був 
усього за Австрії й Польщі вісімнадцять років війтом. Він був великим патріотом і 
знав, що кому належиться та які він має права.

Пригадую собі один такий випадок. У громадській канцелярії починається нарада. 
До канцелярії входить зі зброєю польський поліцай. Відкривши нараду сільської 
ради, Королюк звернувся до поліцая, щоб він залишив залю, й додав, що він його 
покличе, як буде його потребувати. Поліцай вийшов і вже ніколи не показувався в 
канцелярії в час наради. Королюк належав до радикальної партії, яка тоді мала 
великий вплив на селах в Західній Україні. Королюк дожив до 1929 року. Королюк із 
Саврашем були найбільше активними людьми громади. Вони скликали нараду цілого 
села, на якій започаткували будову нового будинку для культурних потреб села, бо в 
часи війни з приходом московського війська дім «Просвіти» був знищений з усім 
надбанням. Село прийняло проєкт дуже радо й позвозили будівельний матеріял 
кожний, що міг. Головою читальні «Просвіти» вибрали Михайла Савраша й він 
довів до кінця будову великого гарного дому, бо селяни виконали всю потрібну 
працю без винагороди. Дім був величавий: довгий 22 метри, а широкий 9 метрів. 
Дах критий цинковою бляхою. Простора театральна заля з великою сценою, з 
ґардеробою. Закінчено будову в 1927 році. Тій залі ми завдячували те, що до нас 
приїздили з виставами мандрівні професійні театри, а також кілька разів виступав 
хор «Думка» зі Станиславова під дириґентурою JI. Крушельницького. Від них багато 
навчився наш аматорський театральний гурток, який існував від початків читальні й 
дуже добре розвивався. Наш аматорський гурток був собі придбав добру славу в 
дооколишніх селах Станиславівщини.

Коли був конкурс аматорських гуртків у Станиславові, наш гурток брав успішну 
участь в ньому. На тому конкурсі станув наш гурток до кінцевих змагань ще з двома
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Фото із зб. О. Штундера.
Чериіїв. Товариство «Відродження».

гуртками: з міста Єзуполя й села Ямниці. На показову виставу призначено «Неволь- 
ника» в трьох діях і кожну дію грав інший гурток. Наш гурток дістав третю дію. Я 
виступав у ролі старого коваля. По відігранні «Невольннка» всіми трьома театраль
ними гуртками оцінна комісія, до якої належав тоді мґр, а тепер д-р Михайло 
Кушнір, признала перше місце нашому аматорському гурткові. Проти тої децизії 
оцінної комісії запротестували представники аматорських гуртків Єзуполя і Ямниці, 
підносячи аргумент, що третя дія найбільш драматична. Тоді оцінна комісія поста
новила, щоб усі три гуртки відіграли третю дію «Невольника» ще раз. Після того 
Черніїв остаточно таки здобув перше місце й першу нагороду у формі срібного 
лаврового вінка, а я особисто дістав дві цінні книжки. Це був наш великий успіх і 
великий розголос не тільки у Станиславівщині, бо про той конкурс широко писала 
вся тодішня преса Галичини. При читальні був у Чернієві сильний хор під дириґен
турою Степана Гнатушки, який довгі роки співав у хорі «Думка» в Станиславові.

В 1934 році наша читальня «Просвіти» обходила сороклітній ювілей свого існу
вання, на яке приїхав був голова філії «Просвіти» в Станиславові д-р Юлій Олес
ницький.

В неділю по полудні після Вечерні була відправлена Панахида по померлих 
членах читальні. По закінченні Панахиди вся громада вийшла з церкви й уставилася 
на площі біля читальні сотнями, щоб відбути дефіляду для вшанування найбільш за
служених громадян села. Зокрема приємно було побачити основоположників читальні 
«Просвіти» в Чернієві в 1894 році, між якими був голова д-р Олесницький.

По закінченні дефіляди в залі читальні відбулася святкова академія при великому 
здвизі народу. Був липень. Всі вікна й двері були відчинені. Піднеслася темносиня 
оксамитна куртина, відкриваючи гарноприбрану сцену — нагорі хрест, а під ним 
напис: «Учітеся, брати мої! Думайте, читайте!»

На сцену вийшов голова читальні, яким був тоді Онуфрій Штундер — автор цих
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рядків — відкрив ювілейне свято, вітаючи д-ра Олесннцького, всіх присутніх і осо
бливо основоположників читальні, що зайняли передові місця, й покликав до слова 
секретаря читальні, Василя Кіндрата, який проводив цілою програмою святкування.

Він покликав стареньких основоположників читальні на сцену, вичитуючи їхні 
імена та прохаючи, щоб вони зайняли почесні місця за гарноприбраним столом на 
сцені. їх привітала авдиторія повставанням з місць і довготривалими оплесками. Хоч 
це вже 45 літ, я пам’ятаю їхні назвиська. їх було вісім: Михайло Савраш, Микола 
Бойчук, Кость Бедрус, Онуфрій Кіндрат, Прокіп Борко, Йосиф Цєсєльський, Іван 
Ляйтер, Яким Кімак.

На сцену вийшла голова «Союзу українок» у Чернієві, а з нею Євгенія Савраш- 
Шемрай і кожному основоположникові припняли гарну жовто-синю кокарду. При 
тому авдиторія ще раз привітала їх довготривалими оплесками. Після цього виго
лосив дуже палку промову голова філії «Просвіти» д-р Олесницький, яка всім дуже 
подобалася й заохотила всіх до дальшої культурної праці. На високий рівень підніс 
ювілейне свято ще й виступ нашого хору. Академія лишилася в пам'яті присутніх 
назавжди.

Варто ще кількома словами згадати кілька заслужених громадян Чернієва. Дуже 
багато прислужився громаді згаданий уже Василь Кіндрат. Він народився 1912 року. 
Скінчивши народну школу, вступив до української гімназії в Станиславові, але через 
підозріння польської поліції його вже в четвертій клясі усунули з гімназії і він жив 
при батьках. На 20-му році життя одружився й господарив разом із батьками. Він 
мав найкращу в селі освіту і великий вплив у громаді. В нього був уже вироблений 
власний світогляд українського патріота і він умів гарно це людям передати, мавши 
великі ораторські здібності. В 1934-му році був вибраний до управи читальні на пост

Фото із зб. О. Штундера. 
Черніїв. Чоловічий хор у  поході в Станиславові на могили поляглих 

за волю України, Зелені Свята.
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Співаки хорів з Микитинець, Підпечар, Чернісва, Павелча й інших сіл на конкурсі хорів у 
Станиславові 5 лютого 1935 р. зі своїми диригентами й членами жюрі, між якими с:

77. Крушельницький, композитор І. Недільський, проф. М. Лепкий, проф. І. Смолинський, 
о. І. Стефанчук, М. Кушнір, проф. Даниш і Богдан Ганушевський.

секретаря. Найбільшою його заслугою була виховна праця над молоддю. Та після 
замаху на міністра Польщі Пєрацького, в час великих арештів свідоміших і активних 
українців були арештовані провідні члени філії «Просвіти» в Станиславові, між ними 
д-р Кушнір Михайло, а в Чернієві Василь Кіндрат. Він видістався з тюрми аж по 
занепаді Польщі в 1939 році. У вересні прийшов додому, а в жовтні був знову 
арештований більшовиками і слід пропав по ньому.

Дуже заслуженим громадянином був теж управитель нашої школи за Австрії 
Микола Занкевич. Він був дуже строгий, але при тому дуже ідейний не лише учитель, 
але й виховник молоді. З його учнів село одержало багато гарно вихованих ідейних 
молодих людей. Це були: Іван Шимчук, Дмитро Стефінин, Михайло Прокопів, 
Василь Данилюк, Микола Смітюх і інші.

Наступним управителем школи був від 1914 року Микола Бенеш. Він мав чоти
рьох синів і дві дочки. Його син Ярослав став священиком. Управитель школи 
Бенеш Микола був свідомим сином українського народу. Так він виховував і своїх 
учнів і від нього дістало село теж кількох гарно вихованих і добре підготованих до 
громадської праці молодих людей, які пізніше були рушіями культурної праці в селі. 
За це польська шкільна влада його передчасно звільнила на пенсію, а до нашої 
школи дала жида Вайсберґа, який був аж до занепаду Польщі.

Я був головою читальні в Чернієві від лютого 1934 до вересня 1939. Друга світова 
війна принесла великі шкоди громаді Чернієва. Люди дуже багато зазнали горя, а з 
ними і я. Тому мусів я покидати своє рідне село, а з ним і рідну батьківщину й іти в 
чужий незнаний світ, щоб там серед невгасимої туги ждати на той момент, коли буде 
можна вернутися у вільну українську державу.
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ІСТОРІЯ СЕЛА Я М Н И Ц І ДО  1939 Р.

Богдан Дейчаківський

Село Ямниця лежить в долині, над річкою Бистрицею (правий доплив Дністра), 7 
кілометрів на північ від обласного центру Івано-Франківська, бувшого Станиславова.

Заснування Ямниці сягає глибоко в давнину, в часи Галицько-Волинської Держави. 
Перша історична згадка про Ямницю знаходиться в актах міста Галича з року 1444. 
Спочатку Ямниця була малою оселею, але завдяки шляхові, який проходив через 
Ямницю і лучив Галич і Тисьменицю, оселя набирала щораз більшого значення і 
скоро розвивалася.

Після занепаду Галицько-Волинської держави Галицька Волость перебувала майже 
200 літ навперемінку під володінням то польських, то угорських королів. З тих часів, 
на жаль, не дійшли до нас жадні історичні дані про життя-буття села Ямниці.

В часи зриву Богдана Хмельницького ціле Покутття підняло повстання, допома
гаючи гетьманові в переможному поході проти польської шляхти. Однак дуже швид
ко, після смерти Хмельницького, польська шляхта починає знову напирати на укра
їнські землі і знову поневолює українську людність Правобережжя. Починається 
помста і відплата за повстання. Народ попадає в чорну, безпросвітню панщину. В 
той час Ямниця належала до дібр власника Кнігинина (тепер північна дільниця 
Івано-Франківська). Після того переходить на добро держави. Наступним власником 
села стає польсько-український магнат Андрій Потоцький. Він недалеко від Ямниці, 
на півдні, в році 1661 закладає на місці села Заболоття місто Станиславів.

В ту пору українське населення цілої Галичини переживає тяжкі часи гніту й 
визиску польської шляхти. Єдиною ознакою окремішности є греко-католицька церква
і духовенство, що не стратили ще зв’язку з українським народом.

В році 1772 Галичина переходить під владу Австрії. Але становище українського 
народу майже не міняється. Хоча цісар Йосиф II обмежує владу панів і навіть 
обнижує дні панщини — однак фактичними панами й надалі є шляхта, мовляв: 
«Цісар далеко — Бог високо — а пан зробить, що захоче», — жартували селяни. На 
початку XVIII століття купують Ямницю графи Копестинські, а по їх вимерті Ямниця 
переходить на добро держави. Після того купує Ямницю торговець огрядних волів 
А. Зілинський і віддає село в аренду своєму швагрові Шишковському, збіднілому 
шляхтичеві. Цей з голодним апетитом та захланністю витискає з населення останній 
піт, ігноруючи навіть державні закони. Сказано: «Біда намучить, біда й научить». 
Селяни-кріпаки починають думати, як дійти до права — хоч обмеженого, і до 
справедливого трактування. Потайки перед паном, у хаті Михайла Савчака виби
рають з-поміж себе найбільше проворного депутата Івана Смицнюка і посилають 
його до ВіДня, до цісаря зі скаргою на пана за незаконний гніт, знущання й визиск. 
Іван Смицнюк пішов до Відня, був на авдієнції у цісаря і відповідних міністрів та 
повернувся додому з цісарськими документами. Вручив ці документи панові в надії, 
що той візьме їх до уваги і змінить своє поступування. Пан, однак, зігнорував 
цісарські документи і ще тяжче придавив кріпаків. У порозумінні із свідомішими 
селянами Іван Смицнюк вибирається вдруге до Відня просити заступництва і ласки 
цісаря. Пан, довідавшись про зникнення і наміри Івана Смицнюка, перехопив його 
своїми зв'язками аж у Відні, ще перед інтервенцією в цісаря, і спровадив його з 
поворотом у село. Скатувавши, казав виганяти його кожного дня на панщину, а 
кожної ночі і в неділю замикати в темниці. Одного дня пощастило Смицнюкові
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Фото із зб. В. Фсденкова.

Ямниця. Роковини знесення панщини. 1928.

втекти з панщини і він вирішив утретє йти до Відня. Однак пан розіслав скоро 
розшуки й погоню за Смицнюком, і панським гайдукам удалось його знайти в 
Павелецькому лісі. Скатували його, зв'язали і волікли за возом аж до Ямниці. Мерт
вого мученика дозволив пан поховати.

Після того село знову потонуло у безпросвітній темряві під панським терором у 
трагічній дійсності: «Цісар далеко — Бог високо — а пан зробить, що хоче».

Недовго вже після того був цей пан. Програвся в карти і продав Ямницю графові 
Борковському. Цей, останній пан, також недовго панував.

Прийшов 1848 рік і повіяло волею. Воля — довгоочікувана воля... Селяни-кріпаки 
з радости топили своє горе в горілці, яку продавали панські арендарі — жиди. Всі 
пиячили і тратили своє добро в користь жидів-корчмарів. На село налягла знову тим 
разом п’яна темнота.

Щойно 20 літ пізніше в це мракобісся почали пробиватися ясні промені просвіти. 
В Ямниці було тоді 9 корчем, де концентрувалося все життя громади. Там кінчалися 
всі старі суперечки й починалися нові, а все при чарці горілки. Та просвіта проникала 
щораз глибше в темноту і прояснювала свідомість недавніх кріпаків. Внезабарі гро
мада побудувала пам'ятник борцеві за народну волю Іванові Смицнюкові та про- 
пам’ятний хрест скасування панщини.

Підо впливом церкви і добрих священиків як о. Левицький, о. Соневицький та 
інших, село починає відроджуватися. З приходом чергового священика о. Антона 
Струтинського, Ямниця остаточно отряслась від кошмарів кріпацтва і п’янства, та
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під його проводом, через братство тверезости починає виходити на правильний шлях 
національної свідомости і господарського розвитку.

В році 1896 постає читальня «Просвіти», а кілька літ пізніше юнацьке товариство 
«Січ». Ямниця тратить свій невільницький і панщизнянний характер. Кілька десятків 
латинників — останків панських гайдуків скоро українізуються і асимілюються, а 
жиди, стративши джерело доходів, покидають село, деякі добровільно, а деякі — 
тверді — під натиском головно молоді. Національна свідомість щораз більше і 
глибше опановує село. Священик о. Струтинський мав уже вироблених і свідомих 
селян. У проводах церковного братства, в читальні «Просвіти» і в «Січі» чергувалися 
такі імена: учитель Матвій Козак, війт громади Федір Дмитраш, а далі Петро 
Дейчаківський, Юрко Шпильчак, Олекса Якимечко, Іларій Кушніренко, Дмитро Бу- 
женко, Юрко Іланочко, Дем’ян Бибик і інші.

В такому стані Ямницю застає 1914 рік, а з ним Перша світова війна. Загальна 
мобілізація прорідила громадян села. Деяким добровільцям пощастило включитись 
до формації Українських Січових Стрільців.

Московська армія посувалась переможно на захід і фронт зближався щораз ближче 
до Ямниці і вкінці устабілізувався на кілька тижнів уздовж ріки Бистриці, якраз 
перед селом. З одного боку Бистриці, на горі Стінці закріпились «москалі», а по 
другім боці села, на горбах під «балками» вкопались «австріяки». Протягом кількох 
тижнів артилерійський обстріл спричинив селові великі втрати в людях і в майні. 
Приготовляючись до контрофензиви, австрійське командування зарядило евакуацію

Ямниця. Перше причастя дітей у  1939 році.
З правого боку управитель школи Кирило Ткачук.
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села і однієї ночі вигнали всіх людей поза зону обстрілу, а після того ще далі, на 
захід від фронту. Люди полишали майже все, бо не було часу, ані змоги забрати 
навіть щонайважливіше. Протягом кількох наступних тижнів у наслідок фронтових 
дій село було тотально знищене, не зосталось ні одної хати чи якогось господарського 
будинку. Щойно по двох роках виселенці, переважно жінки, старики і діти почали 
повертатись додому. Ціле село і довколишні поля були перекопані оборонними 
ровами і посновані колючими дротами, а під ними землянки та бункери. Тяжко 
прийшлось жінкам і старикам будувати хоч би ліплянки. Відсутність будівельного 
матеріялу та інструментів до праці, а до того брак харчових середників і одежі 
доповнював труднощі поворотців.

В році 1917- війна доходила до свого сумного кінця. Революція в Росії, а наступ
ного року розвал Австрії принесли полегкість нашому народові і надії на власну 
державу. Деякі вояки поверталися з російського полону. В австрійській монархії 
українці почали приготовлятися до політичної зміни, що й скоро настала.

Першого листопада 1918 року пронеслась по краю радісна вістка: «Львів наш! 
Постала незалежна держава Західньої України!» Воскресним дзвоном пролунав ма
ніфест українського уряду до народу: «Всі здібні носити зброю, вступайте до ново- 
створеної української армії! Мусимо боронити Львів і захищати кордони рідної 
держави!»

Ямничани, що поверталися з австрійського війська чи російського полону, зголо
шувались майже поголовно до української армії, яка поспішно формувалась і яку 
відправляли на Львів.

За часів української влади начальником громади став ветеран австрійської армії 
Дмитро Дейчаківський, колишній січовик. З ним гурт молодих січовиків, переважно 
воєнних інвалідів, як Іван Шпильчак, Михайло Семочко, Василь Дейчаківський (Крав
ців), Василь Смицнюк і інші старались відбудовувати село, організовуючи всіляку 
допомогу молодій українській державі.

На жаль, українська армія не могла довго встоятися перед польською, добре 
озброєною і вигодуваною у Франції, армією Галєра. Вслід за цим наступила нова 
окупація польська, а з нею духовний злам і зневіра. Цей період, однак, був дуже 
короткий. До села приходить новий священик, пізніший декан-крилошанин о. Юстин 
Гірняк. Завдяки його умілості, енергії й посвяті село отрясається від зневіри і при
гноблення та разом із своїм парохом береться щиро до праці.

Роки 1919-1920-1921 і 1922, це доба відбудови села і гоєння ран із програних 
змагань за незалежність, а рівночасно духовного скріплення та віри в краще завтра.

В році 1923 в Галичині закріпилася польська влада. Кажуть — біда вчить розуму. 
Вона заставляє людей думати, спільно діяти та поборювати лихо. Люди стають 
винахідливі, підприємливі та працьовиті. В той час Ямниця мала 1500 моргів поля 
разом із сіножатями. Це замало, щоб виживити майже 2700 душ. Тому ямничани 
шукають заробітку. Одні знаходять працю на залізниці, інші на знищеному війною 
гостинці і публічних дорогах, доставляючи каміння й пісок, ще інші знаходять різну 
працю в місті Станиславові. Ті, що мають коні, займаються доставою сіна, буді
вельного та опалового дерева й далеким перевозом комерційних товарів для купців.

Поволі ямничани багатіють. На початках 20-х років графиня Борковська виставила 
на парцеляцію і продаж двір у сусідньому селі — Угринів. Ямничани при помочі 
державних позичок викупили майже 1000 моргів доброго орного поля. В парі з 
добробутом іде й культурно-освітній поступ. Будуються церква, школа, громадський 
будинок. Постає драматичний гурток, хор і самоосвітній гурток. Перші вистави 
відбувались звичайно на переднівку по стодолах з метою придбання фондів на 
будову читальні. Завдяки отцеві Гірнякові багато здібних учнів у Ямниці пішло на
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дальше навчання до україн
ської гімназії в Станиславо
ві, а деякі до торговельної 
чи промислової школи. За 20 
літ польської окупації Ямни
ця видала майже сотню мо
лодих людей, що покінчили 
середні, фахові, а деякі й 
високі школи. Після війни, 
почавши з половини 20-х ро
ків, село Ямниця зовсім змі
нило свій характер зовніш
ній і духовний. Майже всі 
повоєнні хати і господарські 
будинки, будовані з решток, 
що витягали їх селяни із 
воєнних землянок і бункерів, 
горіли і то лише ранньою 
весною, на переднівку. В той 
час обов’язувала державна 
асекурація будинків. За одер
жані гроші по огні, ямнича- 
ни будували модерніші і ви
гідніші для життя чи вжитку 
в господарстві хати і будин
ки. Ніхто старого будинку не 
розбирав, бо вогонь «оплачу- 
вася» ліпше. Дехто горів два 
й три рази. Не було випадку, 
щоб поліція доказала комусь 
самопідпал, хоч інколи сусід
ня хата займалась «проти
вітру». Протягом 20-ти літ Ямниця Українська католицька церква, збудована

а  . ,  в 1933 році беї жадного цвяха.село Ямниця відбудувалось
повністю. Нова, величава,
стилева дерев’яна церква, найбільша в Станиславівщині, велика, нова школа, чи
тальня з великою залею на вистави, кооператива, молочарня, новий громадський 
будинок і нове велике приходство, це здобутки громади в часи між двома світовими 
війнами. Біля 500 господарств, з малими вийнятками, були під бляхою або чере
пицею. Територія ямницького поля побільшилася ще на 500 моргів поля.

Не можна не згадати ще одну оригінальність Ямниці, а саме: молочну господарку. 
Ямниця не мала великих пасовиськ для худоби і тому молочні корови догодовували 
в стайнях, а молоко продавали в Станиславові на вільному ринку. Використовуючи 
залізничний транспорт, возили, звичайно дівчата, кожного дня ранком в баньках 
молоко до Станиславова на «готове», а годину-дві пізніше поверталися поїздом, 
стративши не більше двох годин робочого дня. Коли було замало свого молока, 
добирали від сусідів за невеликою доплатою за транспорт. Ціна місячного проїзного 
квитка була порівняно низька. Ця торгівля молоком приносила селянам значний 
дохід. Тих молочниць було так багато, що адміністрація залізної дороги додавала 
спеціяльний підміський поїзд кожного ранку на відтинку Галич-Станиславів, яким
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Фото із зб. Б. Дейчаківського. 

Ямниця. Ноша старших жінок і господарів у 1920-их роках.
Сидять зліва: Параска Дейчаківська, Євдокія Петровська,

Дмитро Петровський. Катерина Смицнюк.
Стоять: Василь Петровський, Марія Васько, Антін Смицнюк.

користувалися переважно ямницькі молочниці й робітники, що працювали в Стани
славові.

В парі з економічним ростом розвивалось в Ямниці і культурно-освітнє життя та 
виховно-спортове. Ще в 20-х роках, як вище згадано, о. Гірняк зорганізував ама
торський гурток, який під його вмілим проводом скоро і успішно розвивався. З 
часом виробились в Ямниці із звичайних аматорів дійсно кваліфіковані артисти. 
Це треба завдячувати близькістю Станиславова, де працював український театр «За
грава» під режисурою Володимира Блавацького і таких артистів як Бенцаль, Кри- 
віцька, Боровик, Сіятовський, Кононів, Яковлів, Ленська, Совачева, Блавацька, Ку
рило й інші. Крім того ніколи не минали села мандрівні театри «Заграва», Стадника, 
Когутяка, Карабіневича, Сарамаґи тощо. З аматорів виробилися добрі артисти: Олек
са Катамай, Іван Шпильчак, Дмитро Леґінь, Ганна Обух, Василь Петрик, Антін 
Петровський, Настуня Деркач, Ганна Малик, Марія Деркач, Катерина Катамай і 
інші. А з молодших — Семен Ребрик, Іван Духович, Марійка Дейчаківська, Дмитро 
Савчак, Гриць Якимечко, Василь Деркач і інші. Режисерами стали Олекса Катамай, 
Семен Ребрик і Іван Духович.

В році 1923 о. Гірняк зорганізував у Ямниці «Пласт», який належав до 11 куреня 
при українській державній гімназії в Станиславові. Спочатку виховником і провід
ником був Володимир Гірняк, а з часом Василь Деркач і Дмитро Савчак. В році 1929 
постав у Ямниці самостійний 38-й Курінь ім. Івана Смицнюка. Першим курінним був
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студент Гаврило Кушні- 
ренко. В 1930 році поль
ська влада розв’язала 
«Пласт», який пішов у 
підпілля.

1926 року зорганізова
но в Ямниці пожежно- 
сп о р то ве  то в ар и ств о  
«Луг», яке було підо впли
вом радикальної партії.
По кількох роках існуван
ня, польська влада його 
розв’язала. Організатора
ми і першими провідни
ками «Лугу» в Ямниці бу
ли Дмитро Дейчаківсь
кий, Іван Шпильчак і Ан
тін Петровський.

В році 1929 заходами
о. Гірняка і Дмитра Сав- 
чака постає в Ямниці но
ве пожежно-спортове то
вариство «Сокіл». Завдя
ки організаторам і про
відникам як Савчак Дми
тро, Духович Іван, Валь
ко Дмитро, «Сокіл» успіш
но розвивається і об'єднує 
майже всю молодь — 
хлопців і дівчат. На вся
ких сокільських здвигах 
ямницький «Сокіл» зав
жди робив захоплююче вражіння. В першій мірі численністю, військовим маршем і 
однаковими строями — а головно дівчата: всі у вишиваних сорочках, в «шалінових» 
спідничках і в жовтих шаврових чобітках, пізніше в мештах. Зимою носили дівчата 
червоні тричвертеві кожушки.

Великий вплив на розвій культурно-освітнього життя в Ямниці мала читальня 
«Просвіти» й велике число студентів і гімназіяльних учнів. У проводі читальні від її 
заложення чергувалися імена: отець Юстин Гірняк, Василь Дейчаківський, Василь 
Долчук, Семен Ребрик, Антін Войновський, Семен Шпильчак, Захар Бибик, Іван 
Духович, Антін Караванович, Дмитро Савчак, Федір Дмитраш, Василь Шпильчак, 
Дмитро Кушніренко, Олекса Каляндрук і інші. Бібліотека в читальні дійшла в році 
1939 до 2500 томів (бібліотекар Антін Войновський).

Зимовою порою, коли на селі буває менше роботи, відбувався в читальні вечорами 
«Сільський університет». Викладачами були «свої», що покінчили високі студії, і 
студенти. Слухачами були хлопці й дівчата, а також і старші. Предметами навчання 
були: українська історія і культура, альґебра, агрономія і модерне господарство. Хоч 
це дивно звучить, але виклади з грецької мітології мали також велику фреквенцію і 
зацікавлення слухачів.

Гарно розвивалися в Ямниці «Сільський господар» і каса Стефчика, які багато

Фото із зб. Б. Дейчаківського. 
Ямниця. Ноша дівчат і хлопців у 1920-их роках.

Сидять: Ганна Обух-Пиіонісва і Петро Дейчаківський. 
Стоять: Антін Обух і Марія Дейчаківська.
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25-ліття читальні «Просвіти» в Ямниці, пов. Станиславів. 1930.
Сидять зліва: інж. Мацькевич (Пов. Союз Коопер.), інспектор матернього т-ва «Просвіта» 

Петро Петрик, п-і Гірнякова, жінка о. пароха, Микола Дужий, секретар Гол. відділу 
т-ва «Просвіта», д-р Юлій Олесницький, голова філії «Просвіти» в Станиславові, 

о. декан Юстин Гірняк, парох Ямниці, д-р Олександер Чорненко.
Стоять: члени управи читальні, четвертий зліва Михайло Кушнір, організатор філії.

спричинилися до піднесення економічного стану села і раціональної господарки. Та
кож розбагатіла відразу лише споживча кооператива, а пізніше з відділами шкіри, 
мануфактури і збуту яєць. Довголітніми членами управи кооперативи були: Юрій 
Зуб’як, Семен Шпильчак, Михайло Станиславський, Олекса Каляндрук, а найдовше 
крамарював Юрко П’яста.

На окрему увагу заслуговує заснування і розвій спорту в Ямниці. Принесли його 
до села на початку 20-х років гімназійні учні зі Станиславова.

Спершу розвій спорту стрінувся з опозицією добрих господарів, які уважали 
спорт за страчений час і нищенням дорогого взуття. І в цьому о. Гірняк своїми 
розмовами з батьками допоміг спортовцям. Переконав їх про доцільність спорту, в 
результаті чого громадська рада «Шарварком» справила велику площу для вжитку на 
спортові змагання.

Коли в році 1933 прийшли часи українського спортового Союзу, в Ямниці офор
мився спортовий клюб копаного м’яча «Вихор», який в розграх з українськими 
клюбами Станиславівської округи стало тримався перших місць на табелі. Крім 
копаного м'яча була сильна дружина відбиванки і легкоатлетики (біги, скоки). Було 
також кілька добрих наколесників. Першу дружину копаного м’яча репрезентували: 
Володимир Трач — воротар, оборона — Деркач Антін, Семочко Богдан, Дуткевич 
Степан. Поміч — Зуб’як Петро, Семочко Михайло, Ґулаґа Семен. Напад — Деркач
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Микола, Дейчаківський Володимир, Дейчаківський Богдан, Якимечко Гриць, П’яста 
Семен і Малик Богдан. Пізніше прийшли Дейчаківський Микола, Деркач Василь- 
Музичка, Тодось Антін і інші. У відбиванці визначались П’яста Семен, Зуб’як Петро, 
Трач Володимир, Деркач Василь-Шпилька. В бігах — Дмитро Валько, Данило Валь- 
ко, Роман Ребрик, а добрим наколесником був Грицюк Онуфрій.

Про національну свідомість і духовність ямничан найкраще говорить статистика 
преси. В році 1936 в місяці липні до Ямниці приходили такі часописи й журнали:

Новий час
Українські вісті
Народна справа
Батьківщина
Наш прапор
Жіноча доля
Дзвіночок
Голос нації
Український Бескид
Мета
Правда
Нова зоря
Місіонар
Спорт
Сокільські вісті

2 Хліборобська молодь 15
8 Шлях молоді 2

60 Українське юнацтво 2
60 Життя і знання 1

1 Просвіта 1
10 Рідна школа 1
7 Торгівля і промисел 2
3 Перемога 5
1 Службових 2
1 Український пасічник З
1 ГКЧ 1
1 Літопис Червоної Калини 1

50 Сільський господар 10
5 Кооперативна республіка 1

20 Разом часописів і журналів 29 назв,
а разом» усіх примірників 273.

В 600-літній історії Ямниця переживала різні періоди. Часи піднесення й розвою 
та часи зневіри й занепаду. Однак виключний динамізм у розвитку національному, 
культурному і господарському Ямниця виявила в часи між двома світовими війнами. 
А докладніше від Листопадового Зриву у 1918 році до занепаду Польщі і приходу 
більшовиків. Треба визнати, що найбільшою рушійною силою в розвитку Ямниці, 
попри всілякі навчальні, виховні почини, був рух українського націоналізму, який 
відродився кількадесят літ раніше, загартувався і скріпився у всенародному змаганні 
за незалежну державність в роках 1918 до 1922 і опісля діяв у народі явно і приховано. 
Народ читав нелегальну літературу УВО, а опісля ОУН і під їхнім впливом форму
вався ідейно. З одного боку геройські вчинки членів ОУН, а з другого польський 
режим, тюрми, вироки смерти і Береза Картузька наснажували народ національною 
свідомістю, яка з великою силою виявлялася в легальному секторі життя народу, в 
усіх його ділянках. Такою застала Ямницю Друга світова війна в 1939 році.

Було тоді в селі 3140 мешканців, з того 3130 українців і 10 поляків.
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Микола Долішній

Я М Н И Ц Я  В ЧАС І ПІСЛЯ ДРУ ГО Ї СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Хоч розчарований трагедією Карпатської України, народ на західніх землях все 
таки прийняв вибух Другої світової війни з певними надіями. Така настанова була 
теж і в селі Ямниці. Протипольські настрої посилилися, коли відступаючий польський 
вояк застрілив на дорозі між Ямницею і Станиславовом невинного громадянина 
Ямниці Василя-Деркача. Останні дні Польщі були почислені і ніхто за нею не жалів. 
Як грім з неба вдарила село вістка 17 вересня 1939 p., що війська Радянського 
Союзу, на підставі угоди з гітлерівською Німеччиною перейшли східні кордони 
Польщі, щоб визволити Західню Україну і Білорусь з-під панського ярма. По радіо 
розголошувалось, що народ Радянської України подає братню руку своїм західнім 
братам. За короткий час у Ямниці був розташований досить великий Гарнізон Чер
воної армії і скоро народ побачив, що в Радянській Україні є дуже мало України. В 
розмовах з деякими українцями-червоноармійцями потверджувалася правда про тяж
ке матеріяльне становище, про голод 1932-1933 років, про чистки, політичні процеси і 
національне гноблення українського народу. Ямничани, привиклі до вільного вислову, 
ще довгий час ділилися з українцями зі східніх областей своїми національними 
сподіваннями і критичними заувагами, на що багато з наших східніх братів похи
тували головами і перестерігали перед наслідками таких розмов.

Поступово село стало пристосовуватися до нових порядків. У деяких ділянках 
зміна влади приносила певні користі для ямничан. Багато поступило на різні роботи 
і становища в Станиславові, опорожнені поляками, молодь кинулася до шкіл та 
фахових курсів. Читальню «Просвіти» замінено на Дім Культури і при ньому від
новлено діяльність хору і драматичного гуртка. В цих ділянках на протязі довгих 
років Ямниця мала не абиякі успіхи. І коли був проведений обласний конкурс творчої 
самодіяльности в 1940 році, то ямницький хор під дириґентурою Василя Деркача- 
Шпильки, здобув першу нагороду, а Стефа Дейчаківська першу нагороду за рецитацію.

Відновлено теж діяльність футбольної дружини, яка під проводом Богдана Дей- 
чаківського добилася сенсаційного успіху. В розграх за чашу области виелімінувала 
поступово дружини — «Буревісник», міста Калуша і Надвірної та станиславівський 
«Спартак» і дійшла до фінальних змагань з командою «Динамо», яка на ділі була 
репрезентацією найкращих змагунів Станиславова, а до цих змагань ще й підсилена
4-ма змагунами з Києва. І хоча фінал Ямниця програла, то участь у ньому був 
вершком її спортових успіхів.

Але поступово радянська влада почала вростати в ґрунт, а органи НКВД прово
дили боротьбу з «ворогами народу». 1 так за приналежність до ОУН чи інших 
націоналістичних організацій арештовано 7 ямничан. П’ять з арештованих загинули в 
тюрмах, а тільки двом удалося після вибуху війни під напором фронту вирватися 
живими та оминути розстрілу, що постиг усіх в’язнів, яких органи НКВД не вспіли 
вивезти у глибину Росії.

Літом 1940 р. було проведено клясифікацію селян на бідняків, середняків і кур
кулів, і почався натиск на організацію колгоспу. Охочих вступати в колгосп не було. 
Тоді почали наїздити агітатори й представники партійного апарату і на частих 
мітингах різними переконуваннями, обіцянками і погрозами намагалися зорганізувати 
колгосп якраз у Ямниці, бо довколишні села теж ставили спротив і прямо казали, 
що, коли Ямниця не хоче колгоспу, то й вони його не хочуть. Крім цих методів
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застосовано наклад контингентів збіжжя і домашніх продуктів, як теж і високе, 
непосильне оподатковування. Поодиноким ключевим господарям і людям з гро
мадським авторитетом погрожували арештами і вивозами. Так що, врешті, з по
чатком 1941 р. вдалося властям зорганізувати колгосп, який однак довго не діяв, бо 
в червні почалась німецько-більшовицька війна, і він розлетівся.

З вибухом цієї війни, 22 червня 1941 р. почалась нова фаза в історії українських 
земель, сповнена початковим захопленням і надіями на відновлення української дер- 
жавности, що було задокументоване Актом ЗО червня, за яким скоро наступило 
розчарування, спричинене поставою і діями загарбницької політики нового нацистсь
кого наїзника. За тиждень після вибуху війни Станиславівщина була окупована ма
дярськими військами. Українські національні сили під проводом Організації Укра
їнських Націоналістів Степана Бандери, при невтральному становищі мадярських 
військ, ефективно перебрали владу і почали організацію державних установ. Участь 
ямничан у цьому процесі була значна, зважаючи на те, що кілька місяців перед вибу
хом війни, нелегально, прибув з-за кордону Володимир Дейчаківський і обрав Ямни- 
цю, як базу своєї підпільної діяльности, щоб відновити в Станиславівській області 
організаційну сітку, здесятковану арештами НКВД. Як і на інших українських землях, 
ямничани брали визначну участь в урочистих святкуваннях відновлення державности, 
висипання могил по жертвах більшовицького терору, організації вишкільних таборів 
для молоді й інших акціях, які проходили по землях України. Та скоро по тому 
п’янкому спалаху національних сподівань і кипучої дії прийшли дні твердої реаль- 
ности і розчарувань. З прилученням Галичини до Генерального Губернаторства німці 
замінили мадярську окупацію своєю адміністраційною владою, почало свою діяль
ність гестапо. 15 вересня пройшли арешти чільних провідників ОУН. Між ними 
арештовано Володимира Дейчаківського, якому судилося перейти всі страхіття Ав- 
швіцу і Мавтгавзену. Після тяжкого удару по провідному активі ОУН, ті, що їм 
удалося оминути арештів, пішли в підпілля, щоб продовжувати діяльність організації. 
1 в цьому новому періоді Ямниця була одним з центрів підпільних дій і видала з себе 
багато провідних діячів визвольного руху: члена обласного проводу Василя Дейча
ківського, районового провідника Василя Савчака, двох сотенних УПА, М. Катамая 
(Причепу) і В. Савчака (Сталя) та інших.

Немає потреби описувати тут всі тягарі і страждання під чоботом жорстокої 
німецької окупації з її грабіжницьким здиранням контингентів, насильною висилкою 
молоді на роботи в Німеччину, брутальною поведінкою ляндвіртів, банщуців, фолькс- 
дойчерів і органів Гестапо, бо щодо цього Ямниця ділила долю решти окупованих 
земель. Становище Ямниці, як і інших районів Підкарпаття, було ще тяжче, як 
деінде, через велику повінь літом 1941 року. Знищення, спричинені тим природним 
катаклізмом, у додатку до німецької експлуатації, поставило село в тяжку голодову 
ситуацію весною 1942 р. і сотки ямничан подалися в північні райони Галичини, щоб 
здобути чи виміняти харчів для прогодування голодних родин.

Але і в тих тяжких обставинах Ямниця виказала життєву твердість. Народ не 
піддавався. По жнивах матеріяльне становище почало наладнуватися. Культурні і 
спортові установи відновили свою діяльність, молодь ішла в місто вчитися й на різні 
роботи.

Революційна діяльність ОУН СД поглиблювалася. Розросталася організаційна 
сітка, йшла підготовка і організація самооборонних кущів, які пізніше перемінилися 
у відділи УПА, проводилися вишколи, будувалися криївки, проходила заготовка і 
магазинування харчів і ліків. Харчові продукти складали селяни, а крім того збройні 
відділи вели експропріяційні акції по т. зв. ліґеншафтах (колишні поміщицькі маєтки, 
що були під безпосередньою адміністрацією німецької влади). Гострою проблемою
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було здобуття зброї. Треба підкреслити, що українське визвольне підпілля у відміну 
від інших (польського чи більшовицького) не мало жадної зовнішньої допомоги, тож
і зброю треба було здобувати в наскоках на ворожі з’єднання. В 1943 р. німці заареш
тували і розстріляли 6 учнів промислової школи в Станиславові за те, що вони 
виробляли в школі зброю для УПА. Між ними був один ямничанин Деркач (Іва
нишин). З наближенням фронту, коли в селі було повно військ, малі хлопці просто 
викрадали зброю від німців.

Усі акції революційного підпілля знаходили повну піддержку населення села. 
Вони продовжувалися і в повоєнні роки, коли хоч формально Друга світова війна 
закінчилася в травні 194S p., то Україна, а особливо західньоукраїнські землі ще 
довгі роки боролися з поновною окупацією російсько-більшовицьких наїзників.

У нашій боротьбі були великі жертви. Життя кожної людини дороге і не можна 
легковірно наражати його на загибель. Алеж український народ переносив часто 
втрати, як от 7 мільйонів під час голоду 1932-1933 років, не в активній боротьбі за 
свої інтереси, а бувши тільки жертвою екстермінаційної політики його ворогів. Так 
що треба інакше сприймати жертви тих, які свідомо йшли на них з ідеєю здобути 
належну долю для свого народу. Такі жертви, хоч і дуже болючі, треба цінити 
високо, бо вони є джерелом надхнення для майбутніх поколінь і запорукою живу- 
чости народу.

Автор цього допису через довгі роки і різними способами, переважно розпиту
ванням людей, яким пощастило вирватися з Радянського Союзу на постійний побут 
в західніх країнах, зібрав певні статистичні дані про втрати села Ямниця за роки 
Другої світової війни і повоєнні роки, коли ще продовжувалась визвольна боротьба. 
Можливо, що ці дані хоч у малій мірі послужать майбутнім статистикам чи демо
графам насвітлити розміри того 2-го голокавсту, про який пише в своїй публікації 
д-р Б. Витвицький, як теж оцінити заанґажування і глибину народної боротьби проти 
німецьких і більшовицьких наїзників.

Село Ямниця напередодні Другої світової війни нараховувало приблизно 3100 
осіб. Тільки 4 родини кваліфікувалися як робітники, 4 родини як інтелігенція, а решта 
селяни. По занепаді Польщі населення було на 100% українське. За маєтковим ста
ном, згідно з арбітрарним совєтським поділом, селянські господарства були визначені

багачі (куркулі)
середняки
бідняки

Категорії і числа втрат

І. Загинули в рядах УПА або революційного підпілля — 115 осіб
а) в протипольській боротьбі — 1
б) в протинімецькій боротьбі — 1 1
в) в протибільшовицькій боротьбі — 103

II. Запроторені в тюрми і табори за участь у революційній боротьбі — 67 осіб
а) в німецькі — З
б) в більшовицькі — 64

з них:
а) загинули в тюрмах чи таборах — 15
б) вижили — 52

7 родин 
300 родин 
86 родин
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III. Вивезені на заслання (Сибір, Казахстан) — 231 особа, члени 73-ох родин
а) померли на засланні — 7 осіб
б) повернулися додому — 209 осіб
в) не повернулися додому— 15 осіб

IV. Загинули в арміях на фронтах — 33 особи

V. Загинули як цивільні жертви під час воєнних дій — 12 осіб

VI. Пропали безвісти — 9 осіб

VII. Поповнили самогубство з політичних мотивів (голова сільради) — 1 особа

VIII. Опинилися на еміграції — 28 осіб

IX. Загинули в наслідок різних провокацій, персональних міжусобиць, кримінальних 
дій, зрад та інших комплікацій, питомих революційним періодам — 47 осіб

Підсумовуючи вище подані числа, Ямниця втратила в зв’язку з воєнними і по
воєнними подіями 227 своїх громадян, переважно молодих чоловіків. Якщо додати 
до тих, що втратили життя, 41 особу, що не повернулися з заслання (15), чи опи
нилися на еміграції, то загальні втрати населення начислюють 268 осіб, що становить 
приблизно 9% населення. Безперечно, це втрати болючі, особливо число тих, що 
погинули в активній боротьбі, бо це переважно був найкращий молодий елемент. 
Але всі вони загинули за «свою правду», а не за чужі імперіяльні інтереси, які були і 
є спрямовані на загибель нашого народу. Тут треба звернути увагу на ще одну 
істотну справу. Більшовики, по їхньому повороті, проголосили мобілізацію всіх 
чоловіків від 18 до 35 років життя і їх по 2-тижневому вишколі і озброєних старими 
Гвинтівками, часто півголодних кидали на фронт у наступ на відступаючі, але добре 
озброєні і вишколені німецькі війська. Але тому, що існувала УПА і підпілля, з 
Ямниці мобілізовано тільки 45 чоловіка. Яка ж була їхня доля? Як показує наступна 
статистика, то була вона незавидна:

29 загинуло на фронтах 
З загинуло з голоду в німецькім полоні
2 вернулися додому інвалідами
6 вернулися додому цілі і здорові
5 пережили німецький полон і залишилися на еміграції.

Якщо б величезна більшість молоді не пішла в ліси, в ряди УПА, то, беручи до 
уваги, що понад 2/3 мобілізованих погинуло, наші втрати були б набагато більші і 
були б понесені на захист ворожих, а не наших інтересів.

Порівняно мало ямничан опинилося на еміграції. Підо впливом настроїв револю
ційного підпілля загальне наставлення було не покидати рідних земель, але ділити 
долю свого народу. Тільки 15 осіб найбільш загрожених (родини попередньо репре
сованих, політично неблагонадійних, проте активно не заанґажованих у підпільній 
боротьбі) виїхало добровільно. 8 осіб, що перебували в німецькому полоні або на 
примусових роботах, відмовились від повороту, 2 особи виїхали як члени Закор
донного Представництва УГВР, а 1 особа — в’язень Авшвіцу і Мавтгавзену.

Тут довелося подати тільки сухі цифри тих втрат, які понесла Ямниця в ті
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бурхливі роки. В цьому короткому нарисі не робиться навіть малої спроби з'ясувати 
всі ті світлі, часто геройські подвиги, ті високі стремління, ті особисті та родинні 
трагедії, фізичні і психічні муки, тортури і переслідування, якими вагітна була та 
доба. Багато з них є знані і зареєстровані, та й може колись діждуться котрогось 
літератора, що змережить із них полотно великого роману. Більшість цих людських 
почувань і вчинків забрали з собою ті наші односельчани, що віддали своє життя на 
те, щоб жили майбутні, свідомі своїх сил і прав, покоління. І, не дивлячись на ті 
втрати, Ямниця, загоївши рани, далі живе.

Сьогоденна Ямниця докорінно змінила свій с о ц і а л ь н и й  і економічний характер. 
Вона пройшла певний процес урбанізації, хоча ще задержала формально статус і 
адміністративний характер села. Більшість мешканців працює на заводах у Ямниці, 
Івано-Франківську та в різних економічних чи учбових установах обласного центру. 
На терені Ямниці існує ряд заводів: цементний, гіпсовий, залізобетонний, шиферний, 
хемічний та санітарно-каналізаційний. В селі є теж млин і молочарня. Ямницький 
гіпсовий завод був перший у Радянському Союзі, що почав продукцію гіпсових 
бандажів і довгий час забезпечував ними лікарні Союзу. Колгосп був переорганізо
ваний у радгосп, який здебільша займається годівлею худоби на м’ясо та вирощу
ванням городини.

Іван Р ибчин

НОВИЙ В А К А Ц ІЙ Н И Й  Д ІМ  «УЧИТЕЛЬСЬКОЇ ГРО М А Д И »  
В ЯМ НІМ

Уже віддавна вчительські кола болюче відчували потребу власного вакаційного 
дому в долині Пруту. Довголітній досвід вказував, що вчителі видавали пересічно по 
300-500 золотих за мешкання в гірській околиці на час великих ферій, що на протязі 
літ давало у висліді поважну квоту. А як узяти під увагу, що кількадесят середньо- 
вчительських родин рік-річно виїздить для порятування здоров'я в гори, то ця квота 
стає великанська. Ці гроші досі пропадали для нас марно, як для організації. А вони 
ж могли причинитися до розбудови нашого громадського майна. З таких міркувань 
виринула думка приступити до будови власного відпочинкового вакаційного дому.

Роля такого дому велика й різнобічна: це й корисна льоката готівки наших 
станових організацій, а перед своїми й чужими знамените засвідчення про активність 
та життєздатність «Учительської громади». А ще, і це чи не найцінніше, постає 
спільне огнище єднання всіх розпорошених скрізь українців-учителів, зокрема зато- 
ченців. Цей дім може стати репрезентативним домом «Учительської громади», де 
могли б відбуватися з’їзди, конгреси, які останніми часами влаштовують не лиш у 
гамірних столичних центрах, а радше серед тихої сільської природи. Такий дім мав 
би стати гостинним домом для представників середньошкільного вчительства інших 
народів світу, що схотіли б нав'язати з нами зносини, а, вже з природи речі, для 
загалу нашого вчительства в час прогульок. До всіх тих завдань долучується ще й те, 
що такий дім дуже корисно причинюється до піднесення культурного рівня нашого 
села.

716



Оселя товариства Взаїмна Поміч Українського Народного учительства. 
Стоять зліва направо: Таранько Михайло, Молчко, 3. Зубрей, Бень Василь, 

Стронський Іван, Ющишин Іван, Івантишин, Н.Н., і Генрик Коваль.

Ці всі мотиви кермували членами станиславівської філії «Учительської громади», 
коли на протязі кількох літ раз-у-раз виносили на загальних зборах постанови при
ступати до будови.

Ці задуми здійснили ми в pp. 1931/32. На закупленій ще в 1928 р. площі поверх
нею 1859 м2 у Ямнім біля підніжжя гори Маковиці, в прегарному положенні та 
сусідстві великих громадських лісів, приступлено в квітні 1931 р. до будови підму
рівки. Протягом двох місяців був готовий високий фундамент і почалася будова 
дерев’яного скелета. Частково дерево закуплено в громадськім уряді в Дорі, частково 
в державнім лісі в Микуличині, а решту в громадськім лісі в Ямнім. Пересічна ціна 
за 1 м] дерева виносила на місці будови 18-20 зл. Зимою 1931 р. був викінчений 
1-поверховий зруб і дахове в’язання. Приступлено до криття даху. З естетичних і 
фінансових причин рішено крити віллу дахівкою. У квітні 1932 р. дах був готовий. 
Треба було спішитися з викінченням будови, бо до початку головного сезону було 
всього два місяці.

Усі справи зв’язані з будовою вирішували тільки колеґіяльно від початку будови. 
Засідань Ради було цілі десятки. Червень 1932. Робота просто горить. Напружуємо 
всі сили. 1 неперервна журба: чи будемо готові на час. А як роздобути потрібні 
фонди? Ледь-не-ледь роздобули короткореченцевий кредит або готівку, або товар. 
Закипіла праця. Метушня триває до половини липня 1932. А вакації вже наспіли й 
сезон вже почався 1 липня. Рада філії відкрила його, не зважаючи на невикінчення 
будинку. Ми вірили, що наші перші гості, здаючи собі справу з нашого важкого 
матеріяльного становища, викликаного недостачею, будуть вирозумілі і спокійно й
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Учителі на з їзді т-ва Взаїмна Поміч Українського Вчительства 
у Станиславові, дня S. V II1930.

В першому ряді перша зліва п-і Ставнича, учителька в Павелчі, 
четверта —  це Наталія Кандюк, шоста —  Ткачукова, 

учителька школи Св. Иосифа в Кнігинині, сьома —  n-і Гошовська.
Другий ряд посередині в окулярах зі зверненою вліво головою е Якубчак, учитель 

в Горішньому Угринові, а його дружина п-і Якубчак (чешка) в передостанньому згори ряді, 
посередині. Перед нею по її правій руці о. Вальницький, перед ним 

по його правій руці учителька з-під Надвірної М. Паспа.
В другому ряді згори, перший справа, це Іван Зубаль, третій справа і трохи 

сивий — це Комановський. Перед ним по його правій руці Гірняк, учитель з Тязева.
В останньому ряді третій зліва учитель Стефан Кандюк, 

по його лівій руці Гошовський. Перед Гошовським по його лівій руці 
(позаду о. Вальницького) стоїть Юрко Припхан.

терпеливо забудуть про невигоди, причаровані красою величної панорами, що про
стягається з вікон нашої оселі. І не помилилися. Годі уявити собі кращих гостей. З 
усмішкою і щирим гумором зносили вони в першій половині липня стукання столя
рів, які викінчували ще вікна й двері та обстановку в кімнатах (ліжка і т.п.) і на 
кожнім кроці висловлювали Раді філії і Управі «Маковиці» (так названо нашу вака- 
ційну оселю) признання за докінчення великого діла. Згодом запанував спокій; до 
вжитку гостей віддано велику світлицю-їдальню поверхнею 72 м2, де й було місце 
милої товариської гутірки та забав. Д-р Никифоряк віддав до вжитку оселі радіо- 
апарат. У тій же залі відбувалися й інші імпрези: три вистави театру ім. Тобілевича, 
концерт Марії Сокіл, концерт укр. чоловічого хору «Думка» зі Станиславова і гу
цульське весілля. Дня 31 липня відбулося врочисте посвячення вілли, доконане о. 
д-ром Іваном Фіґолем зі Львова і в зв'язку з цим дня 7 серпня 1932 прийняття
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гуцулів-сусідів. Посвячення вшанувала своєю численною приявністю майже вся укра
їнська інтелігенція і селяни з Ямного. Святкову промову виголосив о. д-р Фіґоль, 
складаючи Раді філії побажання якнайкращого розвитку нової оселі, яку назвав 
«українським хмародером». Голова філії, подав до відома присутніх імена тих оди
ниць, що їх трудами й заходами постала ця величава домівка, а всім приявним 
подякував за участь у святі.

Вілла одноповерхова, на високій підмурівці, що творить низький партер, де міс
тяться дві кухні, комори й льохи. У ній 31 мешкальна кімната, з того 6 кімнат 
великих, у яких можна помістити по 6 осіб, 13 середньої величини на 3-4 особи

Світлина, на якій е напис т-во «Взаїмна Поміч Українського Вчительства»
1905 — 5. VII т о

1905 —  це рік заснування т-ва, а 5. V / /  1930 відбулася зустріч учителів з нагоди 35-ліття. 
Перший ряд, четвертий зліва — це Іван Зубаль, шостий зліва —  Куцій, 

сьомий —  Гошовський, восьмий —  Гірняк, учитель в Тязеві.
Четвертий ряд згори, посередині стоїть о. Вальницький, по його правій руці 

Стефан Кандюк, другий від нього по його правій стороні Макогон, 
директор Рідної Школи ім. Щашкевича.

Перед Стефаном Кандюком по його лівій руці стоїть Наталія Кандюк, 
по її правій руці учителька М. Паспа (учителювала в селі коло Надвірної, мабуть Гвіздь). 

Перед нею по її правій руці учителька школи Св. Иосифа в Кнігинині п-і Ткачукова, 
а перед нею по її правій руці п-і Ставнича.

Передостанній ряд угорі, 4-ий зліва в окулярах Якубчак, учитель з Горішнього Угринова, 
а в першому ряді поза кріслами 5-та жінка зліва (перли на шиї) це п-і Якубчак. 

Другий ряд згори, перший зліва це Кирило Ткачук. В останньому ряді справа наліво, 
четвертий, лисий —  це Юрко Припхан, а п ’ятий —  це Іван Припхан.

Третій ряд згори, позаду о. Вальницького, по його лівій руці, стоїть Комановський.
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кожна, 12 малих кімнат на 2-3 особи кожна. Більша частина кімнат має вигідні, 
соняшні балькони і великі вікна. Фронт вілли звернений на південний схід і південь. 
У даховій частині можна ще буде викінчити 7 мансардових кімнат, саме три з 
фронту, а по 2 з боків, щоби були лиш фонди. Кімнати розміщені обабіч широких 
коридорів.

Великої принади надають віллі балькони, сперті на гарно орнаментованій балю
страді на стовпах. Ці балькони — рай для літників. Недаром гуцули прозвали віллу: 
санаторія.

Джерела фонду будови: 1. Зародком фонду будови були уділи до Товариської 
Позичкової Каси, яка існує при філії вже від шістьох літ. Реґулямін її, укладу тов. 
Гната Павлюха, заслуженого її організатора. Касу веде від початку її існування д-р 
Сава Никифоряк. 2. Місцевий посмертний фонд, якого члени складали по 2 золотих 
місячно. 3. Окремий будівельний фонд: поодинокі члени філії зложили одноразово 
готівкою, або в місячних ратах по 250 золотих, деякі навіть подвоїли свої уділи.
4. Фонди ощадностевого гуртка «Сила», до якого належать самі члени філії; вони 
зобов'язалися складати місячно по 10 золотих на ощадність; ці гроші уміщено на 
відповідний процент у будову вілли. 5. Місячні вкладки членів 1931 і 1932 pp., які ми 
на основі ухвали останнього Загального Зібрання Товариства зужили на будову 
дому. 6. Короткореченцеві позички: а) у перемиській філії нашого Товариства з 
фонду зібраного на будову домівки у Львові, у квоті 3000 золотих; на цю квоту 
інтабульована на оселі перемиська філія; б) в Українському Коопер. Банку «Дністер» 
у Львові в квоті 3000 золотих на основі векселевої та інтабуляційної поруки; в) вексе- 
лева позичка в «Українськім Кооперативнім Банку» в Станиславові у квоті 3000 зрл.;
г) в «Покутському Союзі» в Коломиї векселева позичка 200 долярів; д) кілька дріб
ніших позичок по кількадесят долярів у деяких промислових установах, купців та 
майстрів, що їх сплачуємо в місячних ратах.

Зокрема належить підкреслити жертвенність пань Олени і Ольги Кульчицьких з 
Перемишля, що своїми грішми допомогли нам докупити безпосередньо прилягаючу 
до вілли парцелю.

Загальні кошти будови виносять приблизно 40000 золотих; борги понад 20000 зол. 
Приймаючи при дуже низьких цінах (бл. З зол. за цілоденне удержання) пересічно 
близько 3500 зол. приходу в кожнім сезоні за винаймлені кімнати, можна сподіватися, 
що всі борги сплатимо протягом шістьох літ. Наші зусилля повернені тепер на 
придбання нових пайщиків у цілому краю, щоб вілла могла згодом перейти на 
власність цілого товариства «Учительська громада» з усіма його філіями. Тоді від
падуть усякі податки й оплати за патент, бо віллу зможуть виповнити самі члени. 
Пайщики могли б складати рати своїх уділів по 5-10 золотих місячно. Це було б нам 
великою допомогою в сплаті боргів.

У сплачуванні наших більше і менше пильних боргів числимо тепер на піддержку 
і поміч Головної Ради нашого Товариства та всіх його філій.

Два роки нашого безупинного труду засвідчили перед цілим нашим краєм про 
життєздатність української середньошкільної станової організації, про силу нашого 
гуртового громадського діла. Склад Ради філії, що вибудувала віллу й орудує цими 
справами далі: голова — тов. д-р Іван Рибчин, заступник голови — тов. Олег 
Целевич, секретар — дир. д-р Іван Велигорський, скарбник — тов. д-р Сава Ники
форяк, члени — тов. Ілля Никифорук і тов. Микола Лепкий.

З часопису т-ва «Учительська громада» у Львові, ч. 6-9, грудень 1932, стор. 122-125
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В А К А Ц ІЙ Н А  ОСЕЛЯ В Я М Н ІМ

Я.Е. Орищук

Станиславівська чоловіча гімназія мала свою вакаційну оселю в Ямнім, коло 
Яремча, в наших чудових зелених Карпатах, куди в час вакацій учні виїжджали на 
літній відпочинок на лоні чудової гірської природи та чистого повітря. Про історію 
постання цієї оселі я багато не знаю поза тим, що мабуть цей будинок відкуплено від 
наших гуцулів та стосовано його до потреб гуртожитку.

Перший раз попав я туди, як малий хлопчина, якому було 12 років. Завідателем 
оселі тоді був проф. Д. Ліськевич зі своєю дружиною. Було це 1928 року. Учасниками 
оселі були не тільки учні станиславівської гімназії, але теж учні-гімназисти з Терно
поля, Чорткова та Рогатина. Незаможним учням, що добре вчилися, допомагав 
батьківський комітет. Головною ціллю оселі було фізичне підкріплення здоров’я 
через добре відживлювання, прогулянки, плавання, а поза тим спортові гри й забави.

Вечорами всі учасники оселі при музичному супроводі (гітар, мандолін) старших 
студентів засідали на веранді та співали різні українські народні чи стрілецькі пісні, 
або розказували різні анекдоти тощо. В неділі ми організовано йшли до церкви на 
Службу Божу та помагали співати. Ми вели також культосвітню роботу серед 
наших гуцулів. Уряджали свято «Просвіти», на якому цілу програму виповнювали 
власними силами, включно з доповіддю про значення «Просвіти» для нашого народу.

Для фізичного підкріплення ми ходили щодня рано, після першого сніданку, на 
пляж над Прутом і купалися в чистій, як гірський кришталь, воді. Там одержували 
друге снідання, яке кожний з нас уперемінку приносив з оселі для всіх. На обід ми 
приходили до будинку, де очікували нас звичайно дуже здорові та смачні страви, які 
приготовляла пані Ліськевичева. Після обіду був обов'язковий відпочинок — корот
кий сон. По полудні мали ми спортові гри й забави, або йшли на прогулянки, 
оглядаючи поблизькі верховини гір як Маковиця, Свинянка або комори Довбуша, де 
ми звичайно збирали чорні ягоди, чи пак афини, які передавали до кухні пані Ліське
вич, а вона за те пекла нам дуже смачні коржі, як десерт у неділю по обіді. На 
вечерю ми діставали гречану кашу або кулешу з добрим гірським квасним молоком. 
Життя на оселі було різноманітне, повне всяких пригод і несподіванок.

Пригадується мені один епізод, що мав місце на оселі. Був він пов’язаний з уже 
тепер покійним д-ром Юрієм Фединським, який хотів похвалитися своєю силою волі 
й провести один тиждень мовчанкою, не промовляючи жадного слова ні до кого. 
Помимо численних провокацій він таки витримав. Коли той тиждень проминув, всі 
нетерпеливо чекали, коли і в який спосіб він скаже перше слово. Щоби нас усіх не 
розчарувати, він почав з великою усмішкою говорити, хоч після того в інтимній 
розмові заявив, що це йому так легко пройшло, що він готов був ще один тиждень 
мовчати, але з огляду на проф. Д. Ліськевича, він вирішив ту мовчанку закінчити. До 
речі, всі ми дуже цінили й любили проф. Ліськевича, багато з нас кликало його 
«татом», хоч не рідним.

Другий епізод це загальнотуристичний, пов’язаний з нашими Карпатами. Вечо
рами ми виходили на залізничний двірець, щоб зустріти нових туристів, що приїздили
з цілої Галичини, а то й Польщі, а коли поїзд рушав з місця, всі немов на якийсь 
даний знак викрикували слово «гулєс». Це мабуть було пов'язане з якоюсь пого
віркою про те, що десь перед тим якась жидівка очікувала якогось мужчини, якому 
на ім’я було Гулєс. Не бачивши, чи він висідає з поїзду, чи ні, вона вирішила
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викликувати це ім’я вздовж вагонів. Це людям так подобалося, що кожного разу, як 
поїзд повний туристів рушав з місця, то всі якось то спонтанно зачинали викрикувати 
«гулєс».

Наші чудові Карпати щораз більше й більше принаджували нових туристів (а 
гуцули називали їх «холєрниками» — мабуть тому, що багато з них хворіло на 
туберкульозу) і нові вілли, починаючи від Дори аж до Ворохти, вздовж долини 
Пруту, виростали зокрема в 30-х роках, «як гриби по дощі». Приватні особи, а то й 
професійні об’єднання будували свої вілли для своїх членів, щоб дати їм нагоду мило 
й здорово проводити свій відпочинок — свої вакації.

Підо впливом немов такої стихії об’єднання учительського збору станиславівської 
гімназії побудувало свою віллу у Ворохті, а започаткував її так званий центовий 
фонд, що його заініціював проф. Лев Гаванський, а промотором був Василь Бро- 
дович, касир учнівської кооперативи «Єдність», який відбирав від учнів ті їхні ма
ленькі, центові ощадності й відсилав їх разом з денним торгом кооперативи до банку 
й після кількох літ ті маленькі вклади зросли до 3000 долярів, що на той час (трицяті 
роки) складало велику суму грошей. Цей «центовий фонд» немов створив фінансову 
базу, чи так тільки Гарантію для побудови тієї вілли, бо саму віллу побудовано й 
викінчено без користування цим фондом, який залишився... тільки стимулом для 
доброго почину.

Цей третій епізод, пов’язаний з моїм перебуванням на вакаційній оселі в Ямнім, 
відзеркалює ті незабутні моменти, що встрягли в молодій пам’яті та немов жевріють 
святою любов’ю до рідної землі, до тих рідних і чудових Карпат. Тому й не диво, 
Що після закінчення нашої вакаційної оселі та покидаючи ці гори, в дорозі додому я 
заливався гарячими сльозами, бо не знав, чи ще доведеться мені побувати в наших 
Карпатах. Ці прегарні спомини спричинили, що від того часу не було для мене 
вакацій, якщо я не відвідав моїх любих Карпат. Кожного року аж до воєнних часів я 
мусів поїхати в гори та обов'язково зробити хоч одну туру на верхів’я, чи як у нас 
жартівливо говорили «на паґурки»: Хом’як, .Синяк, Сивуля, Говерля, Шпиці, Піп 
Іван, Жаб’є, Ворохта; і так наступного року.

У 30-х роках випадовою базою для моїх прогульок у наші Карпати стала вілла 
родини Федора й Софії Олесницьких у Камені Довбуша, де завжди гостинна й 
усміхнена наша дорога «Матрона» пані Софія з відкритими руками та відкритим 
серцем приймала мене до їхнього пенсіонату як шкільного товариша її синів Остапа 
й пізніше д-ра Богдана. Всі ми разом робили прогулянки на довколишні верхів’я чи 
інші туристичні, гідні уваги, місця.

Проминали роки, покійна пані Софія ще за життя завжди з носталгією згадувала 
про ті гарні й добрі часи, коли то вона разом з моїм батьком працювала в гімна- 
зіяльному батьківському комітеті, завданням якого було помагати нашим учителям- 
виховникам виростити й виховати нас учнів на майбутніх взірцевих громадян, па
тріотів і борців за кращу долю нашого народу.
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ВИБРАНІ С П О ГА ДИ

ПО Ч А Т К И  «ПЛАСТУ» В ЧОЛОВІЧІЙ  
УК РАЇН С ЬК ІЙ  ГІМ НАЗІЇ

Михайло Дем 'янчук

Перші гуртки «Пласту» почали творитися в нашій гімназії в шкільному році 
1911/1912. У той час приймали до «Пласту» учнів, почавши від 3-ої кляси, тому 
гурток «Лиси», що складався з учнів 3-ої кляси «Б», тоді був наймолодшим гуртком у 
нашій гімназії. 3-помежи членів цього гуртка пригадую собі товаришів-одноклясників: 
Вірстюка Романа, 2. Гиру Василя, 3. Дуду Михайла, 4. Микитинського Дмитра,
5. Солодкого Василя, 6. Слюсарчука Михайла і 7. Шемлея Йосипа. Чи зо мною ще 
хто належав до нашого гуртка, тяжко достеменно пригадати. Всі ми були мешкан
цями «Селянської бурси», але з нашої кляси більшість до «Пласту» не належала. 
Нашими гуртковими були: Володимир Яценович і Весоловський (ім’я, на жаль, забу
лося). Одначе, хто з них був першим гуртковим, а хто його наступником — не 
пригадую собі. Тоді наша молода гімназія мала (в шк. році 1911/12) лише 7 кляс.

Крім нашого гуртка, існували ще інші гуртки «Пласту» в нашій гімназії; з-поміж 
їхніх членів ще й досі пам’ятаю доброго спортовця Володимира Стефанишина, що 
був на одну клясу старший від мене.

Коли почалися сходини нашого гуртка — пригадати не сила, але відбувалися 
вони за дозволом дирекції гімназії в одній із кляс в пополудневих годинах. У 
програмі тих сходин були всілякі гри й забави як, наприклад, гра «Кіма» та інші, 
переписування знаків для читання мап, заучування азбуки Морзе, в’язання вузлів, 
читання слідів різних звірят і птиць, наука сигналізації прапорцями та світлом.

При співучасті інших гуртків відбували ми вправи в терені. В моїй пам’яті зали
шилися три такі гри-вправи в терені, а саме: перша — на полях за міським парком та 
грищем Каси Ощадности, що належали до Ромашкана. Одна частина пластунів 
залишала подвір'я гімназії скорше та мала завданням у чистому полі на означеному 
просторі добре заховатися, а друга частина повинна протягом певного часу викрити 
криївки першої групи. Іншим разом завданням одної групи пластунів було ота- 
боротися та виставити стійки довкруги табору в лісі коло села Рибне, а противник 
мав завдання відшукати наш табір та його здобути, підсуваючись непомітно до 
наших стійок. Обидві вищеназвані гри відбувалися весняно-літньою порою. Третя 
гра-вправа відбувалася зимовою порою, мабуть 1913/1914 pp. на терені села Опри- 
шівці, недалеко Станиславова. Одна частина пластунів мала зайняти певну лінію в 
середині села, сховатися добре та боронити перехід через ту лінію «ворога», друга ж 
частина мала завдання, відповідно маскуючись, продістатися крізь ту оборонну лінію 
до визначеної частини села. Пластуни дуже радо йшли на лоно природи і завжди 
поверталися з цих вправ задоволені, незалежно від того, чи виграли, чи програли.

Наш гімназійний «Пласт» мав свого опікуна з-помежи професорського складу, а 
був ним проф. Гриць Кичун. Прихильниками «Пласту» та оборонцями пластунів 
з-помежи професорів були Гаванський, Гнат Павлюх та Петро Ростинський. Були,
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Фото інж. Я. Гарасевича.

Перші два гуртки «Олень» і «Крук» 11 Пластового Полку 
ім. Гетьмана І. Мазепи в Станиславові.

Перший ряд (клячать) зліва: Грушкевич Тарас, Фіголь Атанас,
Галібей (?), Бойчук Осип, Гарасевич Ярослав, Малинович Нестор,
Кабарівський Богдан, Остапович Володимир, Бачинський Марко.

Другий ряд  (стоять) зліва: Волянюк Остап, Н.Н., Хомин Михайло, Фіголь Данило, 
Янович Іван, Барановський Ярослав, Воробкевич Юліян, Пашницький Василь, Басараб Роман.

Третій ряд: Снігурович Володимир, Н.Н., Н.Н., Стрийський Богдан,
Руденський Роман, Н.Н., Н.Н., Н.Н., Ісаїв Петро, Боднарук Гриць.

одначе, й професори, що кепкували собі з пластунів, а то й до певної міри зневажали 
декого саме за їхню приналежність до «Пласту».

Відкіля прийшла перша пропаганда в справі та в користь «Пласту» — пригадати 
собі не можу, але вона діяла систематично та переконливо. Нас, наймолодших 
з-помежи пластунів, манила виховна ідея «Пласту», в котрій зверталося увагу на 
ширення правди, точність у виконуванні своїх обов’язків, вимога зробити бодай одне 
добре діло на протязі кожного дня, заохота до моральної чистоти пластуна, що в 
переломовому віці дозрівання відігравала важливу ролю. Мрією кожного з нас було 
вив’язуватися якнайкраще зі своїх обов’язків, а непереможним бажанням — якнай- 
скорше мати комплектований пластовий виряд і вимарш у ньому наших пластових 
лав...

Були також і лікарські оглядини всіх кандидатів на пластунів, що в дійсності вже 
брали участь у сходинах та вправах. Ці лікарські оглядини переводив десь весною
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1912 року знаний громадський діяч Станиславівщини д-р Володимир Янович у до
мівці українського «Сокола».

Звісно, тяжко тепер пригадати, чи ми тоді здавали якісь проби, які були назви 
інших пластових гуртків у нашій гімназії та скільки їх було до шкільного року 
1913/14, тобто до вибуху Першої світової війни. Здається мені, що існував пластовий 
гурток також при місцевім учительськім семінарі, де було досить багато учнів- 
українців.

Наприкінці слід зазначити, що багато з-помежи тодішніх перших пластунів Ста- 
ниславівської української гімназії були добрими вояками-старшинами при Українських 
Січових Стрільцях, Українській Галицькій Армії, Корпусі Січових Стрільців та в 
інших формаціях Дійової Армії. Багато з них відзначились великою відвагою, герой
ством як, наприклад, сот. Володимир Стефанишин, чот. Вол. Яценович або хор. 
УСС Михайло Дуда. Високого військового ступеня (здається, лікаря-полковника Сло
вацької Армії) діпняв колишній пластун Дмитро Микитинський.

«Пласт» відновив свою діяльність у вересні 1921 року. Тоді було засновано два 
перші пластові гуртки: «Олень» і «Крук».

Ф ото із зб. Вол. Макара. 
Підпільний «Пласт» у Станиславові на зимовій прогулянці в Павелчі 

біля гори «Кабанки», січень 1931.
Сидять у першому ряді Г. Салевич і Осип Бойчук і другий справа 

в другому ряді Я. Карпинець.
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Леоніда Хромовська-Вертипорох

ДЕЩО ПРО П О ЧАТКИ  ЗА С Н У ВА Н Н Я  ПЛАСТОВОГО  
П О Л К У  ІМ. КН. ОЛЬГИ РО М АН ОВО Ї В СТАНИСЛАВОВІ

В 1921 році за ініціятивою проф. Осипа Левицького зорганізовано два дівочі 
пластові гуртки, яких опікункою і інструкторою була дружина професора п-і Марія 
Левицька. До першого гуртка належали: Наталка Твердохліб — гурткова, Леоніда 
Хромовська (Вертипорох) — писарка, Стефа Рудакевич (Базюк) — скарбник, Тетяна 
Яросевич (Котик) — зв’язкова, Ольга Девоссер, Фалина Любинецька, Марія Ґерус і 
інші. В другому гуртку були Наталя Павлюх (Галяревич) — гурткова, Соня Бачин- 
ська (Залозецька), Марія Левицька (Кінасевич), Оксана Барановська, О. Миндюк, 
Таня Лепківна, Соня Онуферко (Лучаківська) і інші. Після закінчення іспиту першої 
проби, який перевели Ст. Гаврищаківна — полковниця і М. Мудраківна — полк, 
справниця зі Львова, наші гуртки стали основою для полку ім. кн. Романової і до 
першої полкової команди вибрано: Наталю Твердохліб (вона була найстарша з нас) 
полковницею, Леоніду Хромовську полк, писаркою і зв’язковою, Наталю Павлюхівну
— справницею (знімок ч. 1). Коли наша опікунка захворіла і не могла нами опіку
ватися, то ми далі самостійно працювали і вишколювалися теоритично і практично 
на підставі «Пластового закону» д-ра Олександра Тисовського. Крім того я часто

Л 'к  1923.
На знімку друга команда пластового полку при українському учительському 

жіночому семінарі СС Василіянок у  Станиславові.
Стоять зліва: Ортинська, Дворянин Галя, Салевич, Скочдополь Дарка. 

Сидять зліва: проф. Кохановська Мирослава і Мельницька Галя, полковниця.
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Гурток Пластового Полку ім. Ганни Барвінок при українському учительському 
жіночому семінарі СС Василіянок у Станиславові.

Стоять посередині зліва Гуменюк і Аксентій, гурткова. 1923.

їздила до Львова по інші практичні вказівки. Ми брали зорганізовану участь у 
відзначенні національних свят, у церковних відправах, панахидах і в процесіях на 
цвинтар під час Зелених Свят, а перед тим ми впорядковували стрілецькі могили, 
плели вінки, тримали стійки. Ми не раз гордо марширували в одностроях та з 
довгими палицями на раменах, по вулицях нашого міста, зацікавлюючи собою увагу 
наших співмешканців. Для публічних виступів ми вивчали ритмічні рухи до вправ 
прапорцями, вінками тощо, зокрема вправлялися до виступу разом із перемиським 
полком для пластового Здвигу, який мав відбутися в 1922 р. у Львові. Я навіть 
їздила до Перемишля у справі узгіднення маршу, але, на жаль, польський окупант 
заборонив цей Здвиг.

Восени 1922 р. Сестри Василіянки дали дозвіл на заснування «Пласту» в дівочому 
учительському семінарі і тоді з нашого полку відряджено Тетяну Яросевич і Леоніду 
Хромовську для приготування до першої проби двох гуртків, що стали відтак осно
вою для другого дівочого полку. Цей гурток я особисто приготовляла, та, на жаль, 
не пригадую собі прізвищ учасниць, окрім М. Колянківської, що стоїть за мною.

В ту пору станиславівський «Пласт» ще не влаштовував таборів, натомість в час 
літніх ферій ми часто відбували краєзнавчі мандрівки до ближчих і дальших околиць. 
З важливіших у 1922 році влаштовано прогулянку до села Викторова коло Галича, 
щоб віддати поклін Українським Січовим Стрільцям, що були поховані недалеко від 
залізничної станції в спільній братській могилі. Дівочий відділ під проводом Леоніди 
Хромовської, хлоп'ячий під керівництвом Василя Ісаєва. Ми шукали пам'яток княжої 
доби за вказівками селян, які тоді зацікавилися нами і спрямували нас до села
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Друга чота 23-го Пластового Полку ім. Ганни Барвінок при українському 
учительському жіночому семінарі СС Василіянок у  Станиславові.

Сидять зліва Аксентій, чотова, проф. М. Кохановська, опікунка полку, Дарця Сулима, 
полковниця, проф. М. М. Мельник, член окружної пластової ради. 1923.

Рік 1923.
Розріст «Пласту» приніс поділ полків на чоти. Також полки дістали своїх патронів. 

На знімку перша чота 23-го Полку ім. Ганни Барвінок при українському учительському 
жіночому семінарі СС Василіянок у Станиславові. Між пластунками сидять 

проф. Микола Матвіїв-Мельник, представник пласт, окр. ради і проф. Мирослава 
Кохановська, опікунка полку. По середині між ними сидить полковниця Сулима Дарка.
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Крилоса. Вони звернули нам увагу на старовинні назви площі цього села, які радше 
вказують на те, що княжа палата була саме на площі цього села, а ніяк у теперішнім 
Галичі, де рештки мурів, що височіли на узгір'ї, це лише залишки замку польського 
графа Потоцького. В Крилосі на горбку, що його називано «Золотий Тік», зробили 
ми знімок (ч. 4) і на передмісті Галича оглянули костьол, що був колись церквою Св. 
Пантелеймона. Одною з більших мандрівок, була прогулянка з численними учасни
ками до Скиту Манявського, окрім цього влаштовано дві краєзнавчі мандрівки в 
гори, одну на Хом’як, другу в Ґорґани на Сокіл, щоб відвідати там пластовий табір 
львівських полків. Ми їхали від Брошнева славною гірською залізницею до підніжжя 
гір, але оглянули лише цікаву з кедрового дерева збудовану палату митрополита 
Андрея Шептицького, на гору тоді не дійшли, бо погода нам не посприяла.

Дмитро Попадинець

М ІШ АНИЙ Ю Н А Ц ЬК И Й  КУРІН Ь ІМ. КО РОЛЯ Д А Н И Л А  
В НА ДВІРН ІЙ

Повітове місто Надвірна із довколишніми селами в підніжжі гір Карпат близько 
нафтового басейну і деревного промислу та відпочинково-лікувального ресорту, було 
досить рухливе. Населення переважно українське.

Посадником міста був від років дуже статечний підприємець св. п. Василь Свищ. 
Тут мешкало немало моїх шкільних товаришів, що в більшості доїжджали до різних 
шкіл у Станиславові. Немало з них уже працювали чи вишколювались на фахівців по 
варстатах і підприємствах. Деякі з них належали до «Пласту» в Станиславові й 
Коломиї, але через доїзд поїздами додому, не завжди могли брати участь в пласту
ванні. А тим, що вчились у державних школах, приналежність до позашкільних орга
нізацій взагалі була суворо заборонена.

З днем 31-го березня 1929 року став я працювати в кооперації в Надвірній.
Тут я знайшовся серед великого числа товаришок і товаришів, а будучи пластуном 

і членом курінної старшини 45-го Куреня ім. Святослава Завойовника в Павелчі, біля 
Станиславова, — я пішов слідами патрона матірного куреня й зорганізував кілька 
гуртків при активній помочі кол. пластунів, спочатку ніби при моєму курені з метою 
створити окремий мішаний курінь у Надвірній.

Рівночасно я поробив заходи через Станиславівську Кошову Команду до Верхов
ної Пластової Команди у Львові на виготовлення подання-заяви із вимаганими 
залучниками до воєвідського уряду через місцеве староство. По тижневі чи двох, 
таке подання ми одержали зі Львова, проштемпелювали його і внесли до місцевого 
староства за писемним ствердженням «рубрум» одержання такого.

Така копія внесення подання на дозвіл заіснування пластового куреня давала нам 
привілей спокійної діяльности з одного боку та можливої толеранції з другого, по 
якомусь часі від дати внесення, ми мали одержати відмову-заборону, а якщо такої не 
було, то це означало, що дозвіл-згоду напевно уділять.

Патроном мішаного куреня обрано короля Данила. Основником і першим опіку
ном був я, Пестрий Дятель. Спонзорами того куреня й фактичними опікунами, якщо
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Фото із зб. Д. Попадинця. 
Надвірна, Музичний гурток Пласт. Куреня ім. короля Данила.

пам’ять не заведе, були: адвокат д-р Микола Николайчук, інж. Юрій Цебрівський і п. 
Роман Збудовський.

Допоміжними в організаційній праці були колишні пластуни й ентузіясти пласту
вання Юрій і Степан Дунці, Володимир Костик, Роман Штуняк, Роман і Степан 
Свідруки, Марійка Туєшин, Наталка Штуняк, Міля Гриценко й багато інших. Заняття 
в «Пласті» провадилось гуртками, поділеними за приблизним віком, що визначався 
від 12 до 24. Також робили ми виходи в терен, прогулянки в гори, до Скиту 
Манявського, до каменя Довбуша й до кількох сіл та місць, що мали історично- 
географічні і геологічні знаки минулого.

1 Відбули ми одну дводенну прогулянку-вимарш, мабуть, під Свята Івана Купала 
або Петра і Павла, з варенням вечері, снідання і обіду, ватри й нічлігу, зі всіма 
ритуалами, іспитами вмілости і теренової гри:' Пам’ятаю, що сестри Стефа і Галя 
Петровські з Цуцилова прибули до табору на ватру із своїми двома гуртками піз
нього вечора. Там, у Цуцилові, вони підготовляли організацію самостійного куреня.

За цю прогульку, а особливо за ватру «вогонь в лісі та ще й ніччю», я мав 
адміністративне переслухання в старостві на донесення поліції, але за виясненням д-ра 
М. Николайчука мене виправдано...

«Та недовго сонце гріло, недовго світилось», бо після 6-ти місяців, з першим 
жовтня мене стягнуто до централі в Станиславові. На моє місце прибув пластун 
Ярослав Сербин і він був співорганізатором дальшої пластової гри, а я  мав ще нагоду 
двічі відвідати Надвірну, «Пласт» і пластунство до часу урядового розв’язання всієї 
пластової організації восени 1930 року.

З моїх «вихованків» був у монтреальській станиці (Канада) пл. сен. Богдан Біло-
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шевський, що кілька років тому покалічився в автовій катастрофі і помер з вичерпання 
сил в час прощі до Люрду. Стрічав я в таборі в Ляндеку, Тироль в Австрії, колишню 
пластунку Марцінковську й недавно в Пітсбурґу в США кол. пластуна О. Полатайка, 
а більше нікого.

Велике спустошення в людях залишили нам більшовики і німці. Нехай ця згадка 
про ще одну пластову клітину в мережі колишніх пластових самовиховних і само- 
заправних станиць буде пластовим перекликом — готуйсь на Ювілейну Ватру там в 
Україні, в неволі, тут у вільному світі, а також там, куди відійшли від нас у засвіти 
наші друзі.

Марія Ковальська

С П О Г А Д  ПРО МОЮ  П РАЦ Ю  В ТОВАРИСТВІ  
«У К РА ЇН С ЬК И Х  ЖІНОК» У СТАНИСЛАВОВІ

Було це 1934 або 1935 р. в грудні. Дощ змагався зі снігом: земля то замерзала, то 
цілком м’якла, і тоді на наших передміських дорогах було важко тягти за собою 
ноги. Навіть дороги, вистелені дрібним гоструватим камінням, утруднювали рух. 
Часами перелітали над містом снігові буревії, так що й світу Божого не було видно. 
Мені здається, що ніде в околиці не було таких сильних вітрів з бурею, як у нас. Та 
коли людина була ще в молодому віці, то й тішилася метелицею: вітер гейби 
забирав зі собою невеселі думки та розносив їх по засніжених, білих полях, — і тоді 
на душі ставало легше...

Навіть у такі часи я часто виходила полагоджувати різні справи. Одного разу, 
було це мабуть коло 10 грудня, коли я виходила з вул. Ґолуховського, почула, що 
хтось мене кличе. Оглянувшись, побачила п. Макогона, управителя Рідної Школи ім. 
Шашкевича. Ця школа мала свій власний будинок при вул. З Мая на подвір’ї «Со
кола». Вона була коедукаційна, але ходило до неї більше хлопців, які приходили з 
передмість і близьких сіл. У їхніх школах були вчителі поляки, які вимагали від них 
знання польської мови і при кожній нагоді давали їм відчути їхню «нижчість». Зате у 
своїй рідній школі була і своя правда: говорили вільно рідною мовою, а вчителі були 
для них близькими приятелями. Через те у школі ім. Шашкевича було більше 
хлопців, ніж дівчат.

«Що сталося, пане директоре?» — питаю.
«А ось два найкращі мої учні перестали вже ходити до школи. Не мають взуття. 

Думаю, що по святах відпаде ще більше. Зима — це дуже прикрий час для наших 
дітей. Нема теплого одягу, нема взуття, через те і скоро простуджуються... Маю 
надію, що Товариство Українських Жінок допоможе нам у цьому скрутному по
ложенні, тим більше, що ці хлопці є моїми найкращими учнями, які заслуговують на 
поміч».

«Будьте спокійні, не журіться. Ми постараємося вам негайно помогти».
Директор подав мені прізвища найбільш потребуючих допомоги — дітей убогих 

робітників, послуговачок (служниць) і т.п. Я дуже любила нашу молодь, і така поміч 
для мене була самозрозумілою.

По дорозі до міста я вже склала собі плян діяння, а коли верталася назад,
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стрінула о. Горняткевича і переповіла мою розмову з дир. М. Отець Горняткевич був 
катехитом у держ. дівочих школах. До тих шкіл ходили діти наших урядовців, 
возьних, домашніх працівників, робітників, сторожів, які часто, через загрозу втра
тити працю, мусіли посилати своїх дітей до польських шкіл. Отець Горняткевич 
сказав, що нам треба і цими дітьми зацікавитися, бо членкині «Кола Полєк» стало їх 
запрошували на різні дитячі забави, обдаровували їх і непомітно перетягали на 
латинський обряд.

Дуже добре сталося, бо постала можливість поєднати обидві справи. За два дні 
відбулося засідання відділу. В той час до відділу належало багато молодих пань, 
повних охоти до праці, а між членством панувала згода і приємний настрій. На
лежали до відділу, м. ін., пані: Іванна Бриґідер, Туся Кисілевська, Рубчакова, Оле
сницька й інші. Час був короткий, бо наближалися свята, зима загострювалася і 
скора допомога учням була конечною. Як звичайно, ухвалено збірку грошей, одягу, з 
якого повиростали діти, а також збірки по крамницях.

Громадянство охоче складало гроші на закуп чобітків. Ще сьогодні пригадую, як 
ми разом з п-і Рубчаковою пішли на Тринітарську площу, де кожного четверга 
відбувався більший торг, на який ремісники привозили свої ручні вироби. І нині бачу 
на жердках розвішені черевики й чобітки із сильної шкіри, підбиті підковами і 
цвяхами, саме добрі для наших доріг. Вибирали ми великі, «на виріст», щоб ще й 
дехто з родини міг собі їх «позичити». Задоволені верталися ми з торгу, а за нами 
несли ремісники закуплені чоботи. Інші пожертвувані речі треба було переглянути, 
почистити, дещо направити і позашивати та, врешті, посортувати за розмірами. Тут 
хочу згадити п-і Пушкар, яка мешкала напроти моєї домівки, і хоч не належала до 
відділу, все ж дуже охоче жертвувала свою працю. Вона завжди брала зібрані речі 
під свою опіку і їх «відновлювала».

Хочу ще тут згадати про дитячі вистави, які влаштовувало наше Товариство, 
напр., «В чужім пір’ї», «Бунт ляльок», «Цариця Земля», яка з одноактівки була 
поширена на чотири дії (чотири пори року), та інші. У всіх цих виставах було багато 
співу і балету. На жаль, на шовк не було в нас грошей, але м’ятий папір не був 
дорогий і строї з нього, підшиті старими простирадлами, мали дуже гарний вигляд. 
Мало того: треба було теж подумати про моделі строїв, а було їх дуже багато, бо 
кожна мати просила, щоб її дитина була хоч би мухоморчиком і стояла в лісі. Строї 
шилися у мене, бо я мала доволі велике мешкання. Усім цим опікувалася п-і Пуш
кар, якій часто допомагали студентки. Донині не забула я строю Тарасика Сні- 
гуровича, який був «дощиком». Його костюм був убраний шнурками з довгих ко- 
раликів, які блискотіли й дзвеніли ніжно при кожному русі, мов справжній дощик. 
Він співав пісеньку «Ой, я дощик дрібнесенький», танцюючи поміж квітами. Дві доні 
п-і Пушкар, Мелася й Зіня, також виступали у цих виставах. Не знаю, де сьогодні 
їхня родина, бо перед війною Пушкар був перенесений до Міністерства залізниць у 
Варшаві.

Отже, завдяки п-і Пушкар усі речі були доведені до зразкового ладу. Збирали ми 
також всяке шкільне приладдя (зошити, олівці, пера т. ін.) і різні забавки. Наз
биралось того добра два величезні коша, тож було чим обдаровувати дітей. Першої 
неділі по святах відбувся підвечірок із ялинкою, з какао і солодким печивом, яке 
поприносили наші пані. З приміщенням не було ніяких труднощів, бо ми мали 
власну залю. При цьому згадаю коротко історію цієї «залі». Ще раніше Товариство 
закупило прегарну площу по вул. Липовій, саме напроти дівочої гімназії і бурси. На 
площі, яка була доволі довга і широка, стояла стара хата, яку місто наказало 
розібрати. Недалеко від неї межувала інша хата зі шкляною верандою. В тій хаті 
була тільки одна кімната: довжина її становила 12 м., ширина 7 м., а під нею була
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Ф ото із зб. Б. Шарка
Вечір народної ноші в дівочій гімназії УПТвзимку 1937р.

Сидять зліва: проф. Ірина Бойцун-Скочдополь, проф. Володимир Павлусевич і Н.Н.

кухня. Ми не знали, для чого служила ця забудова, але для нашої цілі вона була наче 
вимріяна. В кутку ми поставили гарно прикрашену ялинку; учні попереносили з 
бурси столи, лавки, крісла і горнятка. Біля кожного накриття на столі лежала тор
бинка з печивом і маленьким даруночком, зі шкільним приладдям чи забавкою, 
залежно від віку дитини.

Ялинка мала розпочатися о год. 3-ій, але багато дітей прийшли вже о год. 2-ій, з 
маленькими прийшли їхні мами. От. Горняткевич проказав молитву, після якої уче
ниці з гімназії співали колядки. Між колядками ми провадили з дітьми гутірки або 
оповідали казки. Під час забави мами наших дітей сказали нам, що багато польських 
бідних дітей також поприходили зі своїми мамами. Що нам робити? От. Горняткевич 
вирішив, що нікого не можна випрошувати з залі, ні робити вийнятків, бо то напевно 
наші діти позапрошували собі приятелів із польських шкіл. Солодощів було досить, 
щоб обдарувати всіх, і всі діти почували себе дуже добре, тим більше, що польські 
діти говорили дуже добре по-українському. Багато рученят простягалися по дарунки, 
коли відкрито коші, а було багато дітей, яких ми не мали у списку. Ми роздали 
тільки дрібні речі, а білизну та решту одягу, з чобітками, залишили на пізніше. 
Потім серед тижня о. Горняткевич і дир. Макогон роздали призначені по списку 
нашим учням речі. Ця імпреза для дітей була дуже вдала, не дивлячись на те, що 
були непрошені гості і заля була замала, щоб можна було провести з дітьми гри та 
забави.

Так часами і для нас заля була замала і ми на неї нарікали. Але й вона ставала 
нам не раз у пригоді. Одного разу прийшов до мене директор дівочої гімназії УПТ 
Рідна Школа д-р Маркіян Терлецький із сумною вісткою, що шк. візитатор за- 
грозив замкнути школу, якщо не буде для неї руханкової залі. Я була тоді в бать-
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Станиславів. Свято обжинок. 1942.

ківському гуртку школи, бо мої дві доні вчилися в гімназії і всі справи школи були 
мені дуже близькими. Директор був тієї думки, що школа мусить конче збудувати 
залю для руханки, але ж для цього не було ні площі, ні грошей. Часами з грішми 
було так погано, що не мали чим оплатити учителів. І тоді я запропонувала відсту
пити нашу залю для вжитку гімназії. В гарні дні могли дівчата мати руханку в 
глибині городу, бо їх із вулиці не було видно, а в сльоту і зимою залі вистачало для 
вправ. 1 дійсно, весною знову приїхав візитатор, пооглядав залю і город, які йому 
дуже подобалися, і погодився на таку розв’язку справи.

Пригадую собі, скільки то плянів, мрій і надій було пов’язаних із нашою площею! 
Думалося, може побудуємо фахову дівочу школу, разом із приміщенням для уче
ниць, то знову гімназія просила собі ту площу для бурси. Та ми надто дорого 
заплатили за неї і дарувати її не могли, але і всі наші пляни залишилися нездій
сненими. Не раз думаю собі, що з нею сталося, хто її тепер посідає та для якої цілі 
використовує, і чи та ціль бодай приблизно відповідає тим завданням, які собі 
намітило наше Товариство?..

Спогади про ті часи нашої праці є мені невимовно милі: я мусіла ними з читачами 
поділитися, щоб виявити, яка тоді була між нами згода і співпраця та як тісно наше 
громадянство було зв’язане з Товариством Українських Жінок.
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ВЕЛИЧАВІ ЗЕЛЕНІ СВЯТА В СТАНИСЛАВОВІ

Р. Сапович

Зеленосвяточний похід на могили відбувся в Станиславові під знаком глибокої 
поваги та достойности. Ще нікотрого року не було стільки учасників, як цього. Коли 
подамо цифру 23 тисячі народу в поході та ще раз стільки «по боках», то недалекі 
будемо від правди. Близько півтисячі вінків (419), різнобарвних шарф, оригінальні 
концепції укладу вінків — з дубового листя, соснових шишок, колосся та інше, — це 
образ, котрий не затреться так швидко в нашій пам’яті.

Стрункі ряди соколів під проводом сотні впорядчиків утримували лад і порядок. 
На цвинтарі під великим символічним хрестом уміщено престол. Довкруги священ- 
ство, учасники війни, делегати, хори й оркестри. Всюди вештаються фоторепортери, 
а ще більше фотоаматори. На панахиді співав чоловічий хор «Думка». Піднеслу 
промову виголосив о. Конст. Добрянський.

По панахиді оркестра відіграла національний гімн. Всі учасники з повагою 
розійшлися.

Похід відбувся достойно й поважно, без будь-яких інцидентів.

Зелені Свята у Станиславові 1939 року.
Несуть вінки на могили поляглих за волю України.
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Зелені Свята у Станиславові 1939 року.
Чоло походу на могили поляглих за волю України. Несуть прапори й вінки.

Зелені Свята у Станиславові 1939 року.
Несуть вінки на могили поляглих за волю України.



Зелені Свята у Станиславові 1939 р.
Дівчата несуть вінки на могили поляглих за волю України.

Зелені Свята у  Станиславові 1939 р.
Несуть вінки на могили поляглих за волю України.
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Зелені Свята у Станиславові 1939 р.
Несуть вінки на могили поляглих за волю України.

Зелені Свята у Станиславові 1939 р.
Українське жіноцтво в поході на цвинтар поляглих іа волю України.
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Відділи дівчат у  зеленосвяточному поході 1939 року 
для вшанування поляглих іа волю України.

Дівочі відділи походу на цвинтар поляглих за волю України.
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Стрункі лави дівчат у іеленосвяточному поході. Станиславів. 1939 р.
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Зелені Свята у  Станиславові 1939 р. 
Провідниця веде відділ дівчат у  великому поході.



Зелені Свята у Станиславові 1939 р. 
Чоловічі відділи походу на цвинтар.

Зелені Свята у Станиславові 1939 р. 
Жіночі відділи походу на цвинтар.
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МОЯ М А ТУ РА

Іван Яценович-Петраш

В суботу ЗО квітня 1927 року вернувся я з Варшави, куди їздив по дозвіл виїхати 
до Америки.

Неділя проминула як звичайно: рано в церкві, а по полудні в Марусі. Наступний 
цілий тиждень кипіла ще завзята наука, часу ні хвилини... Професори ще стараються 
всякими можливими способами втолочити нам останки запрограмованої науки.

В понеділок, 9 травня прочитали нам порядок, як буде виглядати письмова ма- 
тура. Я мав купити для всіх моїх товаришів з кляси однакове письмове приладдя: 
папір, чорнило й лінійкову підкладку, що ми її називали «лінюшок». Того дня вже 
властиво не було науки, бо кожний професор водив нас цілою клясою до парку, де з 
нами проводив час на розмові. Наступного дня (10 травня 1927) збудився я о годині
4 рано і в ліжку ще прочитав собі життєписи Міцкєвіча та Словацького, що мені 
потім при матурі дуже знадобилося.

Кляса 5 Б в 1924 році.
Перший ряд з долу від ліва: Теодосій Медвідський, Михайло Джердж,

Іван Петраш (І. Яценович), проф. Осип Левицький, Степан Гарасимович,
Микола Петрунів, Степан Дзібій.

Другий ряд : (стоять) Генрик Фединський, Богдан Дмитро Николин, Володимир Патрило, 
Іван Сирота, Кавалір, Володимир Левицький, Роман Мирович.

Третій ряд : Лушпинський Мирон, Іван Лозинський, Яцикевич Лев, Юрій Чорнодоля. 
Четвертий ряді Гриць Пісецький, Роман Цвіль, Павло Крушельницький, Михайло Євчук.
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О годині 7-ій зібралися два відділи восьмої кляси української чоловічої гімназії в 
Станиславові в парку Ромашкана в числі 45-ти учнів-абітурієнтів. То були урочисті, 
на все життя пам’ятні хвилини.

Наш товариш Дорош, який був аматором-фотографом, робив нам знімки. Гуртові 
й особисті. Деякі з нас ставали до знімки з папіроскою, а всі інші з письмовим 
приладдям і книжками.

О годині 7:45 всі ми поставали в четвірки й зі співом на устах повільно пішли 
вулицею Липовою до нашої гімназії. Тут на нас були звернені очі всіх учнів нашої 
школи, а особливо тих із сьомої кляси, що по нашій матурі ставали на наше місце 
найстарших учнів. На бальконі стояли професори — майже цілий учительський склад
— і теж дивилися на нас, як ми входили у браму.

Ми ввійшли на шкільне подвір’я між фронтовим будинком і т.зв. «офіцинами», 
тобто таким самим високим на два поверхи домом, де містилися на поверхах 
шкільні кляси, а на долі була простора заля, яка називалася в нас «авля».

Ми уставилися по клясах четвірками й до нас прийшли професори Бойцун і 
Кисілевський з директорок Кичуном і завели нас до авлі.

Тут для нас були приготовані довгі лавки, до яких ми засіли поазбучно по двоє 
на лавці, нарізно один від одного, щоб не могли непомітно розмовляти, чи відпи
сувати щось від сусіда. На таблицях були виписані теми завдань. На перший раз це 
були теми польські: перша «Старинний світ в Іридіоні» і «Кво вадіс», друга тема «На
скільки молодість Міцкєвича і Словацького була формуючим чинником їх життя і 
творчости», а третя «Варшавське князівство і його історія». Я вибрав другу тему й 
написав и на три з половиною сторінки аркушевого формату. Заглянути до сусіда, 
ані говорити з ним було неможливо, бо за нами постійно стежили три професори, 
що сиділи в різних сторонах кругом нас при катедрах.

На залі була вода до пиття й канапки, а також чай і солодощі, за що платилося 
окремо.

Наступного дня повторилася така сама програма: о годині 7 всі ми зібралися в 
парку, а звідти четвірками пішли до гімназії, співаючи по дорозі. Цього дня писали 
ми завдання українські: «Ідеали Кирило-Методіївців у творах Шевченка», «Штука на 
услугах релігії», «Трудяща копійка годує до віку», це теми, які нам дали до вибору. Я 
писав третю, тобто «вільну». В часі писання приніс мені з дому мій товариш друге 
снідання, хоч так само, як попереднього дня було можна собі купити другий сніданок 
у залі. При передаванні мені сніданкку один з професорів провірив докладно, що я 
дістав, щоб не було часом якої помочі в писанні завдання. Моя тема була трудна. Я 
писав про багату Америку, працьовиту Німеччину, про бджоли і мурашок. Написав 
на три і три чверти сторінки приписаного аркуша паперу й віддав о годині 1:50.

В четвер повторилося все, як раніше. Того дня ми писали завдання з греки й 
латини. Мені було призначено писати з греки моє завдання. Професори О. Левицький 
і М. Мацьків помагали декому перекладати тяжчі місця. Я скоро віддав своє завдання 
й пішов додому.

У п’ятницю була для мене найтяжча проба: ми писали завдання з математики. 
Пишемо, а мені щось не йде. Відписати ніяк не годен, бо дуже пильна й гостра 
інспекція, а сам не годен знайти розв’язки. Ще першу задачу вдалося зробити досить 
добре, але дуже почеркав і позміняв, а вже другу зовсім зле. Сам я цього свідомий, 
але віддав і пішов додому.

В суботу приготовила дружина директора Кичуна прийняття для тих, що були 
членами аматорського гуртка, який вона провадила. Вона нам зробила підвечірок, а 
потім ми мали забаву з танцями, що тривала до год. 11 вечора. Я бавився дуже 
добре з п. Ковальською, нареченою Турули, а трохи зі Стрийською. У перервах ми
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Абітурієнти української державної гімназії 1927 р.
Вгорі посередині директор д-р Микола Сабат.

В першому ряді згори: Роман Мирович, проф. Олександер Бойцун. 
проф. Михайло Мацьків, проф. Никифор Даниш, проф. Юліян Чайковський, 

проф. Олег Целевич, проф. Данило Джердж, Роман Кос.
Другий ряд згори: Яценович, проф. Іван Ґолембйовський, проф. Гнат Павлюх, 

катехит о. д-р Іван Фіголь, проф. Григорій Кичун, проф. д-р Адріян Копистянський, 
проф. д-р Кость Кисілевський, проф. Осип Левицький, Адам Біжак.

Третій ряд-. І. Кавалер, Ярослав Матковський, Володимир Патрило, Михайло Вінтопів, 
Роман Мазуркевич, Антін Івахнюк, Юрій Дорош, Ярослав Сайко, Роман Антонович, 

Мирон Лушпинський, Дмитро Зорій, Теодор Башта, Анатоль Кос.
Четвертий ряд: Симеон Рот, Михайло Левицький, Петро Лютак,

Микола Петрунів, Теодосій Медвідський, Михайло Ковальський,
Іван Лозинський, Осип Стасишин, Михайло Мацьків, Володимир Левицький,

Я. Островський, Ярослав Батюк, Павло Крушельницький.
Ряд п'ятий: Ярослав Ружицький, Осип Савраш, Василь Пойлянський, Михайло Джердж. 

Богдан Николин, Степан Гарасимович. Роман Цвіль, Степан Іваницький,
Генрик Фединський, Степан Дзібій, Михайло Свчук, Іван Сирота,

Мирослав Стрийський, Іван Деркевич, Петро Турула.

співали, а також повторили одну сцену з давнішої нашої вистави «Перехитрили», яка 
нам дуже добре вдалася. Я мав позичене убрання від мого товариша Батюка.

На закінчення прийняття слово сказав нам директор Кичун і радив не боятися 
усних іспитів, а тільки мати голову на карку.

Неділя пройшла як звичайно. Я вже нічого не вчився.
В понеділок довідався, що польське завдання я написав на «добре» й тому поль

ського іспиту не мушу здавати.
Це мене трохи підбадьорило і я беруся до науки, що мені слабо йде. В середу нам
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прочитали, хто як написав задачі, які хто має предмети здавати і коли. Мені дали до 
відома, що я маю такі висліди: польська — добре, українська — достатньо. Грецьку 
мені знизив проф. Левицький на недостатньо і математичне завдання недостатнє. 
Здавати іспит усний буду в суботу 21 травня по полудні.

Дуже зажурений вислідом писемного іспиту, йду до Марусі на розраду.
В четвер уже здають усні іспити перші мої товариші і я йду довідатися, як їм іде. 

Всі здали, але Башту не допустили здавати усний іспит, бо мав три завдання на 
«недостатньо». В п’ятницю теж усі здали матуру, крім одного, що здавав по полудні. 
Це Островський, що не здав математики й українського. Я тремчу!...

Приходить моя субота. Над ранок о годині 2-ій встаю і збираюся «со страхом і 
со трепетом». Страх не покидав мене. Я боявся й подумати, що я зробив би, якби не 
здав матури. Не міг того дня ані їсти, ані спати. Дороги перед собою не бачу. Світ 
мені заступила матура і думка про Марусю. Якби я не здав, то всі мої мрії про неї 
пішли б у дубину.

Вже полудень! Про обід ані не думаю. Щохвилі витягаю годинник... Маю бути — 
3:30, а то ще де-де! Час тягнеться повільно, секунди такі довгі, а я хотів би, щоб то 
було вже...

О годині другій пішов до парку, а голова болить — нічим не усмирити. Мало не 
розірветься, а б’ючки мов два молотки. На лиці чую, що я червоний, мов буряк...

О третій годині зійшлися ми всі четверо, що здаємо разом іспит: я, Гарасимович, 
Крушельницький і Кавалер. Ідемо разом до гімназії. Під брамою ждемо на 3:30. 
Вулицею зі шпиталя йде похорон. Це дуже сумно настроїло наші душі: помер Василь 
Євчук, колишній мій товариш з «Пласту».

Нарешті о годині 3:30 входимо до кляси 8-А і там ждемо, аж доки нас покличуть. 
Входить точно проф. Левицький і викликає нас у такому порядку: Гарасимович, 
Яценович, Крушельницький і Кавалер. Входжу, мов автомат, до іспитової залі. На 
середині стіл, покритий зеленим сукном. При тому столі сидять вісім професорів і 
голова комісії, а два професори ходять по залі. Проф. Джердж щось вичитував у 
паперах. Стіни пообвішувані картинами, а між ними дві таблиці.

Голова комісії вичитував нас по прізвищах, а проф. Джердж давав нам картки з 
математичними завданнями. Беру свою картку й читаю першу тему. Не дуже я 
розумію, що від мене вимагають. Читаю другу — відразу зрозумів. Це мені додає 
духу. Гарасимович кінчає свої завдання і кличуть мене до таблиці. Читаю вголос свої 
завдання. «Чи абітурієнт розуміє, про що йдеться», — питає мене голова. Кажу, що 
так. Починаю розв’язувати й пишу знак на силу «X», а голова втручується й по
правляє, що треба значити «Р». Вислід хочу означити буквою «Д», а голова по
правляє, щоб дати латинське «Р», що це ніби результат. Впадає в дискусію проф. 
Джердж і помагає своєю заввагою. Завдання виконано. Читаю друге завдання і зараз 
таки приступаю до виконання, бо добре розумію, про що йдеться. Голова зорієн
тувався, що я вмію розв’язати це рівняння, дякує, і я скінчив іспит з математики 
успішно. Ще й тепер чую слова голови: «Добре, добре, дякую!».

Виходжу на коридор з великим полегшенням. 99% тягару впало з плечей. Слава 
Богу, математика за мною, а я її найбільше боявся. Всім нам пішло добре. Трохи 
труднувато йшло Крушельницькому, але і він дістав достатньо. За декілька хвилин 
викликає мене проф. Левицький і дає завдання з латини. Переклад на українську. Це 
місце я колись проробляв. Маю щастя. Читаю голосно, а два професори дивляться в 
книжку зі мною. Прочитав зі зрозумінням і переклав зовсім добре. Дістаю ще 
питання з реалій і вже іспит з латини скінчений. Так само пішло з греки. Тільки до 
реалій щось вмішувався голова, але на всі питання я дав задовільну відповідь і цей
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іспит скінчений. По цих трьох предметах я вже дещо вспокоївся, але ще не зовсім: 
серце гримає, ноги болять.

Мене кличуть до іспиту з українського. Дістаю Шевченкову баляду «Причинна». Я 
прочитав, подав зміст прочитаного й дістав ще питання про джерела Шевченкових 
баляд. По вдалій відповіді на це питання дістаю наступне, які ще знаю Шевченкові 
баляди. На це легко відповідаю й дістаю питання, які знаю баляди з інших літератур. 
На це питання я годен був відповісти зовсім добре. Ще питали мене про «Великий 
шум» І. Франка, що я був подав до матури, як приватну лектуру й на тому голова 
вважав за відповідне закінчити мій іспит. Подякував мені і я відійшов на коридор. — 
Слава Тобі, Господи, слава Тобі, я здав!...

Мої друзі здавали по п’ять предметів і ще лишилися. Виходжу на вулицю. Мене 
стрінули ті, що чекають на вислід матури, й посипалися ґратуляції. Ціла маса привітів. 
Я повний радости.

О годині 7:45 вечором мене кличуть до іспитової залі. Мої товариші закінчили 
іспити теж щасливо й ми стоїмо в ряді. Встали присутні професори, голова проф. О. 
Левицький сказав, що іспитова комісія визнала всіх чотирьох абітурієнтів зрілими. 
«Ідіть щасливо в дальшу життєву дорогу, до побачення!»

Ми вийшли щасливі, вклонившись на прощання, а нас облягли ті, що ждали, й 
вітали нас сердечно з успіхом і ґратулювали.

Тепер я з Гарасимовичем пішов до Марусі. Щоб їй зробити жарт, я вдаю сумного, 
а Гарасимович каже, що я не здав. Та ще й пояснює, що на мене завзялися тому, що 
я їду до Америки. Маруся ані слова! Тільки сильно віддихає. Нараз ми розсміялися й 
пояснили, що це жарт. Я здав! Маруся засоромилася й побігла за параван, щоб 
закрити зворушення.

Гарасимович поспішно йде додому, щоб і своїм принести добру новину, а я 
лишаюся в Марусі. Всі в неї дуже радіють, вітають мене з успіхом. Ще коли б 
Марусі так пішло. Вона здає матуру писемну при кінці травня, а усну буде здавати 
аж сьомого червня.
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«ТАКЕ ТО В НАС ЖИТТЯ...»
(Автобіографічний нарис)

Михайло Логаза

Я народився в селі Підпечарах, що лежить на північ від кривої лінії між містом 
Станиславовом та старим княжим містечком Тисьменицею над річкою Вороною, яка 
відмежовує Покуття від Підкарпаття.

Метрикальні книги старої деканальної парафії Підпечар указують, що моє народ
ження припадає на день 9 жовтня 1906 р.

Якби історія не записала на своїх листках тієї страшної оргії Другої світової 
війни, що в ній найкультурніша нація Европи в нелюдський спосіб очищувала себе 
від усяких домішок неарійської крови, то може б я і не знав, що мій чисто селянський 
рід Логазів щонайменше впродовж чотирьох Генерацій, від 180S року — почерез 
прадіда Пилипа, діда Григора і батька Василя — не мав жадних чужих домішок 
крови. Так само було і по лінії моєї матері Анни.

Село Підпечари — велике, гарне село — розляглось над річкою Вороною, що 
спокійно пливе собі крутим руслом попід узгір’я Покуття, яке відзначається лійко- 
ватими заглибленнями свого плодючого чорнозему. Щойно в роках своєї молодечої 
свідомости довідався я, що моє родинне село мусіло бути свідком страшних подій у 
сірій давнині історії нашого краю, бо лежало на шляху Золотої орди в часах та
тарської імперії. Як учневі народної школи показували мені викопані в скелі печери, 
до яких були непомітні входи, а на вапняному камені при вході до печер побачив я 
багато підписів у рідній і чужих мовах, що свідчило, що вже переді мною люди 
цікавились цією історичною пам’яткою села. Мабуть від цих печер село і взяло свою 
назву.

З літ свого дитинства тямлю своє село як ц-к. австрійське село, в якому попри 
одну велику жидівську корчму, один або два жидівські склепики та парадний панський 
двір, — жили самі «русини». В моїй родинній хаті, серед довгого ряду образів святих 
Богоугодників у куті над постіллю висів образ «найяснішої» цісарської родини. Він 
зійшов із цього почесного місця щойно під час першої інвазії москалів у Першій 
світовій війні, коли його сховали під грубку і там його збив якийсь непрошений гість 
в часі нашої відсутности по причині обстрілу з поблизької бойової лінії. Він уже 
більше ніколи не повернувся на своє почесне місце межи святих Богоугодників.

Село жило своїм спокійним життям. Належало до рідкостей, що хтось десь 
оженився, йдучи в сусідні села, або «пристав» до нашого села. Земля переходила у 
власність з одного покоління на друге, а що покоління чисельно росли, землі ставало 
обмаль і розживатись не було куди. Близькість до більшого міста Станиславова і 
конечні потреби, що ними село не було самовистачальне, відбирали багатьом роди
нам можливість повноякісного харчування і тому всякі хвороби, а зокрема тубер- 
кульоза, були тут у себе вдома. Але вже з дитячих моїх літ була в селі читальня 
«Просвіти» і її вплив на освідомлення села зробив своє. В часи Першої світової війни 
зникли з села неавтохтони зі своїми підприємствами, а зараз же по війні селяни 
розкупили панські лани і село піднеслось під кожним оглядом. Кооперація знайшла 
дорогу і до нашого села й чужі підприємства мусіли уступити їй місце.

Наш селянин любив свою землю не тільки тому, що так казав співець селянської 
душі — Василь Стефаник, але таки справді її любив. Тямлю батькові слова, що казав:
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«На землі ти є своїм паном і з цього панства тебе ніхто ніколи не скине»! Щасливий 
він, що не дожив пізнішої дійсности і не мусів розчаруватись у своїй «святій правді».

Бувальцями у світі були тоді тільки ті селяни, що служили в цісарському війську. 
Мій покійний батько служив кілька літ і дослужився ранґи підстаршини, а в Першу 
світову війну служив як «фельдфебель». Знав трохи німецьку мову і навіть часом 
помагав мені і старшому моєму братові Миколі у домашніх задачах, бо вже з 
третьої народної кляси вчили нас у школі німецької мови.

До Першої світової війни було нас у родині четверо дітей, два хлопці і дві 
дівчини, а я був другим із черги сином. Перед війною тільки брат і я ходили вже до 
школи, а сестри були ще в дошкільному віці. Обидва ми вчилися добре і належали у 
своїх клясах 'до зразкових учнів. Удома була в нас строга дисципліна. Послух 
батькам вимагався беззастережно. Батько не раз казав: «Наперед виконай наказ, а 
відтак прийдеш до рапорту». До рапорту ми не спішились, бо і так знали, що не 
виграємо, але накази виконували.

Мені було тільки 8 років, як почалася Перша світова війна. Старший мій брат 
Микола був уже розумніший, як нас застала війна. Пригадую вістку про першу 
мобілізацію, що спричинила загальний плач удома і в сусідів, а я сів на приспі і 
вигравав якісь мелодії на губній гармонії. Цей контраст настрою накоїв мені при- 
крости, бо мама відібрала дримбу і дала прочухана в місце, на якому я сидів. Тямлю 
теж інший випадок юнацької безжурности, коли дещо пізніше прийшли мадяри і 
реквізували наші гарні коні. Мій брат учепився коневі за шию і не хотів його 
відпустити, а я стояв збоку і мені не хотілось плакати. Тоді мій любий брат Микола 
цідскочив до мене і міцно мене вщипнув і я почав ревіти. Це помогло, бо мадяри 
відступили від коня і він полетів по сусідських городах і в той спосіб був покищо 
врятований від служби для «найяснішого пана».

Початкову освіту дала мені чотириклясна сільська школа, що її управителькою 
був наш пострах — стара мазурка, яка ніколи не промовила до нас слова по- 
українськи. На щастя вона мене не вчила, але на щастя теж дбала про рівень 
навчання у школі, а наслідком цього було, що за додатковою приватною підготовкою 
на приходстві о. декана Клима Кульчицького восени 1918 року здав я вступний іспит 
до української державної гімназії в Станиславові.

Живо тямлю першу інвазію російської армії. У нашій хаті заквартирувало кілька 
солдатів і з їхнього життя-буття в нас на квартирі залишилось мені кілька споминів. 
Передусім уже тоді дійшли до моєї юнацької свідомости їхні політичні конфлікти. У 
словесних двобоях, що їх нецензурні «перлики» ми так скоро собі засвоювали, нам 
стало відомо, що вони ділились на «кацапів» і «хахлів». Ці другі говорили інколи до 
нас нашою рідною мовою, помагали нам господарювати в заміну за вареники, що їх 
приготовляла для них наша люба мама, приносили до хати білий хліб і цукор, які 
ми знали тільки тоді, як їх привозили нам наші батьки з міста, коли їздили на 
ярмарок, — і взагалі ці «хахли» ставились до нас зі серцем. З того часу тямлю теж 
перші літаки, маленькі, одноособові, що стаціонували там же недалечко на частині 
панського лану, який пізніше став нашим городом. Ми діти приглядались цій чудасії 
зблизька і тямлю, як кожний летун, що всідав до такого літака, христився багато 
разів, немов би вибирався в останню дорогу. Вертаючи і осідаючи на м’якому грунті, 
вони часто пороли своїми носами чорнозем і руйнували плесо золотої пшениці, а 
нам виглядало дивно, що по всіх цих штудерних пригодах летун живим виходив з 
літака.

Але тоді ми ще не бачили війни зблизька. Вона прийшла дещо пізніше, коли наше 
село опинилося в бойовій лінії в часі протинаступу австрійської армії у 1916 році. 
Тоді ми малі, як курчата за квочою, втікали разом із нашою мамою далеко від хат,
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бо більшість із них летіли в повітря від гарматних вибухів або горіли цілими 
клаптями села. Але вже тоді, як летунська частина покинула свою польову базу, вона 
на відхідне справила нам дітям не абияку приємність. Запалила насяклу бензиною 
землю і вона горіла так майже півдня, а при тому вибухали малі стрільна, додаючи 
до зорового ще й небувалого для нас слухового ефекту.

Тямлю теж, що село вміло скоро пристосовуватись до постійно квартируючих 
солдатів, але біда була, як приходила зміна. Тоді всі молоді жінки мусіли шукати 
захисту в більших групах під опікою кількох старших господарів, що їх ще не 
забрали на війну. А що наша хата була досить близько від головно! дороги, ми 
скоро знали, коли приходили нові військові фронтові частини. Тоді по наказові мами 
моїм обов'язком було бігти до всіх кревних у сусідстві й повідомити, що вже йдуть і 
вже треба ховатись. Але в безпосередньому сусідстві жила стара і спаралізована 
жінка, в якої і під умовим оглядом «не всі клепки були вдома», то вона не ховалась 
до гурту. Але вранці вона попросила мене порахувати їй рублі, що їх одержала від 
якогось солдата, що мусів бути у великій і наглій потребі їх позбутись, а я, пораху
вавши, розказав удома і це було ще більшою пересторою для молодих жінок, а для 
мене ще більше обов’язків бігати до кревних і сусідів при зміні квартируючих частин.

Цісарська війна закінчилась. Наш батько щасливо повернувся до своєї родини. 
Був він зроду інтелігентний, а до того побував у світі і пізнав, що освіта є підставою 
успіху в житті людини. Він не раз оповідав нам, що своєю радою і розсудком 
імпонував своїм зверхникам-офіцерам, але дорога до офіцерського ранґу була для 
нього замкнена, бо не мав вищої освіти. Тому по повороті з війни він відразу 
постановив післати своїх синів до школи до міста. Будучи практикуючим христия
нином, а до речі теж «старшим братом» у церковній парафії від початків моєї 
свідомости аж до своєї смерти, його ідеалом було вивчити своїх синів на «ксьондзів».

Тільки мені одному завдяки моєму батькові і ласкавій для мене долі припав цей 
великий привілей — здобувати освіту. Після успішного вступного іспиту до гімназії 
відчинились для мене ті двері у широкий світ, про які лише мріяв не так я, як мій 
батько. Це були дійсно ті двері у широкий світ, про який мені і не снилось, бо саме 
вони, раз відкрившись, уже ніколи більше не закрились і запровадили мене не тільки 
у світ найеклективнішої професії, але теж у далекий світ нового континенту, так дуже 
далеко від батьківської рідної землі...

Мої перші враження у гімназії не були найкращими. Прийшов я туди сільським 
хлопчиною, несміливим, необізнаним із життям у місті, у сільській свитині, що 
яскраво відбивалась від елегантної одежі міських хлопців. Правда, мій батько скоро 
переодягнув мене у приписаний для школи гарний мундир, але і це не помагало ще 
добрих кілька літ, заки я стрясся від звичок селюка і допасувався цілком до нового 
міського середовища.

Сама наука, поза першими кількома місяцями, не справляла мені більших труд
нощів, дарма що вже в першій клясі до двох чужих мов, польської і німецької, 
дійшла ще третя — латинська. Тільки на піврічному свідоцтві цієї першої кляси мав 
я пару достатніх нот, але пізніше їх я не бачив уже більше на своїх свідоцтвах 
протягом цілих 8 літ науки в гімназії. Вже при кінці першого року вийшов я від
значеним учнем і таким склав я іспит зрілости в травні 1926 року.

Але те найгірше моє піврічне свідоцтво з першої кляси, яке заховалось в архіві 
моїх документів ще й до сьогодні, є для мене найдорожчим документом, бо печатка 
на ньому має знак вільної Української Держави — Український Тризуб. Саме ці 
свідоцтва зі школи, що їх посідаю, вказують на розвиток історичних подій у тому 
часі. Свідоцтво з другої кляси вже не має державного знаку Української Держави, 
але не має ще й жадного знаку взагалі, а вже на свідоцтві третьої кляси є Державний
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знак окупанта — польський орел, але мова ще українська і такою вона офіціяльно 
називається, потім свідоцтва двомовні, а гімназія вже називається державною гім
назією з «руською» мовою навчання.

Помимо цих політичних змін наша школа залишилась українською не тільки за 
формою але й за змістом. Це завдячували ми нашим чудовим учителям, що в той 
час майже без винятку всі були українцями.

Найкращим педагогом та опікуном молоді був незабутній наш катехит о. д-р Іван 
Фіґоль. Загально любленим був україніст проф. Юліян Чайківський. Знаменитий 
викладач історії проф. Андріян Копистянський, хоч і був ідеологічно москвофілом, 
викладав навіть історію України з такою об’єктивністю, що йому не можна було 
нічого закинути і всі учні відносились до нього із повною повагою. Довголітній мій 
господар кляси проф. Іван Ґолембйовський — клясичний філолог, був дуже строгий і 
вимогливий, але у своїх вимогах дуже справедливий і навчив нас латини й греки так 
добре, що навіть із д-ром Миколою Сабатом, директором школи, що вчив нас 
грецької мови у двох найвищих клясах, ми давали собі раду знаменито.

Попри обов’язкову науку ми мали в школі ще цілий ряд надобов’язкових зайнять. 
Дехто, між ними і я, вчилися ще й французької мови, старші учні належали до 
«Наукового кружка», де приготовляли доповіді для збірних кляс, інші вчились деяких 
практичних умілостей, як переплетництва книжок чи ручних робіт і токарства, ще 
інші співали в доброму гімназіяльному хорі. В неділю всі учні обов’язкового прихо
дили до школи, де в авлі відбувалась «екзорта», себто проповідь нашого знаменитого 
проповідника о. д-ра Фіґоля, а по екзорті ціла школа в маршовому порядку йшла до 
катедральної церкви, де відправлялась тиха Служба Божа, до якої служили по черзі 
учні, а хор співав поодинокі частини Служби Божої чи інші церковні композиції. 
Пам’ятаю, що за австрійської влади школу провадив до церкви директор Сабат, який 
ішов у високому циліндрі на голові, а при поясі мав шаблю. При кожній клясі йшли 
учителі. В церкві при кінці Служби Божої котрийсь із учнів вигравав на флейті 
австрійський гімн. Пізніше все це змінилось і Служби Божі враз із «екзортами» 
відбувалися в авлі школи.

Навчання відбувалося 6 днів у тижні по S-6 шкільних годин денно. З програми 
навчання, яка, крім згаданих багатьох мов, включала всесвітню історію і географію, 
доволі високу математику і фізику, в дещо меншому засязі хемію, зоологію, ботаніку, 
короткий курс психології, логіки і соматології, попри ґрунтовну релігійну підготовку 
протягом цілих 8 літ — видко, що учні вчились багато й виходили зі школи підго
тованими до студій на університетах.

Зрозуміло, що програми навчання з бігом часу змінялися там, удома, та й різні 
вони на новому континенті нашого поселення — в Америці. Але дивно виглядають 
нарікання нашої сучасної молоді на те, що вона ніколи не має часу, бо мусить багато 
вчитись. Вчилися й ми колись і то немало, але якось на все вистачало часу. От, хоч 
би згадати одну із перших в Галичині дуже сильну пластову організацію, яка в 
самовихованні і сталенні характерів ще доповнювала «урядову» програму навчання й 
виховання, що також забирало немало часу. Притягаючою силою до «Пласту» була 
не тільки захоплююча юнацький вік програма, але теж наші знамениті виховники, 
молоді професори, які недавно замінили свої кріси на книжки і посвячували весь свій 
час пластовій молоді. Між тими виховниками згадую з правдивою любов’ю і поша
ною професорів Осипа Левицького, Саву Никифоряка, Гната Павлюха та Івана Чепігу.

Тільки деякі вибранці школи мали змогу збагачувати свої знання ще й закордон
ними подорожами. До цих вибранців належав і я, котрому школа заплатила зі своїх 
фондів половину коштів подорожі до Італії, яку я відбув у 1925 році протягом 
одного місяця під проводом знаменитого знавця староримської культури дир. Сабата
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і господаря моєї кляси проф. Івана Ґолембйовського в товаристві ще двох учнів і 
декількох духовників. Ця подорож, поза першою поїздкою до Львова в 6-тій клясі, 
була справді моїм першим виїздом у дальший світ, який я знав тільки з книжки. А 
був я тоді вже учнем 8-ої кляси і небозвід мого світосприймання дуже поширився — 
так, що така подорож дала мені справжні користі.

Я тоді вперше переконався, як багато значить провірити наочно те, про що 
говориться в теорії, а при цьому наглядно стала мені перед очима вага знання чужих 
мов, яких нас вчили у школі. Ми переїздили 4 кордони і чотири рази змінялась для 
нас розговірна мова, тож ми бачили, як добре бути незалежним від перекладачів, 
якими в даному випадку могли послужити наші приятелі-професори. Куди більше 
значення знання мов приходить тоді, коли довкола нас не мусять бути прихильні 
нам люди. Про це ми мали багато нагод переконатись у нашій пізнішій мандрівці 
далекими світами і коли ми мусіли наново здобувати наші власні професії у ще одній 
чужій нам мові, коли ми вже не були молодими студентами.

В середній школі я багато вчився, навчаючи інших. Це була для мене конечність, 
і, вже з другої кляси почавши, я навчав на одну тільки клясу від себе молодших своїх 
товаришів у Селянській бурсі при вул. Липовій ч. 80, а за це мій батько платив уже 
тільки половину усталеної ціни за моє утримання в бурсі. Від 5-ої кляси я жив уже на 
приватних станціях, які я сам оплачував грішми, заробленими за приватні лекції 
своїм товаришам, часто з тієї самої кляси.

Мій батько зрідка відвідував мене в шкільному році. Пам’ятаю, був він тільки 
один раз на конференції вчителів із родичами і, назбиравши від учителів похвал за 
мої успіхи в школі, він уже був певний, що йому непотрібно витрачати час на 
конференції. Зрештою мав до мене велике довір’я і вірив моїм інформаціям, що в 
школі все в порядку. Вдома він сам інколи переконувався про мої поступи в науці. 
Але одного разу я його прикро розчарував. По дорозі з недільної Богослужби 
вступив хтось із сусідів до нашої хати і просив батька вияснити йому якесь ручно 
писане судове письмо. В хаті були ще й інші сусіди. Батько взяв письмо, поглянув на 
нього і певно з думкою похвалитися своїм сином перед сусідами і показати їм, що 
«наука не йде в ліс», сказав: «Ми маємо між собою нашого „вченого”, то він зараз 
вам скаже, що воно там пише». Лист був польською мовою ручне письмо не надто 
чітке. Я був тоді, мабуть, у третій клясі. Я почав читати і вже по кількох словах 
зупинятись на невиразно написаних словах. Це так подразнило батькову амбіцію, що 
він нервово вирвав мені з рук листа, і сам почав його читати, але не з кращим від 
мене успіхом. Щойно по відході сусідів, у спільній дискусії, вдалось мені переконати 
батька, що він зовсім непотрібно позлостився та що я ще далеко не є «вченим».

У школі не було в нас ніколи випадків вандалізму, але тямлю, що був один 
прикрий і для школи і в своїх наслідках прикрий випадок для винного незрілого 
учня. Мала відбутися академія в авлі школи в честь Св. Иосафата Кунцевича, на яку 
були запрошені чільні громадяни з міста. Мав теж прибути єпископ Хомишин. Але 
коротко перед початком академії, коли вже ціла школа заповнила авлю, а тільки 
ждали на прихід визначних гостей, хтось кинув смердючку, яка зробила перебування 
в авлі неможливим. Академія, хоч з великим запізненням, таки відбулась, але наслі
док був такий, що дві найвищі кляси протягом двох тижнів були завішені від участи 
в школі, аж доходження виявили винного, якого усунули зі школи. Це був великий 
скандал, про який довідалось ціле місто і який особливо тяжко пережив наш добрий 
катехит о. д-р Іван Фіґоль.

З інтимних розмов своїх товаришів знав я, що десь там котромусь із наших 
професорів вибили вікна, але це була велика рідкість. Про таку відому в цій країні 
молодечу злочинність, а зокрема про вандалізм у школі, в нас тоді ніхто не чував.
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Це не була виключно заслуга наших добрих шкіл чи вчителів, але передусім доброго, 
на моральних основах опертого виховання молоді вдома. Батьки, незалежно від 
їхнього знання, присвячували своїм дітям більше уваги, як це діється тепер. Молодь 
уміла шанувати старших, уміла слухати і взагалі були приємлива для основ корисної 
дисципліни. Я пам’ятаю, що ще навіть у часах своїх студій на університеті я завжди 
повідомляв своїх батьків-селян, куди йду і коли повернусь. Це вважалось за само
зрозумілий обов’язок і цього нас учили вдома вже змалечку, а пізніше і в школі. 
Взагалі школа давала нам не тільки знання, але й виховання, коли тут у школах цієї 
рівнобіжности немає.

Ще згадаю, що наша гімназія у той час була коедукаційна, отже мали ми в клясі 
теж дівчат, хоч їх не було багато. Уважаю, що ми — молоді хлопці — на цьому 
дуже багато скористали. Користь була подвійна: поперше, ми протягом восьми літ 
мали безпосередній і постійний контакт з дівчатами, разом із ними виростали, пізна
вали прикмети жіночого роду і примусово й постійно набували стриманість у пове
дінці та дбайливість у зовнішньому вигляді. Подруге, наші професори-виховники 
мусіли бути обережні у висловах, навіть у хвилинах нервового подразнення, що теж 
мало втихомирливий вплив на загал учнів. Час до часу відбувались у школі забави 
чи курси танків, але вони завжди були під наглядом професорів. Знову ж таки 
домашні «пікніки» відбувались під наглядом родичів. У ті часи зовсім незнане було 
для учнів життя у кнайпах, а курити учням навіть найвищих кляс було заборонено, а 
вже ні в якому разі публічно. Привчали нас теж до самодіяльности і самоврядування. 
У вищих клясах вибиралось комітет, який сам полагоджував конфлікти серед учнів, а 
про вислід повідомлялось господаря кляси. Бували такі випадки, що кляса пола- 
годжувала навіть конфлікти між учнями і професорами, і то спонтанно. Пам’ятаю, 
що добряга професор Ю. Чайківський, який завжди звертався до нас у третій особі, 
попросив учня вийти «за двері» через погану поведінку, а коли він відмовився, інші 
товариші самі випровадили його силою.

У травні 1926 року закінчив я гімназію іспитом зрілости з відзначенням. Свідоцтво 
зрілости для більшости з нас було ствердженням дійсного стану нашої едукації, і 
нашої емоційно-духовної зрілости та давало можливість дальших університетських 
студій.

Мушу признатись, що конкретних плянів стосовно дальших студій у мене не було 
майже до останніх днів, коли треба було вже вносити прохання до університету. 
Було для цього ряд причин: я знав, що матеріяльна спроможність моїх батьків була 
дуже обмежена, бо тоді нас було вже шестеро дітей у родині; мої виховники- 
професори дораджували мені студіювати філософію, а батьки, очевидно, хотіли ба
чити мене в будучині священиком. Одна маленька, дуже невинна, обставина пере- 
рішила всі ці можливості. Моя молодеча любов, молоденька дівчина, що саме ще 
мала рік до матури, запитала мене принагідно, чи не хотів би я бути лікарем. Це 
питання заставило мене внести прохання про прийняття на медичний факультет 
Львівського університету. Зник мій страх про брак грошей на коштовні і довгі студії, 
а добрі батьки якось зуміли погодитись зі своїм розчаруванням. Зокрема батько мав 
велике зрозуміння для моїх плянів, бо сам принагідно практикував ветеринарну 
медицину і навіть мав закінчений ветеринарний курс у сільсько-господарській школі 
«Просвіти» в селі Милованні. Таким робом вид крови був для мене не чужий, бо 
батькова ветеринарна практика у великій мірі полягала на «пусканні крови». Не 
боявся я і людської крови, бо вже 8-літнім хлопцем виконав я першу операцію таки 
на собі. Користаючи з неприяви батьків, збирався я рибалити. Прив’язуючи гачок до 
нитки, хотів, очевидно, зубами відкусити вільний кінець нитки, гачок поковзнувся в 
руках і з борідкою пірнув глибоко під слизницю щоки. Я взяв татову бритву і зі
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страху перед «ляпасами» від батька переміг страх перед операцією і перед дзеркалом 
перетяв слизницю й витягнув гачок. Старший мій брат, очевидно, прискаржив мене 
батькові, але «героя» вже не карали.

Своє прийняття на медицину завдячую цікавому випадкові, бо протекції в мене не 
було, а саме відмінне свідоцтво не було достатнє, бо кандидатів із такими сві
доцтвами було більше. Злагіднюючою обставиною для прийняття українця на меди
цину в польському університеті був факт, що тоді щойно минув другий рік по 
ліквідації Українського Тайного Університету і польська університетська адміністрація 
ще не стосувала відомого «нумерус клявзус» у пізнішій своїй гостроті, але вживала 
всяких заходів, щоб прийняття утруднити. Одним із таких заходів була вимога 
особистої ставки перед деканом факультету в означений день. Я сидів собі спокійно 
на селі, ждучи на відповідь з університету та нічого не знаючи про цю вимогу. Аж 
вернувся зі Львова мій друг Михайло Хомин, який жив у поблизькому Станиславові, 
і сказав мені, що мій речинець ставки минув, але він полагодив цю вимогу без мене. 
Як? Зовсім просто! Попросив друга Танаса Фіґоля заступити мене в цій ставці до 
декана, що він і зробив. Декан, переглянувши моє свідоцтво з 8-мої кляси та мату- 
ральне, приобіцяв моєму «двійникові», що я майже певно буду прийнятий. Нетяжко 
уявити собі моє розчарування, коли за кілька днів я одержав з деканату повідомлення 
що «з причин браку місця» мене не прийняли. Щойно тоді я сів на поїзд і поїхав на 
розмову до декана. Очевидно декан не міг мене пізнати так само, як я не пізнав його, 
але я твердо держався його обіцянки і не виходив, хоч виглядало, що всяка розмова 
скінчена. Я — очевидно — бив ще й на те, що в мене така охота до медицини, що 
нічого іншого студіювати не буду. І так мій незабутній катехит о. д-р Фіґоль поміг 
мені пройти цілу середню школу, а його син, і мій друг Танас поміг мені вступити на 
медицину...

Для характеристики того часу ще згадаю, що стоячи в довгій черзі перед дверима 
до декана, мав я приблизно таку потіху від матері одного з польських аплікантів на 
медицину, який дістав таке саме повідомлення, як я: «Ех! Не журіться! Будучи 
відзначаючим учнем, а до того ще поляком, вас напевно приймуть; з моїм сином є 
гірше, бо він є тільки поляком». Я не спростовував її невірного враження стосовно 
моєї національности, але теж не додержав слова деканові, що просив мене нікому під 
дверима не говорити, що він мене прийняв. Пізніше я таки переконався, що для мого 
товариша долі вистачило бути лише поляком.

І так у вересні 1926 року я опинився у Львові, щоб розпочати свої студії медицини. 
З молодечими мріями в серці, з палаючим бажанням професійної освіти, а при тому 
з кількадесят польськими паперовими золотими в кишені, з гімназійним «куферком» 
у руці, який добра моя мама виповнила всякими харчами, не знаючи, де буду 
мешкати, приїхав я до великого княжого міста. Моя надія на прийняття в студент
ському Академічному домі не сповнилась, — теж по причині браку місця... Я нікого 
не знав, а дім був дійсно виповнений студентами до меж своєї поємности. Прийшлось 
шукати приватної станції. Знайшов кімнату в українців близько Медичного інституту 
на горішній Личаківській, але тільки кімнату, а харчуватись треба було бігати далеко, 
аж до Академічного дому, бо там давали «за гроші більше бульби». За «гроші», бо 
«золотих» хронічно не ставало.

Про студентське життя на європейському континенті говориться звичайно, як про 
радісне, вільне життя молодої людини. Саме тому академічна пісня «Ґавдеамус 
іґітур» прийнялась у цілому світі. Але мої перші місяці академічного життя не були 
веселі. Вже по кількох місяцях треба було покинути приватну квартиру, бо не було 
фошей за неї платити. Тоді я таки дістався у вир студенського життя до Акаде
мічного дому при вулиці Супінського 21, звідки й закінчив свої медичні студії.
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Спершу довелось мешкати у великій кімнаті піддашшя, яка взимку була дуже холодна 
і тому мала назву «Камчатки». Вона була густо заставлена ліжками тузеня своїх 
мешканців. Пригадую, що між іншими моїми співмешканцями був письменник Іван 
Шкварко із Звенигорода, який тут заправився до справжнього Сибіру, що його він 
описав у своїй книжці «Проклинаю» — та Юрко Гаврилів, прекрасний баритон, що 
вже тоді веселив і грів нас своїм голосом, а пізніше знаний як голова славного хору 
«Кобзар» у Філядельфії.

Почавши з другого року студій, здобув я вже перше місце в студентській ієрархії; 
тодішній адміністратор Дмитро Єрстенюк приділив значно ліпшу кімнату на три 
ліжка і всі з них зайняли медики.

Вчилися дуже багато, бо рік треба було закінчити іспитом із п’ятьох підставових 
предметів і тільки успішний вислід іспиту давав право переходу на третій рік студій. 
Було багато практичних зайнять, що їх мусілось відбути, а того я заробляв лекціями, 
маючи трьох учнів із різних кляс, а саме 4-ої, 6-ої і 8-ої кляси Академічної гімназії. 
Отже на радість із студентського життя не було ні часу ні навіть уже й охоти по 
виснажливій цілоденній праці, що починалась для мене о восьмій годині ранку, а 
кінчалась аж перед північчю.

По зложенні першого риґорозу стало дещо легше, але лекцій для прожиткового 
заробітку позбувся я щойно на 4-ому році студій, коли одержав половину державної 
стипендії, що виносила 60 зол. місячно. Бувши звільненим від університетських оплат 
до мінімуму, я міг із цієї суми сталого прибутку, мешкаючи в Акад. домі, за який 
часто не платив навіть мінімального чиншу, продовжувати і в грудні 1932 р. закін
чити свої студії.

Маючи тепер змогу з перспективи часу і фахового досвіду до оцінки медичного 
факультету Львівського університету, я можу сказати, що теоретичні предмети в цій 
школі були на дуже високому рівні. Ми мали дуже добре влаштовані лябораторії, а 
деякі з наших викладачів мали міжнародну славу та були авторами підручників своїх 
дисциплін у польській та інших чужих мовах. Згадаю тут професорів — хеміка Якова 
Парнаса, фізіолога Адольфа Бека, біолога Рудольфа Вайґля, винахідника щіпленки 
проти плямистого тифу, та гістолога Владислава Шимоновича, перед яким до іспиту 
треба було обов’язково приходити в смокінгу. Викладачі клінічних предметів були 
теж добрі, але можливість практики на клініках була дуже обмежена, бо клініки були 
малі, а до того українських студентів відсувалось на задній плян. Професори у своїй 
більшості не були шовіністами, але деколи давали наглядно пізнати, що українців не 
люблять. Пригадую собі докладно розмову з директором державного Загального 
шпиталя д-ром Погорецьким, коли я уже старався про спеціялізовану практику на 
гінекологічно-поліжничому відділі. Відмовляючи мені, він сказав: «Як вас єще пший- 
мє, бендє мял цали оддзял руські». А було в тому часі справді аж кількох наших 
лікарів на відділі, що відбували практику у цій спеціяльності, а саме д-р Лаврівський, 
д-р Осип Любчак, д-р Сергій Хиляк, а доходили ще також д-р Олександер Подо
линський і д-р Софія Парфанович, що мали свої власні практики в місті.

Про студентське життя в Акад. домі можу в загальному сказати, що не було воно 
дуже пригоже для студіювання. Поляки називали наш Акад. дім «протидержавною 
кузнею» і треба признати, що з польського становища він таким і був. Тут гурту
валось усяке легальне і підпільне життя української студентської молоді. Тут були 
домівки всіх студентських організацій і товариств як «Медична громада», «Основа»
— об’єднуюча студентів політехніки, «Ватра» — для студентів ветеринарії, Т-во 
Наукових Викладів ім. Петра Могили, як теж усякі секції студентських груп. Тут 
кипіло політично-партійне життя. Тут формувалась Організація Українських Націо
налістів і тут виростали її пізніші провідники. Тут Дмитро Донцов збирав загал

754



студенства на свої знамениті доповіді. Сюди вступала делегація англійських лей
бористських послів у час поїздки по Галичині. Тут політично-партійні порахунки не 
раз вирішувались п’ястуками серед недоспаних ночей. Тут була студентська воля в 
повному значенні цього слова, яка деколи переходила теж у сваволю. До цього 
всього польська поліційна влада держала цю «протидержавну кузню» на своєму 
постійному прицілі і часто робила ревізії, при яких нищила навіть ту мізерну приватну 
власність студентів. Мешканці Акад. дому частими наворотами заповнювали полі- 
ційні каземати при вул. Яховича, до яких попав і я при двох таких нагодах. Звичайно 
поліція робила облаву на Акад. дім у час обіду або вечері і тоді разом із мешканцями 
дому арештовувала і тих студентів, що приходили сюди харчуватись. Пам’ятаю, що 
при одній такій нагоді арештували одного зукраїнізованого жидівського студента, 
який сидів разом із нами в одній келії і ми жартували собі з нього, що він попав до 
арешту «ні за цапову душу», але він доказував своє українське виховання, що його 
одержав в Українській гімназії в Коломиї, дуже добрим виконуванням українських 
національних танків та рецитуванням віршів Шевченка.

З наших медиків мого річника були тоді постійними мешканцями Акад. дому Іван 
Лах, Михайло Семчишин, Тимотей Козяк, Микола Козіцький, в останніх роках 
студій теж Михайло Хомин, а коротко теж Микола Тимчишин. Усі, крім М. Козіць- 
кого, який уже на другому році студій помер на легеневу туберкульозу, закінчили 
медичні студії. Д-ри Лах і Хомин впали жертвою «визволення» Західньої України 
з-під панського ярма московськими окупантами, Микола Тимчишин відбувши каторгу 
на Сибіру — помер у Львові, а я з Михайлом Семчишиним опинився на американ
ському континенті. Невідома мені доля Тимка Козяка. Чув я тільки, що скоро по 
закінченні студій він оженився з полькою і про нього ніколи не чути було в укра
їнському громадському житті; а він був той із нас, що користав з усіх підмог 
українських установ і мав теж від самого початку державну стипенцію від універ
ситету, бо походив із бідної родини, яка йому зовсім не могла помагати в його 
студіях.

Академічний дім був не тільки «протидержавною кузнею», але був теж кузнею 
сталення характерів і твердою школою громадських та політичних робітників, з якої 
вийшло багато людей повних посвяти й ідеалізму, та які в пізніших роках зайняли 
визначні місця в українському суспільно-громадському і політичному житті. Багато з 
них відійшли у вічність як борці за Українську Державність. Згадаю тут тільки 
найвизначніших: генерал УПА Дмитро Грицай-Перебийніс, Олекса Гасин, Василь 
Ґеник-Березовський, Михайло Колодзінський, Іван Климів, Микола Лемик, Іван 
Митрінґа, Дмитро Мирон, Микола Атаманюк, Василь Охримович, Гриць Пісецький, 
Євген Полотнюк, Іван Равлик, Олександер Тарнович, Евстахій Струк, мої найближчі 
друзі Микола Дужий і Василь Пашницький і багато інших. З живучих у вільному 
світі або вже померлих згадаю тільки довголітнього адміністратора Академічного 
дому — поета, письменника і журналіста Богдана Кравцева, Зиновія Книша, Юліяна 
Тарновича-Бескида, автора книжки про Український академічний дім, письменника і 
дослідника Лемківщини, журналіста Дмитра Штикала, автора і видавця шкільних 
підручників Богдана Романенчука, журналіста і доброго карикатуриста Лева Сени- 
шина. Пам’ятаю, що його карикатури поодиноких студентів раз-у-раз появлялися 
при віконці, що до нього підходила довга черга студентів по обіді чи вечері і ці його 
карикатури поправляли нам гумор. Одна знаменита з них популярного св. п. Воло
димира Помірка, ветеринарного лікаря в Чікаґо, з написом «позич два золоті» ще й 
сьогодні живо збереглася в моїй пам’яті.

Студенти в тих часах брали активну участь у громадсько-суспільному житті. 
Обов’язком медиків було ширення здоровної освіти серед українського населення.
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Пам’ятаю, що з рамени Українського гігієнічного товариства під проводом незабут
ньої пам’яти проф. Маріяна Панчишина, не раз із пакетом образків у наплічнику, їхав 
я до підльвівських сіл із доповідями про туберкульозу чи іншу суспільну хворобу. 
Живим залишився спомин такої поїздки до села Германова, місця народження улю
бленого Владики скитальців — Преосв. єпископа Бучка, що в хаті його брата прий- 
шлось мені доповідати до малої групи селян. Тямлю теж, як то ми з рамени того ж 
товариства під проводом д-ра Романа Осінчука провадили лекції у домівці робіт
ничого товариства «Зоря», де я давав популярний цикл викладів з анатомії, а Роман 
Осінчук, Василь Куцик, Степан Коржинський та інші наші медики популяризували 
знання суспільних хвороб. Знову ж з рамени товариства «Відродження», що його 
очолювала зкана громадська діячка, письменниця і спеціялістка жіночих хвороб д-р 
Софія Парфанович, боролись ми з суспільним лихом алькоголізму, беручи спільну 
участь у праці цього т-ва. Пам’ятаю, що і в моєму родинному селі мали ми гурток 
«Відродження». Студенти брали живу участь в роботі Комітету допомоги політичним 
в’язням і мешканці Академічного дому по черзі носили харчі з Комітету до Бриґідок 
чи поліційної тюрми при вулиці Яховича. Доказом високого ідеалізму студенства 
тих часів був факт, що в період щорічних святкувань річниці бою під Крутами загал 
студентства постив, а заощаджені гроші складав на потреби Комітету допомоги 
політичним в’язням.

Про політичну діяльність студентства тих часів не місце тут згадувати, бо це 
окремий відступ нашої історії, про який писалося вже багато. Треба ж одначе ствер
дити ще й при цій нагоді, що студентство, а зокрема велика частина української 
‘.націоналістичної молоді відіграла тоді історичну ролю в боротьбі за самостійницькі 
права українського народу. Численні політичні процеси в тому часі, що були виявом 
активної боротьби проти польського окупанта, звернули тоді увагу широкого світу, а 
відома реакція польської влади під історичною назвою «пацифікації» знайшла свій 
відгук на міжнародних форумах.

*  *  *

Свій професійний шлях почав я обов’язковою однорічною практикою в держав
ному Загальному шпиталі під директурою д-ра Андрія Погорецького, про якого я 
вже згадував, представляючи шовіністичну настанову деяких поляків до українців. 
Зокрема ця його настанова походила, мабуть, передусім із того, що він мав бути 
українського походження. А нам тепер у цій країні свободи, стало добре відомо, що 
люди, які відреклись свого походження, відносяться вороже до всього, що українське. 
Д-р Погорецький може не мав того почуття меншевартости, яке є таке питоменне 
для перекінчиків, але з уваги на своє становище ішов по лінії, визначеній польською 
владою, зокрема ж у Галичині. Але він був, на мою думку, добрим адміністратором. 
Він перший з’являвся у шпиталі в ранніх годинах і з нотесом у руках чатував десь за 
рогом старого манастирського будинку та нотував «кулка» за спізнення. Вчив, отже, 
точности, яка для лікарської професії так дуже конечна.

В 1933 році закінчив я цю, законом вимагану, практику і став лікарем, управненим 
до вільної практики. Я міг покинути Львів і йти на провінцію, як це робила більшість 
моїх товаришів. Але я був свідомий, що цієї шпитальної практики для успішної праці 
в лікарській професії було замало, а крім цього я приготовлявся починати сімейне 
життя з жінкою, яка не могла, та й не мала наміру покидати Львів.

14 вересня 1933 року я оженився із Марією Хамулівною, дочкою знаного укра
їнського промисловця і купця Михайла Хамули, власника фабрики килимів у Глиня- 
нах, що мав свій склеп на Марійському майдані у Львові, який і провадила йому
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його одинока найстарша дочка, що в тому часі вже мала за собою покінчені студії 
закордонної торгівлі в бельгійському Льєжі. Вона не могла покинути цієї праці ще й 
тому, що її заробіток давав нам матеріяльну базу для нашого побуту у Львові, бо я 
ще зовсім нічого не заробляв зі своєї так тяжко здобутої професії. Так, отже, я 
залишився у Львові та продовжував свою практику, переходячи майже всі відділи 
Загального шпиталя, а теж один рік на жіночому відділі шпиталя Каси хворих при 
вулиці Курковій під керівництвом д-ра Зайдлера.

Рівночасно на весні 1934-ого року відкрив я приватну практику на передмісті 
Клепарів, що мало поважну кількість українського населення і вже певну традицію 
українського лікаря на цьому передмісті, бо вже переді мною практикували там д-ри 
Василь Кашубинський, Дозорський і Лаврівський.

Моя початкова практика була радше тяжка, бо вона обмежувалася здебільш до 
наглих випадків. У той час на цьому передмісті Львова практикувало три лікарі, з 
яких поляк був дільницевим лікарем Уряду здоров’я, жид був дільницевим лікарем 
Каси хворих, а я мав тільки приватну практику. Я заступав Касового лікаря в час 
його літніх вакацій, і в тому місяці пацієнти заповняли не тільки мою ждальню, але 
теж просторий коридор, бо всі ті хворі, що були змушені користати з лікарської 
опіки Каси хворих, мали тоді змогу користати з безплатної приватної практики. 
Польська Каса хворих не давала своїм забезпеченим права вільного вибору лікаря, 
але змушувала користати з опіки лікаря, приділеного до даної дільниці. Це була 
слаба сторінка польського суспільного забезпечення від хвороб і вона не пособляла 
добрим відносинам між хворим і лікарем. З цього користав я як вільнопрактикуючий 
лікар, бо якась частина забезпечених воліла лікуватись праватно.

На Клепарові застала мене німецько-польська війна, що започаткувала Другу 
світову війну. Я не був змобілізований, але в останніх днях упадку Польщі, який 
закінчився облогою Львова, мені судилось бути фронтовим лікарем. Під час боїв на 
відтинку Клепарів-Голоско протягом кількох днів фронтові частини польської армії 
не мали свого лікаря! Мені просто не хотілось вірити у можливість такої воєнної 
організації, але я скоро переконався в цій правді, бо члени цивільної оборони змушу
вали мене йти до польових ровів і приносити поміч раненим польської армії. В 
пивниці одинокої двоповерхової камениці, в якій я мешкав і мав свою ординацію та 
в якій рівночасно містилась аптека, влаштував я дуже провізоричний перев’язочний 
пункт. Тямлю, що продовж перших 24-х годин боїв прийняв я 49 тяжко ранених, з 
яких два, з пострілами в голову, померли таки на подвір’ї. Щойно під кінець другого 
дня боїв з’явився військовий лікар, який відкрив перев’язочний пункт через дорогу в 
домі польського «Сокола» і перебрав від мене ранених. Військова частина, що боро
нила Львів перед німецьким наступом на цьому відтинку, складалась із білорусів, які 
благали в мене помочі в своїй мові.

Зі здачею Львова німці не вступили до Клепарова. їх побачив я в недалекому 
Голоскові, куди мусів іти до хворих на червінку, яка прибрала розміри епідемії, бо 
міські водопроводи були тут перервані відразу в перші дні воєнних дій.

Через день пережив я на Клепарові свою першу зустріч із «визволителями» кня
жого міста Львова — червоноармійцями. Прикро було дивитись на обдертих, за
рослих, застрашених солдатів, що в’їздили на так само нужденних конях, держучи 
зброю в обох руках, випростовану напроти себе і готову до стрілу. Це був повний 
контраст до образу з поперднього дня, коли польові відділи німецької армії, повністю 
змоторизовані, виглядали так, немов би щойно виїхали на військові вправи.

Факт «визволення» прийшов для нас, як грім із ясного неба. Ми розгубились і 
спершу не знали, що з собою зробити.

За військовими частинами скоро прийшла цивільна адміністрація. Почалися великі
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зміни. В дільниці з’явились комісари, — а далі все пішло вже знаним шляхом, що 
його записала на своїх сторінках історія.

Я почав працювати на одній із новозорганізованих поліклінік при вулиці Дверні- 
цького коло Стрийського парку, а рівночасно мій дільницевий комісар щораз то 
більше втягав мене до своєї роботи. Не було «мітингу» (а було їх без міри!), на 
якому б я не мусів бути приявним та за прикладом самого комісара виголошувати 
славослів’я для комуністично-партійної кліки з «ясним сонечком, визволителем та 
вождем усіх» на чолі, а пізніше теж як член Округової Виборчої Комісії брати 
участь у пародії виборів, що в їх наслідку Західня Україна ввійшла до складу УРСР, 
а тим самим стала провінцією московсько-совєтської імперії.

Заки ще сказати про розлуку з Клепаровим треба бодай коротко розказати про 
цю дільницю Львова. Клепарів — це одно з найсильніших українських передмість 
Львова. Українське населення складалось переважно з робітників, що жили в своїх 
скромних будинках, або з емеритів. Було тут декілька українських підприємств, з 
яких робітня меблів Вертипороха вибивалась на перше місце. Українська громада 
мала тут новозбудовану стилеву, муровану церкву та великий дім «Просвіти», де 
містилися навчальні кляси «Рідної школи». З відомих українських родин, крім уже 
згаданих Вертипорохів, жили тут брати Гриневецькі, Володимир і професор Іларій, 
велика родина Маєрів, родина вчителів Полянських, Крулі, Рондяки, Цьонки та інші 
(бодай репрезентанти більшости тих родин є тепер у вільному світі).

Довголітнім парохом був на Клепарові о. Володимир Яценків, добрий душпастир 
і проповідник, а рівночасно журналіст і публіцист, який закінчив своє життя дуже 
•трагічно і заки відійшов із цього світу, дав притоку польській бруковій пресі до 
сенсаційної писанини, а крім цього порізнив своїх парафіян, що групами не переста
вали оббивати пороги консисторії, хто за ним, а хто проти нього. Він часто перебував 
до пізніх нічних годин у місті і не раз вертався пішки на приходство. Вертаючи раз 
так пізно, він став підозрілим для двох польських поліцистів, які хотіли його затри
мати, але він уважав за відповідне не дати себе зідентифікувати і почав утікати. 
Поліцисти догнали його, звалили на землю, і в суматосі та з пістолями в руках один 
із них випадково вистрілив і на місці забив другого поліцая. Очевидно, рано шпальти 
брукової преси принесли сенсаційну вістку, що — мовляв — «руські ксьондз» забив 
поліциста у службі. Щастям у цьому нещасті було те, що ця подія відбулась саме 
перед вікном дому згаданої української ридини Рондяків і свідок цієї події жив тут в 
Америці. Тільки завдяки його свідченню о. Яценкова випустили з в’язниці без судо
вого процесу. Під впливом цієї події і її наслідків для нього, як пароха, він закінчив 
своє життя трагічною смертю.

Якийсь час по його смерті адміністратором парафії був о. д-р Осип Кладочний, 
відомий капелян для українських політичних в’язнів.

Тільки дорога відділяла українські установи від польських. Польська громада 
була теж доволі сильна, але активність української громади була далеко вища. З-поміж 
знаних імен польської громади згадаю родину Ґрефнерів, рідного брата першого 
коменданта горезвісної Берези Картузької. Жінка цього Ґрефнера мала походити з 
українського роду і була моєю пацієнткою. Згадую про це тому, бо в час виборів 
після першої окупації Західньої України більшовиками в їхній хаті я вперше переко
нався, як діє НКВД. Там застав я його представників у засідці на ще одного Ґреф
нера, полковника польської армії, який мабуть і впав жертвою масакри польської 
еліти в Катині.

Жидів на Клепарові, дільниці бідного населення, було порівняно небагато. Жиди 
тільки винятково були моїми пацієнтами. Це зрозуміло, коли взяти до уваги, що
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лікарська професія у Львові в переважній більшості була жидівська, проте, що ме
дичний факультет, як теж здоровна адміністрація міста були в польських руках.

Коли більшовицьке «визволення» сталось уже нібито правно оформленим фактом, 
треба було рятуватися втечею на захід. На сам Святвечір 1940 року виїхав я зі своєю 
родиною — дружиною і тоді вже понад 4-літнім сином Ігорем-Борисом, як «німець
кий переселенець» з Клепарова, із панічним страхом про можливість завернення, 
переїхав у Перемишлі кордон, який ще там ділив тоді Европу на Схід і Захід.

Як той, що не міг виказатись німецьким походженням, опинився я в горезвісному 
переселенчому таборі в Константинові біля Лодзі. Там заплатив я за свою втечу з 
рідної землі всім, що мав найдорожче — життям свого єдиного сина, а пізніше ще й 
життям своєї дружини, яка ніколи не могла погодитись із цією нашою втратою і вже 
ніколи не знайшла радости в житті, і тому відійшла із цього світу, щоб тільки бути 
десь там у вічності разом із своєю улюбленою дитиною...

Від 1940 до січня 1945 року практикував я в Лодзі, виконуючи рівночасно обов’язки 
лікаря довір'я Кас хворих. В цьому місті опинилась поважна група наших лікарів, а 
саме: д-ри Ростислав Білас, Осип Любчак, Михайло Семчишин, Омелян Тушицький, 
Франц Лунь, Володимир і Богдана Салабан, Мирон Зарицький, Семен Загребельний, 
Олександер Жизневський, а з давніше осілих Степан Молодовець. Д-ри Білас, Сем
чишин та Загребельний працювали теж разом зі мною як лікарі довір'я Кас хворих.

У цьому поганому, великому промисловому місті знайшла собі місце теж відносно 
велика українська громада обох наших віровизнань. Була тут мала група наших 
давніших емігрантів і вона навіть у тих воєнних часах проявляла жваву організаційну 
суспільно-громадську діяльність. З-поміж давніших емігрантів на перше місце виби
валась родина братів Сологубів, з яких Сергій був знаним диригентом хорів, а 
Петро купцем. їхня гостинна хата скоро стала центром нашого товариського життя.

В січні 1945 року під напором більшовицької навали покинув я це місто — місце 
моєї родинної трагедії. Залишились там дві дорогі могили — мого єдиного сина і 
моєї тещі Катерини Хамулової. Під градом куль і бомб ми пішки пробиралися на 
захід.

По короткій передишці в Котбусі в хаті свого швагра Володимира Хамули, який 
перебував там на студіях, наша дорога завела нас до маленького купелевого містечка 
Тепліце в Судетах, де вже квартирував мій тесть. По кількатижневім побуті треба 
було далі тікати — тепер уже Перед «визволителями» Европи.

Тепер уже під градом американських куль і бомб добились ми до Мюнхену — 
столиці Баварії, яку ми знали вже з короткого попереднього побуту. Тепер — у 
лютому 1945 року — ми застали Мюнхен у руїнах і заграві пожеж. Наша ціль була 
дістатись до квартири наших незабутніх п-ва д-рів Дмоховських. У них ми застали 
вже наших близьких друзів д-рів Барановських і тут почалось наше еміграційне 
життя в повоєнній Німеччині з усіма його тяжкими труднощами.

Ще під кінець гітлерівської влади почав я працювати в Мюнхені як лікар довір'я 
Кас хворих. По малій перерві з приходом окупаційної влади залишився я на цій 
роботі до грудня 1945 року, а тоді перейшов на таке ж становище до знаного 
прощевого містечка Альтеттінг у Горішній Баварії, де працював аж до свого виїзду 
до Америки в грудні 1951 року.

Таким робом перепрацював я на становищі лікаря довір'я Кас хворих сповна 
десять літ, здобуваючи великий досвід у діягностиці хвороб та по лінії німецьких 
суспільних забезпечень і лікарських постанов. Спершу праця по цій лінії була для 
мене тим «конечним злом», яке мусілось приймати. З бігом часу знаходив я і в цій 
праці вдоволення і мав навіть вдячних пацієнтів, хоч вони були моїми примусовими 
пацієнтами. Лікар довір'я Кас хворих мусів уміти погодити інтереси трьох заінтере
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сованих сторін, а саме: Каси хворих, пацієнта й лікаря, що його лікував. Завдання 
часами не було легке, бо ці інтереси деколи перехрещувались із собою і треба було 
відкликуватись до всестороннього знання лікарської професії та уживати такту і 
зрівноваження, аби ці інтереси погодити.

Мушу при цій нагоді сказати, що організаційна сторінка німецьких суспільних 
забезпечень була дуже добра. Лікар довір’я Кас хворих був зовсім незалежний у 
своїх лікарських постановах від будь-яких зацікавлених сторін і мав змогу діяти 
згідно з вимогами справедливости. У своїх ореченнях він мав змогу ставити добре 
забезпеченого пацієнта на першому місці, і це правило стосував я повністю в своїй 
відповідальній роботі за весь час своєї довголітньої практики по цій лінії лікарської 
праці і тому ніколи не мав поважніших конфліктів із жадною з заінтересованих 
сторін. Тямлю дуже приязне прощання з Альтеттінґом, в якому видко було може 
навіть і щирий жаль зі сторони учасників, які займали різні визначні пости в адмі
ністрації і здоровній опіці населення двох повітів, з приводу мого виїзду дуже при
хильно й позитивно оцінювалось мою роботу протягом шістьох літ на цьому стано
вищі в Альтеттінґу, дарма що мій статус нелюбого «авслендера» був загальновідомий.

Мушу з признанням підкреслити, що загал німецьких лікарів відносився до мене і 
моєї праці дуже льояльно. Винятки, очевидно, як і всюди, бували. Пригадую собі 
довжелезну скаргу на мене одного лікаря, в якій він підносив «закид» мого «авсен- 
дерства» на такому відповідальному посту, а рівночасно виступав проти самої інсти
туції лікаря довір’я «Кас хворих» як такої, що, мовляв була впроваджена Гітлером. 
Мені треба було дати відповідь на його закиди і в тій відповіді я порадив зруйнувати 

ч<авто-бани», бож і вони напевно були побудовані за часів Гітлера. Пам’ятаю, що цей 
мій аргумент заінтересованим дуже подобався.

В цій праці пізнав я теж практично різні методи симуляції хворобових симптомів, 
як підв’язування кінцівок для викликання опухів, впорскування медикаментів для 
викликання гарячки і т.п. Докладне обслідування пацієнта завжди дозволяло без 
великих труднощів викрити симулянтів. Очевидно, що докладність оглядин у таких 
випадках так само як для діягностично-лікувальних цілей, є тут наглядна і деякі з 
моїх пацієнтів могли в цьому переконатися. Я завжди мав цю певність, що доклад
ність оглядин оплачується, і переконався, що навіть ті ніби покривджені симулянти 
відносились до мене з повним респектом.

З часів цієї моєї професійної роботи залишилось мені кілька добрих приятелів з- 
поміж яких півтори сотні німецьких лікарів, що з ними доводилось мені співпрацю
вати, і з тими приятелями я й до сьогодні підтримую кореспонденційний зв’язок і 
приємно їх згадую.

Льояльним до мене було теж моє начальство в Мюнхені. Пригадую собі, що 
коли я прийшов попрощатись із директором «Ляндесферзіхерунґсанштальт» на Го
рішню Баварію, то він сказав мені, що був вдоволений із моєї праці, а доказом було 
те, що тільки дуже рідко висилав когось на провірку до мене, що не завжди так 
бувало в інших повітах і висловив жаль з причини мого відходу. Але рівночасно він 
додав, що були доноси на мене головно з причини мого ненімецького походження, 
але він сам відбивав ці закиди кажучи, що мене держали на цьому посту тоді, коли 
заходила конечна потреба, то не викинуть мене тепер, коли ця конечність відпала, бо 
є уже досить політично вибілених німецьких лікарів. Таке ствердження таки треба 
уважати за доказ толеранції і льояльности серед німецької повоєнної дійсности.

*  *  *

При кінці листопада 1951 року покинув я Альтеттінґ і через Мюнхен виїхав до
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Бремергавену, а там — по однотижневому побуті в переселенчому таборі — сів на 
військовий корабель, який через 11 днів прибув до США 13 грудня 1951 р.

Українська група в цьому транспорті вже була невелика, бо більшість наших 
переселенців виїхала трохи раніше. З наших лікарів був ще тільки в цій групі д-р 
Олександер Радивил, станиславівський земляк і знаний шаховий мистець, з яким ми 
й перевели більшість часу нашої подорожі при цім приємнім занятті і не мали часу 
думати про морську хворобу.

Опинившись перший раз у житті на океані, я здавав собі справу, що з переїздом 
на новий континент почнеться для мене правдиве емігрантське життя з усіма його 
труднощами, але це була тільки уява, бо труднощі показались у практиці далеко 
більшими, ніж я сподівався.

До Америки приїхав я тільки з деяким теоретичним знанням англійської мови, а 
почав працювати в т. зв. Шведському шпиталі в Бруклині вже через тиждень побуту 
в Нью-Йорку. Все щастя, що в цьому шпиталі застав я нашого лікаря д-ра Нестора 
Процика, який скоро впровадив мене в шпитальну рутину, а крім того додавав мені 
надії в хвилинах мого розпачу з причини початкових труднощів. Обов’язки резидента, 
які до мене належали, були дуже великі й початково я часто в них розгублювався. 
Праця була тяжка. Недоспані ночі й моральне самопочуття так вплинули на мене, 
що я навіть думав про поворот до Европи і вніс проханя про пашпорт. Але по трьох 
місяцях я почав із більшою відвагою підходити до своїх пацієнтів та до... телефону, 
а потім уже скоро відчув себе незалежним від помочі інтернів та сестер.

Тут я витримав півроку і в липні 1952 року, за намовою д-ра Михайла Семчишина, 
переїхав до Сіракузів, Н.И., де почав працювати в стейтовій інституції для умово- 
недорозвинених дітей (Сіракуз Стейт Скул).

Це було для мене зовсім невідоме поле лікарської професії. Пам’ятаю, що д-р 
Семчишин так з гумором впроваджував мене у цю роботу: «бачиш, у нас теж були 
тупоумні, але ними мало хто цікавився; вони або носили жидам воду, або пасли 
громадську худобу; тут же — це державна проблема!»

І так поволі я почав ознайомлюватись із цією дійсно державною проблемою, 
ніколи не думаючи, що залишусь на цій роботі майже 25 літ. А що ця проблема 
умового недорозвитку в США прибрала таких розмірів, як може ніде в світі, можуть 
послужити кілька статистичних цифр: тільки в державних і приватних інституціях є 
тепер 200 тисяч таких пацієнтів, з того в самому тільки Нью-Йоркському стейті 27 
тисяч! Коли ж зважити, що це число становить тільки 4% усіх тупоумних серед 
загального населення, а кошти на їх удержання, лікування та можливого виховання 
виносять понад 1 більйон долярів річно, не враховуючи втрати національної про
дукції, бо всі вони є або зовсім непродуктивні, або малопродуктивні, — то ясно, що 
це є не абияка державна проблема!

Силою обставин став я одним коліщатком у цій проблемі, хоч уважав цю свою 
працю тільки за переходову, заки здобуду знову свої професійні права лікаря.

Великим накладом праці здобув я ці права, складаючи державний лікарський іспит 
у травні 1956 року, який давав мені право відкрити приватну лікарську практику. Але 
з цього права я уже не скористав, хоч вільна практика у цій країні далеко більше 
оплачується, ніж праця на державній службі. Але вільна практика рівночасно вимагає 
великої праці, кріпкого здоров’я і самопосвяти для хворого. Тим часом я здобув у 
своїй праці вище становище та деякі забезпечення і вже не оплачувалось кидати 
державну службу.

761



Якщо ходить про мою участь у громадській роботі, то можу сказати, що я 
завжди був активним членом своєї рідної спільноти, хоч і не займав визначних постів 
у організованому суспільно-громадському житті.

Вже замолоду спричинився я до культурного росту свого родинного села. В час 
побуту в рідних та незабутніх Підпечарах не було неділі, щоб я не був у читальні 
«Просвіти», де найчастіше разом з своїм молодшим гімназистом, а пізнішим прав- 
ником Миколою Петрунівим, що згинув від більшовицької бомби при втечі на захід, 
вели ми культурно-освітню роботу, влаштовуючи доповіді, театральні вистави, кон
церти з нагоди національних урочистостей, або тільки на підставі преси обговорюючи 
актуальні політичні події.

В період гімназіяльної науки весь час належав я до «Пласту» в 11 Курені Гетьмана 
Івана Мазепи, а відтак у Львові аж до розв'язання «Пласту» польською владою. 
Відновив я теж свою приналежність до «Пласту» на еміграції, будучи тепер пластуном 
сеньйором довір'я.

За студентських часів належав я до Медичної Громади і в деяких каденціях бував 
членом управи. Пізніше став членом Українського Лікарського Товариства у Львові, 
де був молодшим членом в Управі. Тут, на еміграції, теж беру участь у праці 
УЛТПА, займаючи різні пости як у Головній Управі, так теж у відділі на Горішній 
Нью-Йорк, що його я був співосновником.

В час моєї 6-літньої практики на Клепарові я теж брав участь в громадському 
житті нашої української громади. Не стояв я здалека від суспільно-громадського 
життя теж і на еміграції, проте дарма що професійні мої обов’язки в цьому не надто 
сприяли. В час понад 5-літнього побуту в Лодзі я належав до всіх наших громадських 
установ і був співосновником Лікарської секції при УНО, яка об’єднувала тоді не 
тільки наших лікарів у місті, але й в околиці. В часі німецької еміграції був я 
здебільш ізольований від українського громадського життя в таборах, але об’їздив 
усі довколишні табори і не пропускав нагоди бути бодай пасивним учасником гро
мадських чи культурних імпрез того часу.

Про свою громадську роботу в місці теперішнього свого поселення ще завчасно 
робити підсумки. В загальному беру участь у всіх проявах громадсько-культурного 
життя і часто «затикаю дірки», де цього вимагає потреба. З постійної своєї праці 
протягом довшого часу згадаю провідну працю в Комітеті українських радіопередач, 
та «Тижня поневолених націй», як теж у відзначенні століття народин Івана Франка. 
Добре виконана громадська робота завжди давала мені велике вдоволення.

Пробував я трохи й свого журналістичного пера, головно приготовляючи тексти 
до радіопередач, та дописуючи до «Свободи», здебільша про події в громаді, та до 
деяких інших газет чи журналів, рідко підписуючись повним прізвищем. Довелось 
також виголосити цілий ряд доповідей на всілякі теми.

Науково, в стислому розумінні цього слова, не довелось працювати, бо не було 
до цього ані нагоди, ані можливости. Але все ж таки написав я декілька компіля- 
ційних праць на медичні теми, на які, мабуть, досі ледве чи щось появилось в 
українській медичній літературі. Вони були виголошувані як на наукових з’їздах, так 
і на ширших форумах американських лікарів англійською мовою, а деякі також 
друковані в «Лікарському віснику» нашого УЛТПА. Крім членства у своєму про
фесійному УЛТПА належу до багатьох центральних і льокальних організацій та 
установ, таких як НТШ, СУЖА, УККА, Самопоміч, Пласт і інших та по своїй 
спроможності матеріяльно підтримую їх.

Люблю товариське життя і йому присвячую багато уваги. Приємність справляє 
мені гра в карти, але ніколи не граю газардових ігор. Люблю грати в шахи і тішусь 
виграшем, як зрештою кожний, хто грає. Компетиція завжди мене полонила, якого б
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вона не була роду, але в спорті я мало змагався. В цій ділянці ще найбільше 
займався риболовством, не так може для самого спорту, як більше задля любови до 
природи, серед якої ще й тепер знаходжу найкращий «транквілайзер» у цьому амери
канському темпі життя з усіма його вимогами до людської нервової системи.

Для цілости картин одного життя, що проходило буревієм нашої доби, мушу ще 
згадати, що по трагічному розторощенні мого щасливого сімейного життя та по 
5-ьох літах удовицтва я вдруге оженився з Марією Головкою-Шафранською, якій 
доля теж не щадила життєвих хрестів, бо подібно як я, вона втратила в час війни, і 
то в останні її дні — свого чоловіка і свого єдиного сина. Двоє недобитків долі 
злучились, щоб створити ще одну підставову клітину нашої нації. Але доля не була 
для покривджених ласкавою — ми залишились бездітними. Своїй дружині, що її 
можу назвати взірцем ідеалізму в ставленні до громадських справ, маю до завдячення 
те, що вона служить мені прикладом саме жертвенної праці для громади...

Стою на порозі пізньої старости. Хоч фізично долягає в одному або другому 
місці, духовно не відчуваю тягару своїх пережитих понад 7 1/2 декад, які в загаль
ному пройшли немов би на фільмовій стрічці. А пройшли вони для мене переважно 
під диктатом обов'язків і праці, — спершу фізичної у селянському домі, відтак серед 
науки без матеріяльних засобів, що їх здебільше самому треба було здобути, далі 
серед професійної праці на різних її складних відтинках, а частково теж на суспільно- 
громадській роботі.

За короткий час одного життя я був громадянином S-ох держав, а свою лікарську 
професію виконував у трьох державах, при тому на двох різних континентах та ще й 
трьома різними мовами, в додатку до рідної.

На цій фільмовій стрічці одного життя нашої доби я пережив найбільше трагічні 
моменти, але теж багато погідних днів. З ретроспективної оцінки цього одного життя 
я можу в загальному сказати, що таки немає більшого вдоволення як почуття добре 
сповненого обов’язку і виконаної праці.

Закінчу цей автобіографічний нарис пластовою піснею, як я його почав:

«Таке то в нас життя...
Наплечники готові,
Прощай, моє дівча...»

Мій наплечник пережитого, сумних і веселих споминів, далеко ще не повний! Чи 
прийдеться ще доповнити його, щоб він був справді готовий, покаже майбутнє. А це, 
що вже знайшло собі місце в наплечнику, несу далі в життя зі свідомістю, що далеко 
більше міг би був понести, коли б не тільки моя власна доля, але також і доля моєї 
нації була ласкавіша!
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НА П РИХОДСТВІ В У Г О Р Н И К А Х

Б. Сусідній

Коли при Липовій алеї у рідному Станиславові перед будинком державної гімназії 
з українською мовою навчання зеленіли паростки старих лип, а тисячу метрів опо- 
даль за будинком дівочої гімназії УПТ «Рідна школа» й «Селянської бурси», в парку 
Ромашкана, де по шовковозелених травниках синіли фіялки й біліли кульбаби, коли 
приалейні городи пахли бузком, рожевіли магноліями, а на хідники обсипався, як 
білий пух, п’янкий квіт черемхи, коли наші юні обличчя цілували теплі промені 
весняного сонця, тоді ми, гімназисти, марширували, звичайно по недільних екзортах, 
до «старого парку» із ставком: одні, щоб трохи далі, на спортовій площі «Каси 
ощадности» дивитися на змагання спортових дружин, інші, настроєні більш роман
тично, щоб там пройтись алеями й зустріти другинь із гімназії УПТ, що їх не бачили 
цілий тиждень. Не в одного з нас билось збентежено юнацьке серце від кокетливого 
погляду яснокосої Марусі, чи темносиніх очей смаглявої Ліди. Нав’язувались любі 
розмови, нераз без окресленої теми, серед жартів і дотепів молодих «денді», що 
кінчались часто проведенням товаришки додому, або до «станції» й домовленням 
про вечірню рандку на маївці в катедрі, чи в церкві оо. Редемптористів, де маєві 
Богослуження відправлялися часто в городі перед ґротою Пречистої Діви.
•_ У цей запашний травневий місяць я вже традиційно одержував запрошення від 
мого товариша Тараса прибути на приходство його батьків, о. Михайла й Орисі 
Ганушевських в Угорниках, 4 км від Станиславова. Отець Ганушевський був відо
мим громадянином і послом до польського сойму від партії УНДО. Його дружина
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Гостина в домі о. посла М. Ганушевського з нагоди його перемоги у виборах 1929 р. 
Сидять зліва: о. М. Ганушевський, Микола Лепкий, Н.Н., Н.Н., пані Ганушевська, 

о. Ю. Гірняк, Н.Н., стоять їхні діти й їхні товариші.

Ф ото із зб. Б. Ганушевського. 

Церква і дзвіниця в селі Угорники коло Станиславова.



походила із давнього священичого роду Горникевичів, батько був парохом Марій
ської відпустової місцевости Гошів, старший брат о. Мирон — парохом Відня, 
молодший о. Теофіль — катехитом академічної гімназії у Львові, а чотири її сестри 
були заміжні за священиками.

На порозі приходства перед скляною верандою серед клюмбів із квітами, в околі 
живоплоту з кущів бузку й жасмину, зустрічала нас Пані Добродійка поцілунком у 
чоло. Зодягнена в чорну, оксамитну сукню із замкненим під шиєю білим комірцем, 
із гладко зачесаним назад чорним волоссям та ласкавою усмішкою на гарно викроє
ному, алябастровому обличчі, виявляла вся її постать аристократичну достойність. 
До нас, товаришів її п’ятьох синів, була Пані Добродійка по-материнськи сердечна. 
Ми входили-до просторої ідальні, прибраної гуцульськими вишивками, що їх при
везла Пані з Дори, попередньої парафії її чоловіка. Над дверми до спальні й хлоп’я
чих кімнат висіла у різьблених рамках пластова лелійка, вплетена в золотий тризуб 
на синьому тлі, під нею клич: «скоб». У кімнаті панував святковий і при тому неви
мушений настрій.' Ми збирались кругом застеленого вишиваним обрусом стола, 
отець посол проводив Господню молитву, гості, старші й молодь, сідали до святкової 
трапези, бож сьогодні вісімнадцяте травня, день імени Пані Добродійки і її другої з 
ряду доні, вродливої Ірки, що в ній багато із нас, її товаришів, «підкохувались». По 
обіді ми звичайно проходжувались в саду або грали у відбиванку, аж до Вечерні. По 
Вечерні господиня подавала ароматичну попівську каву, після чого починали ми 
товариські забави: у стару, традиційну вже корчму із викуповуванням «фантів», де за 
викуп «задовжений» мусів розказати якийсь дотеп, чи виконати якесь інше «загадочне» 

доручення, або, що гірше, сідати в колі товариства на цензурне крісло й вислухо-
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вувати, що хто про нього думає, звичай
но анонімово, при чому панни часто ру
м’яніли... із збентеження. По заході сон
ця, після вечері, збирались ми у сальноі 
при старому фортепіяні чеської марки 
«Чапек», що на ньому, пригадую, одного 
літнього вечора, виконувала з повагою 
аристократична бабуня з роду Горнике- 
вичів етюд Шопена. Я слухав тієї гри у 
скупченні та з подивом, як руки старень
кої жінки бігали жваво по пожовклих кля- 
вішах, виграючи мелодії з її молодечих 
літ. Бо де вже, скільки разів і при нагоді 
яких празників сідала ця старенька їмость 
за фортепіян, щоб розважати приходсь- 
ких гостей... Сідали за нього і ми, мо
лоді, Богдан, Ірка, інколи я, починались 
наспіви й танці модного тоді танго. При
гадується знайомий ритм і тексти: «Ніч 
мрійлива, тиха сонная ніч», «Чи тямиш 
Капрі?», «Приїдь до Черча, моя кохана» 
із оперети станиславівського композито
ра Ярослава Барнича «Пригода в Черчі» 
і ще інші. Молоде товариство розвеселе
не, штравсівські вальси переплітаються з 
народними піснями, або мистецьким ви
конанням історичних дум на бандурі, що 
їх так гарно співали тоді Богдан і Степан 
Ганушевські, одні із перших бандуристів у Галичині, побіч Сінгалевича, Ластовича й 
Штокалка. Ще й сьогодні, неначе б відбулось воно учора, дзвенить в ушах металічний 
баритон студента богословія, пізніше оперового співака Василя Матіяша з Микити- 
нець («Ой бре, море, бре»...) чи гумористичні гітарові куплети Остапа Дерлиці. 
Веселощі і жарти тривали близько півночі, поки щасливі гості не пішли спати, кому 
не було місця в хаті, до стодоли на сіно, що так ароматично пахло квітами весняної 
луки. Наступного дня вранці бричка відвозила гостей до Станиславова. Стояла вона 
завжди біля крамниці «Маслосоюзу», чекаючи на школярів, щоб забрати їх після 
науки до Угорник.

Гостинні пороги священицького дому Ганушевських переступило багато товаришів 
і подруг їх синів і дочок, і всі вони зберегли напевно теплу пам’ять про його 
патріярхально-родинну атмосферу. Бож як не згадувати священицьких Генерацій 
Галичини, що з них десятиліттями виходили громадсько-політичні діячі краю, як не 
вшановувати з глибоким пієтизмом галицьку їмость, маркізу священицького сальону, 
котра попри всю прозу сільської буденщини зуміла створити у священицькій рези
денції вогнище соціяльно-культурного життя та поколіннями зберігати національно- 
родові традиції галицької інтел:Генції.

Так і я провів у цьому патріярхальному домі не одні іменини чи «обливані» 
понеділки, а цей особистий спомин нехай буде на чужині моєю даниною його шля
хетним господарям.

Фото із зб. Б. Ганушевського. 
Угорники. Курінна команда 76 Пл. Куреня 

Юнаків ім. Олега Віщого.
Сидить всередині зв 'язковий і 

організатор куреня Б. Ганушевський.
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Фото із зб. Б. Ганушевського. 

* Підпечари. Танцювальний гурток під проводом Б. Ганушевського після виступу на святі 
«Рідної школи» в Станиславові. серпень. 1931.

Ф ото із зб. Б. Ганушевського. 

Станиславів. Виступ «Сокола» з Угорник на святі «Рідної школи» — будують «вежі».
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Ярослав Гриневич

ГЕЙ У ЛУЗІ...

(Спомин луговика)

Після окупації західноукраїнських земель поляками, зусилля нашого народу, 
щоб визволитися з польського ярма, йшли різними шляхами. Поруч підпільної УВО, 
а потім ОУН, існували як легальні, «Пласт» (якийсь час) і руханкові товариства 
«Сокіл» та «Луг». Щодо останнього були поголоски, нібито «Луг» ставиться льояльно 
до влади, і здібний карикатурист навіть зобразив провідника «Лугу», б. отамана 
Січових Стрільців д-ра Романа Дашкевича, як то він у мундирі польського улана і в 
рогативці їде на згорбленій коняці, — ще й дописав: «На самим пшедзє — Дашкевіч 
едзє».

Одначе ті поголоски були неправдиві, а ті українці, які не думали поверхово, 
зрозуміли, що в лугових відділах існує можливість згуртування молоді і перевишколу 
її на військовий лад. Окрему вимову мав факт, що «Луг» очолював б. старшина 
Січових Стрільців, і те, що в ряди «Лугу» вступали колишні українські вояки та 
члени підпілля. Однострій луговиків нагадував однострій вояків УГА. Те саме — 
руханковий виряд. Коли ж до цього, при зустрічі зо мною у Львові, висловився про 
«Луг» позитивно визначний громадський діяч, б. голова «Соколів» проф. Іван Бобер
ський, мені стало ясно, що «Луг» у майбутньому при відбудові нашої збройної сили 
зможе відігравати таку саму ролю, як колись давніше наші «Соколи» та «Січі».

*  *  *

Засновником «Лугу» в Надвірнянщині був адвокат д-р Валерій Банах. Хоч з 
причини старшого віку та певних фізичних недомагань він ніколи не служив при 
війську, проте відзначався великою енергією та організаційним хистом. Завдяки його 
невтомній праці «Луг» у політичному Надвірнянському повіті, який обіймав три 
судові повіти: надвірнянський, делятинський і солотвинський, — став під оглядом 
чисельности і якости луговиків на першому місці в нашій Гуцульщині.

В рядах членів Надвірнянського «Лугу» провів я багато милих годин серед моло
ді, коли то на майдані Народного дому переводив військовий впоряд луговиків, або 
в залі цього ж будинку розповідав про наші недавні визвольні змагання. Хроменки, 
Свідерські, Келимани та інш. це була та ідейна міщанська молодь Надвірної, що 
гуртувалась у «Лузі». Тут ішла поважна громадсько-організаційна праця, в якій 
бували не раз цікаві моменти.

Кожної осені відбувалися в Надвірній річні лугові здвиги. Теж і в 1936 р. мав 
відбутися повітовий здвиг членів «Лугу». Польський віце-староста маґістер Цайс дав 
на цей здвиг луговиків свою згоду дуже неохоче, при чому зажадав, щоб відділи 
«Лугу» не зважилися марширувати головними вулицями Надвірної, і щоб відразу 
після вправ розійшлися.

Це була неділя по полудні, соняшна, погідна, небо було повне блакиті, а повітря 
різке, як буває на підгір’ї у вересні. За містом, по другій стороні залізничного шляху, 
недалеко смерекового ліска на майдані зібралися відділи луговиків і луговичок. 
Луговики в одностроях, подібних до військових, з яких виглядали вишивані ковніри 
сорочок та рукава, — луговички в темних спідницях і вишиваних сорочках. Біля
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Під час повітового Лугового свята над Бистрицею в Надвірній 12 липня 1937р.
Зліва: д-р Боднарук, мґр Микола Петрунів, його дружина Галя Авксентій-Петрунів. 

мґр В. Стефанишин, дружина Саноцького з дому Гриценко, мгр О. Саноцький.

голови повітового «Лугу» д-ра В. Банаха зібравсь військовий штаб: колишній сотник
і командир кінноти Січових Стрільців Франц Борис; колишній командир Гуцуль
ського куреня УГА сотник Гриць Голинський (гуцул з Поляниці біля Микуличина); 
чотар М. Дем’янчук, хорунжий Володимир Хроменко, хор. Олько Саноцький та інші. 
Луговики вправляли палицями, марширували чотами, сотнями, уставляли вежі; луго- 
вички вправляли кольоровими хустками. Після вправ лугові відділи перейшли дефі- 
лядою перед старшиною.

Та замість, щоб розійтися по закінченні вправ, лугові відділи, як пристало автох
тонам тієї землі — помарширували до міста. Понад тисячу молоді пройшли бічними 
дорогами й стежками поміж хати й городи і ввійшли на гостинець вулицею Стани- 
славівською, а опісля на вулицю 3-го Мая, де містився будинок староства. Попереду 
йшов в однострої сотника д-р В. Банах, поруч нього сотники Франц Борис, Гриць 
Голинський та інші старшини і підстаршини, між якими і я в однострої чотаря.

Залунали вояцькі пісні, заграла лугова оркестра, - відділи марширували повагом, 
достойно, як личить іти по своїй землі. Та тут затупотіли кінські копита, замаяла 
козацька ноша, жовто-блакитні прапорці: козаки!
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В місті зчинилася паніка! Заторохкотіли ворота і двері, зашуміли склепові ролети, 
почувся крик: « козаки!» Та це лиш імітація, — спомин давніх часів: чота луговиків з 
Делятина в театральних козацьких костюмах.

Втім із-за одного будинку появився сильний відділ польської поліції, озброєної в 
кріси. Відділ цей загородив луговому походові дальшу дорогу. Тоді лугові відділи 
виминули цю запору, пішли вправо, вийшли на левади над Бистрицею і по якомусь 
часі, відспівавши пісень, розійшлися з почуттям сили, яку дає добре зорганізована 
єдність.

*  *  *

Іншим разом повітова команда «Лугу» в Надвірній наказала всім членам зійтися 
на могилі хорунжої УСС Софії Галєчко в Пасічній і там упорядкувати могилу та 
вшанувати пам’ять жінки-вояка.

Щоб розглянутись у положенні і нав'язати стосунки з місцевим «Лугом» у Пасіч
ній, вибрались ми вдвох, — д-р Банах і я, скоріше в Пасічну. Тут ми застали вже 
відділ польських поліцистів з багнетами на крісах «на остро». Чимало було їх біля 
цвинтаря. Нав'язавши стосунки з місцевим «Лугом» і очікуючи приходу відділів 
луговиків з цілого повіту, ми обидва пішли над ріку Бистрицю недалеко того місця, 
де згинула трагічно сл.п. С. Галєчко. Та в тій хвилині, зі сторони Надвірної в 
нашому напрямку над’їхало в поспіху урядове авто, з якого вискочив пан віце-

Фото із зб. О. Новицького. 
Надвірна. Комітет концерту в пошану М. Лисенка 1942 р.

Перший справа сидить Cm. Небеш, перший справа стоїть В. Феданків.
Перший зліва сидить Цебрівський.



староста Цайс і підбіг до нас. «Бійтесь Бога, пане меценате, що ви виробляєте?» — 
заговорив знервований староста.

Ми вияснили йому, що в нас є звичай на Зелені Свята відвідувати могили 
померлих, і що в нашій поведінці нема нічого каригідного. Віце-староста ухопивсь 
руками за голову: «Нічого каригідного? — А тисячі хлопства, які марширують з усіх 
сторін повіту в Пасічну — то по-вашому все в порядку? Я дав зарядження поліції 
замкнути перехід дорогами, — а тоді все те хлопство, ті ваші «луги» пішли в гори та 
ліси і марширують сюди верхами гір. Хіба прийдеться кликати на поміч військо зі 
Станиславова?» — хвилювався пан віце-староста. «Прошен в тей хвілі одволаць 
дальши похуй «Луґу», бо в пшецівним разє поліція ужиє сіли, — а я розвйонжен, 
Луґі’».

Вислати гінців по горах було немислимо. Польська поліція розігнала луговиків 
перед цвинтарем. Д-ра В. Банаха польський староста кликав потім багато разів на 
переслухання, а польська влада, як могла, так йому докучала.

• *  *

Страх має великі очі!
Якось то на Великодні Свята вибралась із села Назавізова, коло Надвірної, 

церковна процесія, щоб відчитати молитви, посвятити землю і просити Бога благос
ловити врожай.
*, Назавізівські луговики зняли « для більшої паради» з церковної дзвіниці дзвона і 
понесли його на плечах, час до часу подзвонюючи. Гомін дзвону нісся далеко по 
рівнині. Військові однострої луговиків, звуки дзвону сколихнули умом пана комен
данта постерунку «паньствовей поліцї» в Назавізові і він учинив по телефону сполох, 
мовляв: «українци дзвоньон на повстане!»

І ось, коли панотець служив молебень і кропив свяченою водою землицю, а дзвін 
дзвонив і дзвонив, — на назавізівських полях показалось якесь «військо». Воно йшло 
розстрільною в напрямі на процесію. По хвилині було видко, що це не військо, а 
тільки польські поліцисти з Надвірної йдуть усмиряти українське повстання, до якого 
закликає дзвін. Побачивши, що луговики не мають зброї, та ще коли панотець 
покропив декого з поліцистів свяченою водою, — вони відійшли, збентежені. А 
процесія йшла собі далі полями, а дзвін дзвонив радісно й переможно, наче розу
міючи своє символічне значення.

• *  *

Від того часу минуло багато літ. Польський поліцист, - що став уособленням 
вільної польської держави, той Кайдан, що його представив визначний польський 
письменник Стефан Жеромський у повісті п.н. «Пшедвйоснє» - належить до кошмар
ної минувшини. Місто Надвірна пережила часи влади більшовицької, а потім німе
цької, з чим зв’язаний був погром свідомого українського активу. Тепер там знов 
господарюють більшовики.

Чимало луговиків з Надвірнянщини згинуло в рядах УПА та Української Дивізії,
— багатьох розстріляло ґестапо або закатувало НКВД. Укрившись у вересні 1939 р. 
від вивозу поляками до Берези Картузької, — голова повітового «Лугу», — д-р 
Валерій Банах попав у більшовицьку тюрму в Станиславові, а потім більшовики 
вивезли його на Донбас, де він і загинув. З рук більшовицьких опричників загинув 
також командир Гуцульського куреня, славний сотник УСС Гриць Голинський, який 
тоді проживав у горах, у своїй «Полянці» біля Микуличина.
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У підвалах ґестапо в Кракові загинув комендант надвірнянського «Лугу» славної 
пам'ятн хорунжий Володимир Хроменко, молодий віком український патріот родом 
із Надвірної.

На північ від Галичини, у Грубешівщині, на Холмщині у селі Потуржині загинув 
від куль польської боївки колишній командир кінноти Січових Стрільців сл. пам. 
сотник Франц Борис, — луговик із Надвірнянщини.

А в боях проти більшовиків, німців та поляків і в їхніх тюрмах віддали своє 
молоде життя за Україну тисячі луговиків та луговичок. Тож не забудьмо всю ту 
нашу братію й посестер, які в найтяжче лихоліття, високо тримаючи свій прапор, 
завжди були готові до найбільшої посвяти.

(«Крила» — Нью-Йорк, 3-го жовтня 1954 р.)

Степан Волинський

Н А Д В ІР Н Я Н С Ь К И Й  Ш АХОВИЙ ФЕНОМЕН

Був у Надвірній знаний всім рід Срібних, міщан-багатирів, а також одних з 
визначніших аристократів духа серед автохтонів міського населення. Були з цього 
роду — між іншими — адвокати з докторатами, визначні урядовці й ремісники і не 
бракувало добрих господарів із взірцевими садами, пасіками та взагалі прикладно 
веденими городами в Надвірній.

Не можна було сучасникам поминути знаного в Надвірній городника Срібного, 
спеціяліста у штуці культивування овочевих дерев, великого любителя садів, городів, 
а при тім аматора і небуденного знавця гри в шахи. Його рухи фігурами на шахів
ниці були помітні мистецькою пляновістю, наступали без довгих застанов — скоро, 
викликуючи у противника свідомість власної немочі у змаганні з дійсним шаховим 
мистцем. У місті не було шахіста, котрий міг би нашого городника Срібного 
перемогти в шахах. Не маючи охочих партнерів до гри, він розвідував наперед — 
хто, де і коли навідається за ділами до Надвірної, і ніколи не обминав нагоди, щоб 
не звернутись із проханням на одну чи дві гри в шахи. Бували між ними навіть 
визначні шахісти, одначе Срібний завжди бував переможцем, коли лише не хотів 
втратити партнера до ще одної гри в шахи. Часто приїздили до Надвірної наші 
панове «ревізори» на декілька днів і не було легко для них відмовитись від партії 
шахів з городником Срібним — тим більше, коли вони знали цю гру. Вислід 
бував припечатаний звитягою Срібного.

Зовнішність нашого шахового мистця була досить домашня, з виразною буденною 
елегантністю, та з неконче вишуканими в тодішних часах — формами міської «сме
танки». Одначе наш городник Срібний був поза тим непереможний у грі в шахи. 
Йому належиться заслуга введення між сучасниками зацікавлення грою в шахи, а 
також можливості присвоєння багато того з його славних потягнень в акції на 
шахівниці. Рівень гри в шахи був у місті і в околицях — завдяки йому — досить 
високий. На жаль, прийшли події, які повиполощували світлі барви міського побуту, 
але принаймні пам’ять зостанеться для нащадків колишніх надвірнян, котрим схо
четься і буде приємно прочитати спомини з Надвірної.
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ОСТАННІЙ П О Л ІТИ Ч Н И Й  П РОЦЕС  
ПОЛЬСЬКОЇ Д Е РЖ А ВИ  

Бережани, 14 вересня 1939 р.

(Присвячую пам ’яті мого найкращого друга Всеволода Лемехи)

Політичні’ процеси в поверсальській Польщі над українцями були щоденним яви
щем. В останніх двох-трьох роках дійшли вони до небувалих розмірів. Та вони 
викликали тільки ще більш вороже наставлення до окупанта, загартовували молодь 
як до праці над собою, так і до продовжування боротьби. Можна сміливо сказати, 
що ціла українська Західня Україна була у безперервній війні з окупантом не тільки 
нелегальними, революційними методами ОУН, але й легальними, політичними, 
економічними.

Пригадую, що над усіма більшими політичними процесами шкільна молодь жваво 
дискутувала, а коли розпочався Варшавський процес, то ми створили гурток із 7-ми 
чи 10-ти колег і по черзі купували «Українські вісті», в яких були досить докладні 
звідомлення про хід процесу. Мабуть неможливим буде відтворити історію всіх тих 
політичних процесів, записати прізвища всіх українців, над якими знущався польський 
фежим у своєму короткотривалому «моцарствовому» очманінні.

В 1938 p., коли здавалося, що матимемо змогу створити, бодай мініятюрну, неза
лежну українську державу за Карпатами, польська адміністрація посилила свій терор 
у відношенні до українців. В Станиславові відчули ми той натиск тим більше, що на
ше місто являлося перехідним пунктом для добровільців у Карпатську Україну. При
гадую мої розмови на тему можливого переходу на Закарпаття з покійним, найкра
щим моїм другом, Всеволодом Лемехою, а також із уже покійним моїм сусідом, 
Ґенком Будзиновським. Останній особливо намовляв мене податися через Карпати, а 
там... старшинська школа, українська армія і... різні надійні снували ми пляни.

• *  *

Як син залізничника, мав я спеціяльну знижку на залізницях. Квиток до Львова 
коштував мені на «режі» всього 1.80 зл. в одну сторону, тож не раз я, використо
вуючи знижку, робив спеціяльні поїздки до Львова.

Одного разу, мабуть весною 1938 p., під час моєї чергової поїздки у Львів, 
договорився _Лемеха, чи як ми його популярно звали «Льоко», з нашим шкільним 
товаришем Славком Сеньковським, сином пароха із села Колоколин біля Букачівець, 
щоб він вийшов на станцію до мого поїзду, а я передам йому реферат про Ольгу 
Басараб. Славко, який по матурі того року сидів вдома, бо хотів присвятити трохи 
уваги сусп.-громадській праці в своєму селі, вийшов, згідно з домовленням, на стан
цію і я передав йому матеріял. Не сподівався я в той час, що справа Ольги Басараб, 
яка була однією з перших більших судових справ на початку існування повер- 
сальської Польщі, буде й останнім її політичним процесом.

Орест Корчак-Городиський

Хоч порівняно багато абсольвентів із нашої кляси виїхало на вищі студії, все ж



таки залишилося декілька з нас у Станиславові і включилося в ряди місцевої Студ. 
Громади. Головою Громади був студ. Василь Пасічняк (студіював політ, науки у 
Варшаві), а його заступником була панна Ростислава Лемеха, яка, спільно із членом 
Управи п-ою Лідою Соколовською, зуміла складати дуже цікаві програми на що
тижневі сходини Студ. Громади. Всеволод Лемеха, записавшись на право у Львів
ському університеті, сидів вдома, заробляв лекціями, і тільки декілька разів на рік 
виїжджав здавати іспити.

Зі мною стало приходив на сходини Громади Іван Шевчук, абсольвент поль. 
реальної гімназії із села Микитинці, дуже талановита людина, який лекціями хотів 
заробити собі на студії у Львівській політехніці (мобілізований до сов. армії в 1941 
p., пропав на війні). Всі ми, члени Студ. Гр., брали також активну участь у праці 
місцевого Сокола 1-го, куди включилися майже всі члени зліквідованого поль. вла
дою УСК-у.

На чергових тижневих сходинах, в перших днях лютого 1939 р. повідомила нас 
урядуюча голова, п-а Р. Лемехівна, що цього дня поль. поліція, після побіжного 
обшуку, заарештувала її брата Всеволода. Обшуки-ревізії та арешти в домі Лемехів 
не були першиною. Причини арешту вона не знала, але, коли я за кілька днів 
довідався, що Льока перевезли до тюрми в Бережанах, стало ясним, що справа не є 
станиславівською. Хоч Лемеха був на Бережанщині в 1937 р. (ми ходили тоді вдвійку 
пішки на Білу Гору, до Підлисся), він не зробив тоді ніякого «політичного» про
ступку. Аж лист о. Сеньковського вияснив цілу справу: заарештовано Славка за 
реферат про Ольгу Басараб. Я догадувався, що внедовзі й мене стріне така сама 
доля. Сам арешт Славка Сеньковського стався зовсім випадково. Поліція прийшла з 
ревізію на приходство в Колоколині не шукати за нелегальщиною, а у зв’язку з 
якимись непорозуміннями між поль. адміністрацією і парохією в зв’язку з подат
ками.

Передсмаком мого майбутнього арешту був домашній обшук десь при кінці 
лютого або в перших днях березня 1939 р. — Два обмундировані поліціянти з 
майзлівської станиці, в товаристві поліц. агента Тутака,1 теж майзлівського гро
мадянина, провели цілоденну ревізію, переглянувши мою та моїх родичів досить 
велику бібліотеку, користуючись при тому спеціяльною книжечкою, виданою т-вом 
«Просвіта» про сконфісковані чи заборонені книжки. Хоч усі ті книжки можна було 
тримати в приватних бібліотеках, агент Тутак забрав їх зі собою. Найбільше жаль 
мені було книжки Д. Дорошенка «Слов’янський світ», яку я саме тоді студіював. 
Після ревізії Тутак взяв мене на переслухання до центрального комісаріяту, ще 
додатково допитував мене до 9-ої год. вечора. З ласки відпустив мене додому, 
наказуючи знову зголоситися до нього другого дня. Найбільше переживали всі ці 
події моя добра мати, а покійний вітчим, Іван Гаврилюк, який виховав мене майже 
від немовляти, хоч назовні зберігав спокій, в дійсності переживав усе це не менше 
моєї рідної мами. Я любив його мов рідного батька та поважав за його зрівно
важеність і доброту, — так само відносились до нього і всі громадяни нашого 
передмістя. Яка ж була їх радість, коли побачили мене знову вдома, хоч батько 
висловив правильну думку, що відтоді вже не минатимуть мене при різних нагодах.

У березні драматичний гурток при читальні «Просвіта» на Майзлях показував 
релігійну драму з часів переслідувань перших християн, авторства о. Иосафата Ка- 
тінського, ЧСВВ (в тому часі при манастирі оо. Василіян на Майзлях), п. наг. 
«Юлія». Вистава йшла в новозбудованій залі при манастирі оо. Василіян на Майзлях,

1 Поліціянт Тутак, згідно з інформацією п. Платона Хоми, загинув у Станиславові під час 
намагання втекти з транспорту заарештованих поліцаїв.

775



і я мав у ній одну з головних ролей. У Квітну Неділю 27 березня 1939 р. мали ми 
повторити цю виставу в селі Микитинці, віддаленому на не цілі 2 клм від Майзлів. 
Коли я по Богослужбі йшов до домівки читальні, стрінув мене по дорозі агент Тутак, 
приязно привітався та попросив піти з ним на головний комісаріят поліції при вул. 
Камінського, щоб дати там ще якісь додаткові, малозначні зізнання. Не передчу
ваючи нічого злого, пішов я з ним до комісаріяту. Там не довго прийшлося мені 
ждати: вийшов шеф політичного відцілу, комісар Ябчинський, і сказав, що я за
арештований і буду переданий до диспозиції слідчого судді в Бережанах.

Через поліційне подвір'я, під голосне уїдання собак-вівчурів, запровадили мене у 
поліційну в’язницю. Була приблизно 11 год. перед пол. За мною замкнулися двері 
порожньої келії. Типове устаткування: прича-нари, голі дошки, «параша» плюс не
відступні блощиці. Був чудовий весняний день. Я став перед високим віконцем і 
поглядав на синє небо та на безжурних, веселих мешканців сусідніх кам'яниць, які 
повиходили на балькон.

Ніяких переслухань не було, бо все мав провадити слідчий суддя в Бережанах. 
Турбувала мене думка, як зустрінуть мої батьки вістку про новий арешт. Я спо
дівався, що повезуть мене до Бережан пополудневим потягом, та з якихось причин, 
мабуть, щоб не приїжджати під ніч, повезли о год. 3-й ночі.

Мої добрячі батьки принесли якусь малу передачу та одяг. Черговий поліцай не 
дозволив навіть на коротку розмову. Увечорі я дістав співтовариша, якогось жидка- 
комуніста. Він був уже не раз заарештований. Довідавшись, що я потрапив уперше, 
дав кілька дружніх порад і не хотів прийняти від мене частини передачі від родичів, 
кажучи, що його рано перевезуть до тюрми при вул. Білінського, а я, хто знає, коли 
одержу щонебудь їсти. Як старий бувалець, він простерся на дошках і скоро 
захропів.

Десь близько 2-ої год. ночі викликали мене на дижурку, і видано всі мої речі. 
Конвоїр, молодий не галицький поліцай, скував мені ланцюгом руки, наладував при 
мені рушницю, сказавши, що при найменшій спробі втікати мене застрілить. Кінець 
ланцюга взяв у руки і так повів мене на залізничний двірець. Ніччю великого руху не 
було, тож і не зустрічав я нікого зі знайомих, не було теж нікого на станції. їзда зі 
Станиславова до Бережан, хоч віддаль і недалека, була може одна з найбільш 
скомплікованих: доводилось тричі пересідати — раз у Галичі, другий в Підвисокім і 
втретє в Потуторах.

Ланцюжки в'їлися в мої руки. В дорозі з Підвисокого до Потутор займали ми 
окремий переділ, де до нас присівся ще якийсь поліцай-познаняк, із т. зв. кінної 
поліції, чи як її також називали «карної поліції» (КП), яка приміщувалася в селі Рай 
під Бережанами. Мої супровідники почали нарікати на важкі економічні часи, на 
важку службу, а головно нарікав той, із КП, також і на небезпеку служби. «Бувають 
випадки, що шапка на обгороді криниці, а поліціянт — головою вниз у криниці, а 
деколи, якщо підуть удвійку в обхід по селах, то вже більше й не вертаються». 
Зрозуміло, що мій конвоїр, наслухавшися таких оповідань про настрої в Бережан- 
щині, не хотів звільнити бодай одну мою руку.

В Потуторах був жвавий рух: селяни із дзбанками з молоком їхали до Бережан; 
співчутливими поглядами супроводжували мене очі наших жінок, для яких такі кар
тини мусіли бути щоденним явищем. Польська адміністрація жахливо шиканувала 
наше населення як на Бережанщині, так і на Підгаяччині, провадила тоді масові 
арештування, на які, однак, українське населення, а головно ОУН, відповідали своєю 
акцією. Безоглядно була нищена польська адміністрація в часи воєнних дій у вересні 
1939 р. За свої злочини супроти українського населення поляки й не могли очікувати 
нічого іншого.
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Я мусів мати нужденний вигляд, зі скованими руками, до того ще й проваджений 
на ланцюжку, як пес. Припускаю, що й мій конвоїр почував себе не дуже то певним 
після всіх розмов зі своїм «колегою по фаху», і напевно полегшено відідхнув, від
давши мене в руки в’язничної сторожі. У в’язничній канцелярії пройшла нормальна 
адміністративна процедура виповнювання запитника.

У той час, коли я опинився на в’язничному подвір’ї, розпочався ранній прохід 
в’язнів. Зі здивуванням побачив я між ними «старих знайомих» з нашої прогульки до 
Підлисся в 1937 р. — Прокопова і Дмитра Лушпака з Ходорівщини та Онуфрика з 
Рогатина, з яким познайомився на крайових сокільських змаганнях у Львові в 1938 р. 
Кожний із в’язнів, переходячи, кидав до мене по слову. Особливо політичні ціка
вились новинами «зі світу», а найбільше подіями по другій стороні Карпат. У в’язни
ці вже знали про угорську інвазію на Карпатську Україну, хоча ми надіялися, що 
Німеччина й Італія не дозволять знищити незалежність Карпатської України. Під час 
кожного проходу в’язні докладно вичитували стан населення в’язниці, який висів на 
брамі.

Чи я тоді боявся, чи був пригнічений? — важко тепер сказати: я сприймав події 
більше з цікавістю, чим зі свідомістю, що ось замкнулася за мною брама до волі, 
можливо й на декілька років. Навіть, коли б уважати передання реферату Славкові 
Сеньковському державним злочином, то був він невеликий і кара за нього не по
винна б бути надто важкою. Та, знаючи про вироки з описів, а опісля з оповідань 
співв’язнів, я був майже певний, що за такий «злочин», як наш, доведеться відсидіти 
кілька років, а передусім тоді, коли одним із суддів був москвофіл Свистун, який 
безжалісно пропонував вищі присуди за суддів-поляків. Про все це я довідався від 
співв’язнів, а після одержання акту обвинувачення — від наших оборонців, головно 
д-ра Ф. Коковського та д-ра В. Бемка.

Із в’язничної канцелярії відвели мене до «дезинфекції». Холодний душ і шматок 
мила. Забрали одяг і білизну, а видавши на переходовий час в’язничне. Одержав я 
коц (ковдру), їдунку та ложку і з цим «вирядом» запровадив мене «відділовий» 
Лупінський до переходової келії ч. 25. В келії сиділи понад 20 в’язнів-посполитих 
«добівників» та політичних. В час, коли я увійшов у в’язничну кімнату, в’язні чистили 
долівку шматяними «макогонами». Я став при дверях, не знаючи, що робити, а 
переді мною яких вісім в’язнів на колінах, на команду старшого келії, «посполитого», 
голосно рахуючи «раз-два, раз-два, притисни сильніше», шурували тими шматяними 
валками долівку. Я не встиг привітатись, як комендант чистильників упхав мені в 
руки «макогона» і наказав чистити. Та не встиг я і поворухнутись, як мґр Ощитко з 
Рогатина2 (прізвища всіх довідався пізніше) рішуче сказав: «Він чистити не буде». 
Тоді я зорієнтувався, що келію мали чистити головно посполиті.

Посипалися перші питання: «Відкіля? — Політичний? — За що? Що нового в 
світі?!! — Відповідав, що знав, а на питання «за що?» відповів, як і всі переді мною, а 
також і після мене: «Не знаю».

25-тка не мала ще вповні вигляду в’язничної келії. Хоч на вікнах були ґрати, та 
вони були низькі і давали змогу «мешканцям» обсервувати докладно прохід других 
келій та бачити рух на входовій брамі. На тій келії відбувалося впровадження в’язня 
у щоденне в’язничне «життя». В’язні спали на залізних ліжках, яких було замало для 
всіх, тому на двох ліжках спали по трос, а то й четверо осіб; кому ж, головно із 
посполитих, не ставало місця, той спав на долівці. Старшим келії був поляк, по
літичний в’язень-вітосівець, десь із Підгаєччини — Ричай, який відсиджував трирічну 
кару за протидержавну роботу. До українських політичних в’язнів ставився приязно.

2 Загинув у Дивізії «Галичина» під Бродами.
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Першого ж дня викликали мене до слідчого судді, який по дуже короткому 
переслуханні вручив мені «постановєнє» про арешт. Були в ньому вичислені пара
графи карного кодексу, в яких мене обвинувачувано. Я мав два або три параграфи. 
Основним був параграф 97, та, як мене поінформував мґр Ощитко, тільки за нього 
можу дістати 15 років, а за другий, пар. 154 — за «нелегальну літературу» — ще 
більше. Тюремні бувальці довідавшись, що я в тюрмі вперше, «потішали», що най
менше, чого можу сподіватися, це 10 років. Не абияка потіха... Мені не хотілося в це 
повірити, але під час перебування в тюрмі я переконався, що присуди саме бере- 
жанського суду були неспіврозмірні до «протидержавного» злочину.

Вже першого дня звернули мені увагу у «дружній спосіб», що слідчий дуже часто 
викликає новоприбулих вночі і веде допит крізь зачинені двері келії. Пізніше я 
збагнув, що то був жарт: звичайно один-другий в'язень, який заприязнився з ново
прибулим, довідавшися більше про нього, був уночі тим його «слідчим». Коли уве
чері гасили світло і в’язні були у півсні, один із них накривався коцом і говорячи 
через чобіт, «провадив переслухання», а це робило враження, що голос долітає з-поза 
дверей. Такі «переслухання» були не раз дуже гумористичні для втаємничених слу
хачів, хоча більшість «переслухуваних» сприймала такі слідства серйозно. Згодом у 
іншій келії був я свідком, як один сільський хлопець стояв довший час під дверима 
келії з сінником та всіма своїми речами, бо «слідчий» сказав йому все те забрати і 
ждати звільнення. Щойно нічний, в'язничний сторож, перевіряючи келії, нагнав його 
спати.

Вже в перших днях перебування у 25-ці поінформували мене про справи окремих 
й’язнів чи груп. За короткий час перед моїм арештом польська поліція провела 
рівночасно арешти в Бережанському, Підгаєцькому та Рогатинському повітах, за
бираючи, на їх думку, провід повіту. З проводу взяли мало, в більшості то були 
активні одиниці у селах, не без того, що були пов’язані з ОУН.

У підгаєцькій групі були: Кобринський, мґр Ізидор Комаринський, Майчук — за 
більш, окупації став донощиком, Дідора (еміграційне псевдо Гудима, помер у 1950 
р. в Нью-Йорку), Данило Бідяк і «дзядьо» Лопушанський із Зарваниці; в рогатин- 
ській — мґр Ощитко, Онуфрик, Івахів, Грицишин, Лялька (сидів разом з Лемехою, а 
коли народилася дочка під час його побуту в тюрмі, дружина запитувала, яке дати 
ім’я, то він на згадку про справу Лемехи (реферат про Ольгу Басараб!) просив 
назвати її Ольгою); з бережанської групи — Лапунька (розстріляний німцями в 1941 
p.), інж. Баран, Ярослав Пришляк, Б. Пашківський та ще дехто, прізвищ яких не за
тямив. З перемишлян сидів Заплатинський, увесь час дуже засмучений своєю спра
вою, старався розговоритися з іншими щодо слідчих зізнань. Найбільшу групу в 
тому часі творила група ходорівська (інж. Самокиш, Василь Вишиваний, Дмитро 
Лушпак, Прокопів, Щербанюк), судова розправа якої відбулася, мабуть, у квітні чи 
травні. Пригадую, що Лушпак (помер 1950 р. у Філядельфії) і Прокопів одержали по
12 років ув’язнення, — одним із суддів у їхньому процесі був згаданий передше 
москвофіл Свистун. По розправі вивезли їх до однієї з більших тюрем у глибині 
Польщі. Майже через півтора року стрінув я Дм. Лушпака, популярно прозваного 
«вуйком», у Ярославі. — Велику групу творили також заарештовані із села Божиків, 
яких привезли у бережанську тюрму дуже побитими. З прізвищ із тієї групи затямив 
я Виваля, Кудлу й Ґураля. Останнього я стрінув у 1945 р. в таборі полонених у 
Ріміні, в Італії. Цікавою була група з Козівки: Марків з простріленою рукою, Ко- 
бель зі шротом у грудях, Бучинський, поранений у ногу, та Горохівський. Бойова 
група мала там нічні військові вправи. Польські колоністи помітили ті «маневри», 
викликали поліцію, і так дійшло до збройної сутички. Один із українців був убитий, 
троє чи четверо — поранені, а серед поляків були також поранені. Поліційні пере

778



слухування тих заарештованих були жахливі. З великим подивом оповідали в’язні 
про Левицького, який, повертаючись зі Львова з переслухання, втік, вискочивши на 
ходу з потяга. Було багато в'язнів із сіл Бережанської судової округи, справи яких 
яскраво віддзеркалювали ставлення українського села до окупанта.

Два рази на тиждень можна було сподіватися звільнення із слідчої тюрми (у 
вівторок та п’ятницю), і в тих днях в’язні з 25-ки, 24-ки та 23-ки пильно вдивлялися, 
чи не повертається дозорець із зеленою карткою, бо кожний тоді надіявся, що це 
саме його звільнять. При тій нагоді кожний з нас (головно в п’ятницю!) снував 
пляни, як то мамуня на його привітання зварить у неділю вареники зі сметаною та 
як він оповідатиме про свої в’язничні переживання друзям і знайомим, які його 
відвідають. А щодо всякого роду ворожби та пояснювання снів, то це постійне і, 
мабуть, нормальне явище у кожній в’язниці.

Найбільшу кількість мешканців бережанської тюрми творили українці — полі
тичні в’язні. Тільки в п’ятьох келіях (чч. 18, 19, 20, 21 і 22) перебували посполиті- 
поляки з малими карами, які працювали на різних тюремних зайняттях. До тієї 
групи адмін. робітників належав і обов’язок щоденної ранньої та вечірньої молитви. 
Рано вони співали «Кеди раннє встайон зоже...», а вечором: «Вшистке твоє...» Під час 
співу й молитви ми всі також молились, але по-своєму; крім «Отче наш» чи «Бого
родице Діво», кожний проказував ще й молитву Українського Націоналіста. У келіях
із політичними в’язнями обов’язковою була також рання руханка, а також після 
раннього проходу й перед вечерею — щонайменше півторагодинний хід по келії. 
Часом в’язнична адміністрація старалася шиканувати в’язнів за ранню руханку. Ні
хто з політичних під слідством не мав права відвідувати недільні Богослужби, таке 
право мали тільки засуджені або з актом оскарження.

У кожній тюрмі, де перебували політичні в’язні, а українські зокрема, існував 
також свій власний, внутрішній провід. Він звертав увагу на невідповідні заходи 
адміністрації і про це повідомляв провід «на світі», звертав увагу на поведінку 
в’язнів, дбав про опіку над тими, котрі не мали жодної опіки ззовні, проголошував 
внутрішньотюремні акції в’язнів; без його дозволу ніхто з в’язнів не смів провадити 
ніяких розмов, ні переговорів з адміністрацією.

За моїх часів нашим провідником у тюрмі був Івахів (пізніше псевдо «Сонар», 
який загинув за невияснених обставин на Волині, мабуть у 1943 р.) і то він видав для 
нашої келії ч. 23 наказ не виходити по обіді чистити бараболю. Цю працю вико
нували звичайно посполиті, але весною забрали їх на якісь роботи на Любельщину, і 
тому начальник наказав нашій келії, — а ми тоді вже всі мали акт оскарження, — 
виходити на працю. В засаді я ніколи не вбачав у тому чогось поганого, адже так ми 
мали змогу побувати по обіді яких дві години на свіжому повітрі, у в’язничному 
подвір’ї. Коли внутрішній провід заборонив виходити «до картопель», усі політичні 
в’язні, крім одного, не вийшли, і тоді тюреїЛю адміністрація занепокоїлась. Прийшов 
начальник тюрми (дуже несимпатичний, казали, що загинув десь під Перемишлянами 
у вересні 1939 р.) і в грубий і некультурний спосіб, вдаючись до найгірших, вуличних 
слів, старався примусити нас працювати. За опір «владі» він покарав нашу келію 
дуже гостро: піст, тверде ложе, заборона передач і відвідин. Вістка про таку сувору й 
незаконну кару мусіла дійти «на світ», бо після трьох днів життя в нашій келії 
повернулось до «нормального» стану і працювати нас уже більше не змушували.

Кожна келія мала також свій внутрішній правильник. Справді, не було ніякого 
примусу, але всіма передачами завідував «харчовий референт», який кожного ранку 
видавав кожному рівну порцію товщу або цукру, а після обіду «на підвечірок», коли 
ми одержували кип’яток, який треба було замовляти, — по скибці хліба з передачі. 
Якщо на політичній келії перебували кілька посполитих українців, які виконували
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мінімальні послуги, як ось перенести «ґрипс»-записку, чи переказати щонебудь на 
іншу келію, ми включали їх у нашу спільноту і не було випадку, щоби вони, одер
жавши посилку, не віддали її нашому харчовому.

Кожного ранку й вечора відбувався «апель» — перегляд келій. «Пшодовнік» 
справджував кількість в’язнів, а виділовий дерев’яним молотком перевіряв, чи хтось 
не перепилював ґратів. На привітання «пшодовніка» вся келія хором відповідала 
по-українському.

Трапилося було нам на 23-ці, що в’язнична адміністрація призначила комендан
том келії посполитого-поляка, оскарженого у вбивстві, який сам-один старався пе
рекричати нас, майже ЗО осіб, відповідаючи на привітання лише польською мовою. 
Це використав «пшодовнік» і вимагав, щоб привітання було одномовне. Ми не 
погодилися на польську мову, бо в контакті так із в’язничною адміністрацією, як із 
судом та прокуратурою ми послуговувалися виключно українською мовою. У висліді 
ми мовчали, а вітав нас сам-один к-т келії. Та й це подобалося «пшодовнікові», але 
врешті-решт той упертий полячина мусів скапітулювати й погодився з нашим, укра
їнським поздоровленням. Під час раннього апелю можна було зголошуватися до 
рапорту навіть до прокуратора, або домагатися лікаря чи санітара.

Стерлися в моїй пам’яті прізвища в’язничних урядовців. Забув, як називався на
чальник та його заступник-аспірант. Із т. зв. виділових (то був найнижчий ступінь у 
в’язничній адміністрації) пригадую Лупінського, Ґжибуся (мазур), Пфайфера і Каню; 
був ще завідуючий кухнею Кулаковський, якого ми називали «щайкі-менажкі». Було 
також четверо «пшодовніків»; які у в’язничній ієрархії були з підстаршинськими 
ступенями (всі чотири — молодші старшини у війську), але їхніх прізвищ я не 
зг&гямив. Два з них несли «польову» службу, а двоє працювали в канцелярії. Ті, з 
«польової служби», були неприязними до в’язнів і на кожному кроці старалися нам 
докучити. Один із них, верескливий брюнет з вузеньким вусиком, працював у pp. 40- 
41 в Гестапо в Ярославі (таких виявів співпраці поляків з німцями-фашистами було 
багато більше).

Для розваги ліпили в’язні шахи із хліба, а також користувалися в’язничною 
бібліотекою з поль. книжками. Я за той час прочитав майже всього Юзефа Піл- 
судського.

Згідно з законом, в’язень мав право на «бачення»-відвідини своїх найближчих. 
Хоча під час кожного бачення, що відбувалося при брамі, через решітку, стояв 
сторож і підслухував, кожний в’язень старався передати «на світ» те, що уважав за 
важливе і, рівночасно, діставав цікавіші новини зі «світу». Назагал такі побачення 
відбувалися без зайвих виявів сентименту, щоб ворог не радів з нашої недолі. Мій 
вітчим, Іван Гаврилюк, ні разу не виявив якогось зворушення, навпаки, говорив 
завжди бадьорим тоном. Мали ми теж право писати раз на місяць листи. Кожний 
лист від і до проходив цензуру, і часто бувало, що те чи інше речення було вимазане. 
Можна було передплачувати польську пресу, і це не один із нас використовував, щоб 
знати, що діялося у світі. Польська преса також підпадала в’язничній цензурі.

Кухня варила за своєрідним стандартом: вранці кава і чвертка хліба, на обід 
капусняк, квасолівка, горохівка чи інший суп, для якого важко підібрати назву, в 
неділю «Гуляш», а в п’ятницю довгий час давали бараболю з не завжди свіжим 
оселедцем. Маю враження, що не одному, хто бачив приготування недільного «Гу
ляшу», відпадала від нього охота на довгі роки, а то й назавжди. Так бодай було зі 
мною. В неділю рано, під час проходу, ми бачили, як помічники кухаря у подвір’ї 
рубали на шматки, на кропив’яних мішках, коров’ячі голови, з яких і готували оте 
Гуляшове «м’ясо». Те, що звичайно потрапляло в їдунку, було великою кісткою з
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голови, що ми жарґоиио означували словами: «Гряде великий вирок...» Я переважно 
віддавав те «м’ясо» іншим і задовольнявся картоплею із підливою («соусом»).

На першу неділю після мого прибуття в тюрму припав наш Великдень. Протягом 
великоднього тижня в’язні згадували минулі, радісні, родинні святкування, воскресні 
дзвони, гагілки та інші розваги. Для нас не було свята, не було навіть Богослужби. 
Та, як тільки роздали каву, котрась із келій заспівала «Христос воскрес». Миттю 
підхопила пісню вся тюрма і сильний гомін тієї пісні розносився не тільки на вулиці 
Бережан, але линув і на сусідні села, до тих хат, у яких при «свяченому» бракувало 
сина чи батька. Такого величного й бадьорого співу я перед тим ніколи не чув. 
Начальство спершу розгубилося, бо це не співала одна келія, а вся тюрма... На 
прохонання адміністрації ми перестали співати голосно, хоча протягом цілого дня в 
різних келіях в’язні підспівували собі воскресні пісні.

Існувала також одна жіноча келія. Коли я потрапив у в'язницю, сиділи в тій келії 
жінки з малими присудами. Вони ходили на працю, головно до пральні, та як 
прибиральниці у помешканні начальника тюрми. Десь у травні або на початку червня 
привезли до тюрми молоду, пристійну панну, як виявилося, німку з походження, 
заарештовану в маєтку якогось рогатинського пана, де вона була Гувернанткою для 
його дітей. її обвинуватили у шпигунстві. Отож і на волі розпочиналася серед по
ляків шпигунська гістерія, яка в перших днях війни дійшла до параноїчно-хоробли- 
вого стану. Як я довідався вже під час т. зв. першої еміграції, тією німкою заопі
кувався, після її виходу з тюрми, Онуфрик із Пукова і вони разом перейшли неле
гально німецький кордон.

Була в бережанській тюрмі лікарська амбуляторія з кількома ліжками для хворих 
в’язнів. Лікарем був малосимпатичний, з рудою борідкою, поляк.

Тюрма в той час уже була «перелюднена»: напр., у поодинках на 2-3 особи — 
сиділи 6-7 осіб, а в кінцевих місяцях існування «моцарствової» навіть більше. У 
трохи більших келіях як, напр., ч. 17, в якій я сидів, перенесений із 25-ки, замість 
передбачених 6-8, сиділо 18-20 в'язнів. Спали ми покотом на долівці, на «сінниках» 
(порох із соломи, воші і блощиці). Коли я потрапив у тюрму, в'язнів було 290, а у 
вересні на 100 осіб більше.

Слідство в бережанському суді провадилось дуже повільно. Наші оборонці: кол. 
суддя, письменник та визначний гром.-культ, діяч, д-р Франц Коковський (помер у 
більшовицькій тюрмі в Тернополі 1940 p.), до якого навіть прокуратор не відважився 
говорити піднесеним голосом, який до кожної справи підготовлявся дуже солідно, 
виголошував блискучі промови під оглядом правничої аргументації, був загально 
шанований суддями; другим з черги нашим оборонцем був д-р Володимир Бемко, 
кол. старшина УГА, сам неодноразовий в'язень бережанської тюрми, людина метка 
й підприємлива, якому не раз вдавалося вглянути в судові акти ще перед закінченням 
слідства, він часом гостро картав своїх «клієнтів» за те, що наговорили у слідстві 
всяких дурниць, або обтяжували інших (помер недавно в Нью-Йорку). Це були два 
оборонці-сеньйори у Бережанах. Щодо оборонців на політичних процесах, то з мо
лодших дуже добрими оборонцями були мгр Михайло Степанєк (у пресі була згадка, 
що він недавно помер на Станиславівщині після довголітнього сибірського заслання) 
та мґр Лоґуш, зліквідований більшовиками в 1940 р.

Мабуть при кінці липня ми одержали акт оскарження. Читаючи, я сам дивувався, 
який то з мене, на думку поль. влади, жахливий політичний злочинець і ворог поль. 
держави. Зізнання поліційних свідків були під присягою, і я мимоволі дивувався, як 
могли ревні польські католики складати кривоприсягу тільки на те, щоб запроторити 
людину в тюрму. Пригадую, що Тутак під присягою зробив з мене дуже важливу 
особу в ієрархії ОУН, як кур’єра Крайового Проводу, назвав людей, з якими я мав
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контактуватися у Львові, про яких я в житті й не чув, а вже гумористичним здалося 
мені свідчення якогось поліцая (також під присягою!) зі Стрийщини, що він давно 
слідкував за моєю діяльністю в тих околицях. Смішним це було тому, що я в своєму 
житті не був на Стрийщині. Яким робом потрапили свідчення того сторожа порядку 
до моєї справи, я до сьогодні не можу зрозуміти. Та вже цей випадок показує, якими 
нечесними методами послуговувалися поляки. Очевидно, так спрепаровані свідчення 
давали прокураторові змогу домагатися якнайвищого виміру кари, що судці з пра
вила й робили.

Ми втрійку опинились у 23-ій келії. її вікна низькі, виходили якраз на браму, так 
що ми мали змогу спостерігати, як збільшувалося тюремне «населення».

Первісно ро'зправа була призначена на кінець серпня, але чомусь перенесли її на 
вересень. Першу зустріч з оборонцем, д-ром Бемком, мали ми всі три збірно. Д-р 
Бемко не говорив нічого про розправу, зате дав дуже докладний огляд напруженої, 
міжнародної ситуації. У келію ми повернулися з найновішими часописами («Діло», 
«Новий час», «Комар»), які незабаром перемандрували через майже всі келії.

Як сьогодні пригадую собі ранній прохід 1. IX 1939 р. Ми завважили, що наші 
стражники про щось жваво між собою дискутують, а «пшодовніки» стали більш 
службовими, ніж були раніше. Кобель, ідучи на проході, показав у нашу Сторону 
руками рухи, що імітували вибух, вибух війни!

Швидко того ж пам’ятного дня ми мали докладні відомості від наших оборонців 
про політичну ситуацію, про • бомбардування більших міст Польщі. Частіше, чим 
передше, відвідували оборонці своїх клієнтів, щоб докладно інформувати про воєнні 
дії і, водночас, підтримувати нас морально. Німці мали значні успіхи, ввесь західній 
фронт заламався, хоча поль. пропаганда запевняла громадянство про успіхи своїх 
сухопутніх і повітряних сил...

В’язнична адміністрація встановила на подвір’ї радіо-голосники, через які від са
мого ранку до пізнього вечора подавано веселу польську музику. Наші оборонці, 
відвідуючи нас, нічого не згадували про небезпеки, які загрожували нам у той пере- 
ломовий час. Щойно двадцять років пізніше оповідав д-р В. Бемко про їхні, оборонців, 
старання, о. дек. Бачинського та ще декого з визначних бережанських громадян, щоб 
не допустити до масакри в’язнів, що було можливим у тій напруженій ситуації. Не 
допустили вони і до транспорту на Тернопіль. Конвоїрами в такому випадкові мали 
бути місцеві колоністи, члени Оборони Народової. В останній хвилині завдяки зга
даній інтервенції, транспорт відклали — назавжди. Поважним аргументом у пере
говорах з поль. стороною був факт революційного кипіння в околиці.

Не знаю, чи інші в’язні припускали якісь песимістичні думки в перших днях війни. 
Я спершу не здавав собі справи з імовірних небезпек, але задумався, коли почув 
кінцеву промову начальника тюрми до тих «посполитих», які, на підставі прого
лошеної першого вересня 1939 р. амнестії, виходили на волю з обов’язком якнай- 
скорше зголоситися до своїх мобілізаційних частин. Згідно з амнестією, всі в’язні, не 
позбавлені громадянських прав до року ув’язнення, виходили на волю; всім іншим 
зменшувано кару на 50%. З тієї амнестії скористались виключно поляки, яких тільки 
у вийняткових випадках позбавлювано громадянських прав. Зібрані у в’язничному 
подвір’ї і готові до виходу на волю, вони вислухали високопарну промову началь
ника тюрми, який закінчив її багатозначними словами, що «всі ті, які тепер зали
шаються в тюрмі, являються зрадниками польської держави!»

При кінці першого тиждня війни опинилось у Бережанах дуже багато втікачів з 
заходу, а одного вечора примандрував до нашої тюрми транспорт посполитих з 
Дрогобича. Кілька разів проголошувано повітряну тривогу, та бомбардування ми не 
пережили. Відношення в’язничної сторожі до нас швидко покращало, головно після
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того, як усі чотири «пшодовніки» у степенях підпоручників, в армійських польових 
уніформах, подалися геть до своїх частин. Приблизно 10. IX наші прибиральники- 
«смітюхи», які виходили за браму і тоді були найкращим джерелом вісток «зі світу», 
повідомили, що начальник тюрми сам уже готується в дорогу: два навантажені вози 
стоять перед адмін. будинком!

Нашу розправу назначено за домаганням оборонців на ранню годину 14 вересня. 
Внутрішнім коридором, який лучив тюрму зі судом, дістались ми в судову залю. 
Вона — порожня: немає нікого з наших найближчих, немає ні одного поліцая — 
свідків прокуратури, тільки наші оборонці. Тільки д-р Коковський у тозі. Між суд
дями «ославлений» Свистун. Нашу розправу переривано два рази через протиле- 
тунські алярми. Як тільки пролунав гудок сирени, Свистун, ще перед офіційною 
перервою в ході розправи, зривався з місця, хапав з вішака капелюх і парасолю і 
втікав. За кожним разом голова суду звертав йому увагу, щоби почекав на офіційне 
відкладення розправи. Ми виходили за кожним разом із суду в тюрму, а після 
відкликання алярму повертались назад. Д-р Бемко запевняв нас, що наша розправа
— це тільки формальність, щоби нас звільнити. Прокуратор у своїй промові згадав 
про наші «злочини», приналежність до ОУН та про нелегальну літературу, а зокрема 
Лемесі та мені закинув, що наша прогулька на Білу Гору в 1937 р. мала на меті 
«вивротові контакти».

Д-р Коковський єдиний із усіх чотирьох присутніх, виголосив дуже гарну, чуттєву 
промову. Згадуючи про нашу прогулянку до місця, зв’язаного з пам’яттю нашого 
визначного народного Пробудителя о. Маркіяна Шашкевича, заявив, що цього ніяк 
не можна уважати за протидержавну акцію: так само і реферат про Ольгу Басараб не 
є ніякою нелегальною літературою, яка закликала б українське населення до актив
ного опору владі. Промова була виголошена в притаманній д-рові Коковському 
спокійній, гідній формі; закінчив він її внеском звільнити нас від вини й кари, бо ми 
не вчинили жадного злочину, за який, згідно з законом, можна було б нас карати. 
Дуже сумніваюся, чи судді уважно прислухались до аргументів д-ра Коковського; 
радше припускаю, що всі їхні думки оберталися довкола воєнних подій — що 
робити, куди втікати?.. Не дивниця, що нарада суду тривала дуже коротко. Хоча ми 
сподівалися тяжчого засуду, все таки не переставали надіятися на звільнення. Час, 
коли судді нараджувалися, був досить напружений.

Нарешті голова суду проголошує вирок:
«В імені Річі-Посполитої Польської — Ярослав Сеньковський та Всеволод Лемеха 

засуджені на один рік тюрми без позбавлення громадянських прав і на підставі 
амнестії звільнені, а Орест Городиський звільнений від вини і кари». ,

От так в останній раз, 14 вересня 1939 p., коли німецькі війська вже стояли під 
Львовом, судді поверсальської Польщі видали вирок над українцями.

Після цього ми дякуємо нашим оборонцям, інформуємо келії-камери про най
новіші воєнні події, віддаємо «казьонні» речі, одержуємо наші «цивільні»... Останній 
помах рук із брами — і ми на волі!

На вулицях — маси втікачів, головно з західніх частин Польщі. Втекли в тім, у 
чім стояли, хоча, згідно з польською пропагандою, польські війська були вже біля 
воріт Берліну. Заходимо до ресторану на «добрий обід», хоча великого вибору в 
ньому немає. По обіді заходимо до д-ра Коковського подякувати ще раз за оборону. 
Пані Коковська частує нас чаєм і ми, радіючи найновішими вістками, щасливі, що 
Польща валиться, снуємо надії на краще завтра України.

Вже після нашого звільнення, того самого дня, 14 вересня, начальник тюрми, з 
наказу вищої влади, випустив велику частину в’язнів під слідством на волю, а решту 
звільнили другого дня. Тож заходи наших визначних громадян увінчалися успіхом.
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Ночуємо у моєї тети (тітки) в Бережанах, а наступного дня заходимо до нашого 
шкільного товариша Романа Смика, батько якого був священиком у селі Жовчів, 
віддаленому від Бережан понад 20 клм. Дорогу пройшли без перешкод, дарма що 
кількакратно провіряли наші документи. Коли переночували, Сеньковський подався 
додому, до Колоколина, а ми вирішили почекати, доки йтимуть поїзди. Увечорі, 
після відходу Сеньковського, прийшов із сусіднього села Уїзду студент теології 
Теодор Олійник (розстріляний німцями в 1941 р. в Кременчуці) і повідомив нас, що 
ми повинні взяти участь у здобутті силами ОУН Рогатина. Очевидно, ми не від
мовилися, хоч згадали, що ми ще ніколи не мали в руці кріса. Ждали ми в «бойовій 
готовості» далеко поза північ, коли акцію було відкликано.

От. Володимир Тарнавський, зять о. Петра Смика, увесь час довідувався з криста- 
левого радіо про новини. Дуже виразно пригадую собі ту жахливу тишу й важку 
мовчанку, яка запанувала, коли о. Тарнавський подав 17. IX жахливу вістку, що 
«більшовицькі війська перейшли на цілій довжині польський кордон і маршують на 
захід». Боївка ОУН слабими силами намагалася їх роззброїти, але у висліді поляки 
схопили двох наших бойовиків і на місці розстріляли. Не минуло по тім години, як 
почали переїжджати через подвір’я приходства червоні панцерні авта. Вони захопили 
в полон польську частину і кількох, причетних до розстрілу наших хлопців, відразу 
ж розстріляли.

і Майже першим поїздом, який їхав до Станиславова (мабуть 27 або 28 вересня) 
виїжджаємо, дякуючи щиро цілій родині отця Смика за щире гостинне прийняття.

У листопаді подався я на т. зв. першу еміграцію, де в 1940 р. зустрівся з Ромком 
Смиком. Лемеха, записавшись у нових обставинах на ветеринарний відділ Львів
ського університету, пірнув у революційно-підпільну організацію. Він перебув першу 
окупацію Галичини московсько-більшовицькою армією, продовжував ветер. студії за 
німецької окупації, щоб уникнути німецького арешту, іде в підпілля і — гине під час 
повторної більшовицької окупації.
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РО КИ  1914 — 1919 КРІЗЬ ВІКНО В К Н ІГ И Н И Н І

Володимир Когутяк

Сонце, встаючи рано, не забувало заглянути у це віконце, чи діти вже проснулись, 
помолились, поснідали і чи готові вже йти до школи. Діти, як звичайно, усміхались 
до сонця, радіючи, що буде гарний день і збирали скоренько книжки під пахву, бо 
«поїзд на сьому вже поїхав» — найвищий час вже з хати вирушати. Та й на вулиці 
перед домом вже короткий, умовний свист — знак сусідів-товаришів, що йдемо.

Зимою сонце сходило червоним млиновим колом. Часом над ним підіймався 
світляний стовп, а батько говорив: «Діти, вбирайтесь тепло, бо там нині сильний 
мороз».

Вид з того вікна виходив у садок, на городи і на залізничний шлях Станиславів — 
Львів і Станиславів — Стрий. Особові поїзди були нам другим годинником, а 
товарові — вістями в тих воєнних роках, про становище на фронтах. Напрям війсь
кових транспортів указував, чи готується офензива, чи відступ.

Початок 1914 року ще й донині дзвенить мені піснями: «Гей там горі Січ іде...» і 
«Не пора, не пора москалеві й ляхові служить...» Ще й нині бачу ті многотисячні маси 
народу з синьо-жовтими прапорами, кінними бандеріями і оркестрами, що заливали 
головні вулиці і площі міста Станиславова.

То святкувала Станиславівщина соті роковини з дня народження нашого генія і 
пророка Тараса Шевченка. Його «Заповіт»: «Вставайте, кайдани порвіте...» многоти
сячні маси молоді понесли глибоко у своїх серцях, ще тоді не передчуваючи, що вже 
скоро прийдеться у своїх «кривавий тан, визволяти братів-українців з московських 
кайдан».

Літом сонце померкло серед дня. Жах охопив мою стареньку бабуню, а нас, 
дітей, цікавість. Десь знайшли ми кусочки скла, обкоптили над свічкою і дивились на 
затемнення сонця. Бабуня ворожила якесь нещастя — і не помилилась. Незабаром 
вибухла Перша світова війна.

Настав хаос... Поїзди перестали бути годинниками, а врешті зупинились. Зро
билось якось сумно і страшно. Хтось розпорядивсь вийти із хат, повідчиняти вікна і 
відійти далеко, бо будуть висаджувати залізничний міст на Бистриці. Висадили... не 
було так страшно.

Австрійці залишили місто. На залізничній станції населення опорожнює мага
зини... Кажуть, москалі вже близько, але де?., які вони? Ніхто ще не бачив.

Сидимо вдома і дивимось на спорожнілий залізничний шлях. Нарешті побачили: 
кілька козаків злізли з коней і полізли по стовпах перетинати телефонічні дроти.

«Татку! Та це ж вони, такі, як наші українські козаки!» — був мій перший дитячий 
осуд. Скоро їх уже було багато, за ними прийшли солдати у «фуражках», у довгих 
сірих шинелях і сивих шапках. Люди говорили, що їх злягло «як трави та листу». 
Зблизька я переконався, що вони не українські козаки, а таки москалі — вороги. 
Навіть запах мали своєрідний, що ми не любили.

Я був у першій гімназіяльній клясі. Навчання розпочалось нормально, але вже по 
кількох днях гімназію зачинили. Визначних українців вивозять у Росію. Настрій 
серед населення і вдома пригнічений. На Св. Миколая наказ: засвічувати свічки у 
вікнах, бо це іменини царя-батюшки Миколи...

Російську навалу стримали в Карпатах. Йдуть затяжні бої. Виходимо з хати 
слухати, як «в горах грім гуде...» Ждемо з надією на «наших».

785



Рання весна 1915 року. «Канони чути» все ближче і ближче. Радіємо... Вже й кріси 
чути. Врешті крізь вікно бачимо австрійські стежі, що розстрільнею крадуться поміж 
хатами і криються за парканами. Москалі за залізничним насипом — з^центром у 
тартаку. Крізь вікно обсервуємо першу лінію фронту майже три тижні. Йде крісова 
стрілянина... Нараз чуємо: «Урра!.. Урра!..» — дивимось, а москалі з наїженими 
«штиками» йдуть в атаку. На городах то тут то там лежать убиті москалі. Австрійці 
відступають — ми знову під москалями. Часом входять у хату і питають, чи нема 
австріяка? Це так перед полуднем, а під вечір чуємо знову: «Гурра!.. Гурра!..» — це 
австрійці наступають, а москалі відступають. Знову вони входять у хату і питають, 
чи нема «Руса»? Це повторялось щокілька днів. Коли москалі були більше вперті, 
тоді австрійська панцерка виїжджала зі станції і вони втікали, криючись у тартаку. 
Коли тривала крісова стрілянина, батько, як резервовий підстаршина, наказав усім 
лягати на підлогу. Пригадую, казав: «Тепер ідуть знову до штурму». На городах 
лежали вбиті, часом побіч москаля також і австріяк. Один одного прокололи багне
тами і полягли. Трупів із відкритих місць ніхто не збирав, бо було небезпечно. 
Одного разу москалі мабуть помітили скупчення уланів на вулиці і почали обстрі
лювати легкою артилерією. На щастя, жертв серед населення не було. У сусідів 
родина сиділа при столі. Гарматний набій влетів через стіну, поперевертав посуд на 
столі і вилетів! Нікому нічого не сталось. В другого сусіда теж подібне трапилось: 
гарматень влетів крізь стіну, вилетів крізь вікно і вибухнув на подвір’ї, вбивши тільки 
курку. По трьох тижнях москалів відсунено. На цвинтарі в Княгинині виросли три 
братські могили: одна з австрійцями і дві з москалями.
\  Життя поволі почало наладнуватись. Одначе, в травні чи червні москалі почали 
сильні протинаступи і знову фронт наблизився до Станиславова. Німецькі частини 
кинуто на наш відтинок, щоб не допустити до зайняття Станиславова.

Москалі на Вовчинецькій горі, а німецька артилерія зайняла позиції на городах, 
вздовж залізничного шляху, криючись за маленьким ліском-парком коло тартаку, що 
був по той бік залізничного насипу. Коні від артилерії скриті за хатами на подвір’ях.

Ми знову на фронті, але цим разом небезпечнішому, хоч не здаємо собі з того 
справи. По кількох стрілах з нашого боку москаль скоро зорієнтувався, де німецькі 
позиції, і почав обстрілювати із тяжких гармат. Німці скоро забрали коні з небез
печного місця, а ми сидимо в хаті і не знаємо, що робити. Гранати падають не
далеко. Нарешті одна несамовито завила і вибухла. Світ потемнів, шиби у вікнах 
вилетіли, дріб’язки засипали сіни і кімнату. Вся родина, батько, четверо дітей і 
бабуня вискакуємо через бічне вікно, що виходило у сад, і втікаємо на городи, все 
далі і далі, щасливі, що нікому нічого не сталось, тільки батькові гарячий відламок 
Гранати присмалив стяжку на капелюсі, голови не торкнувши.

Ніч провели ми на другому кінці Княгинина. Наше сусідство горіло. Згоріли хати, 
які були ближче до залізничного шляху. Згорів тартак, будинки лісового заряду і 
його сусідство. Люди розказували, що москаль стріляв «ланцами» і «французькими 
ключами». Справа виявилась пізніше, як ми повернули додому. У нас на подвірі наш 
льокатор, залізничник-слюсар, збудував собі комірку, де зберігав своє слюсарське 
приладдя. Граната влучила прямо в ту комірку, і все заліззя вилетіло в повітря і 
падало на сусідні подвір’я. З комірки й сліду не лишилось, а на її місці була тільки 
глибока лійкувата яма.

Німці відкинули москалів і фронт пересунувся на схід — на Поділля, в околиці 
Бучача і Чорткова, де йшли змінні бої з наступами, відступами і протинаступами. 
Щоденно було чути глухі відгомони канонади. Рух на залізничному шляху віддзер
калював становище на фронтах. Поїзди з пораненими свідчили про завзяті бої.

Станиславів, хоч у прифронтовій смузі, віджив і життя наладналось менш-більш
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нормально. Залізниця працювала переважно для військових цілей, перекидаючи і 
підсилюючи війська на фронтах. У переповнених шпиталях лікувались поранені воя
ки. Уряди відновили свою працю, а школи розпочали нормальне навчання.

Я знову пішов у першу клясу, але т. зв. комбіновану, себто з пляном зробити в 
одному році дві кляси, першу і другу. Для відрізнення від звичайної першої кляси із 
одним срібним паском, ми мали побіч срібного паска ще й металевий ґудзик. Шкіль
ний рік 1915/16 ми закінчили без перешкод, але продовжувати науку по вакаціях вже 
не довелось, воєнні події перешкодили.

Становище на фронті погіршилось. Москалі наступають, австрійці евакуюють 
Станиславів. Батько виїхав залізницею в напрямі Стрия. Ми залишилися з бабунею 
вдома. Мати померла ще перед війною.

Загальний переляк... Шрапнелі розриваються вже хмарками на східньому обрії 
Станиславова. Австрійська польова артилерія під горбом між Гіркою і Вовчинцем 
стріляє в напрямі Тисьменицького шляху. Кажуть, що австрійці поспішно копають 
окопи на Угринівській горі. Хтось наказав евакуацію Княгинина, Паніка... Виходи
мо... Беремо найконечніші речі, але куди йти?.. На дорогах хаос і переляк. Люди, 
вози, військо і рев худоби. В повітрі артилерійський гук і хмарки шрапнелів, а в 
душах страх і непевність.

Йдемо до близької рідні; живуть на Бельведері, але вони теж складають свої речі 
на віз і збираються виїжджати... Куди?.. Кажуть, мають знайомих у місті і до них 
заїдуть. В місті безпечніше. Ідемо з ними. Заїхали на подвір’я кам’яниці на розі 
Липової вулиці і примістились у пивниці.

Рано бачимо вже козацькі стежі на вулицях Станиславова. Фронт устабілізувався 
на горбах Угринів — Пасічна — Загвіздя. Австрійці обстрілюють шрапнелями Кня
гинин і Бельведер.

Не вистачає харчів. Старші діти рішають піти додому і щось принести. Вивчаємо, 
в яких порах дня найменший обстріл. Найкраще було йти раненько, як тільки сонце 
зійде. Обстріл, звичайно, зачинався десь коло сьомої години ранку. Одного разу ми 
дещо припізнились і почався обстріл. Я був на подвір’ї близько хати моєї тети на 
Бельведері, як шрапнеля розірвалася майже над моєю головою. Я встиг скочити за 
ріг хати, а кульки, наче горох, посипались по паркані. Я зрозумів, що якби та 
шрапнеля розірвалася переді мною, а не наді мною, я вже не скочив би за ріг. 
Очевидно, маючи 12 літ, для мене не було ніякою проблемою дати «шпурта» і 
зникнути скоренько із небезпечної зони. З досвіду ми вчились, але по харчі не 
перестали ходити. Десь тільки розірвалася перша шрапнеля, знак, що буде більше — 
ми вже втікали. Часом і не доходили додому, завертали із дороги, було небезпечно.

По тижнях, коли в Станиславові розмістився вже російський штаб, австрійці 
почали обстрілювати Станиславів гранатами. Ми вирішили, що треба перенестися із 
Липової вулиці, десь у безпечнішу частину міста і перейшли на Тисьменицьку (Са- 
піжинську) вулицю, недалеко міського цвинтаря, до залишеного «кіндергайму».

Австрійці обстрілювали західню частину Станиславова Гранатами, залізничний 
двірець із гавбиць, а станцію у Хриплині — з тяжких гавбиць. Калібер гармат ми 
розрізняли по глухому вистрілу і виттю гарматня, який перелітав над нами. Най
більш потерпіла від артилерії західня частина Станиславова: вулиці Галицька, Казі- 
мірівська і частина Сапіжинської. Княгинин і Бельведер були обстрілювані переважно 
легкою артилерією — шрапнелями.

Під зиму бойові дії значно зменшились. Обидві сторони готувались до спокійного 
зимування у своїх окопах. Москалі забирали двері з домів, де не було людей, і 
носили в окопи, будуючи землянки. Запасні військові частини квартирували в Кня
гинині по домах. Ми вирішили, що вже безпечно повернутись додому. Ставлення
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війська до населення було приязне, а дітей навіть любили. Ми купували у них хліб і 
цукор, а з кухні часто діставали суп. У щоденному контакті з ними ми, діти, вивчили 
російську мову, враз із солдатськими матюками, які ми мало розуміли.

Зима була сніжна, бойові дії майже припинилися. Головним нашим зайняттям 
було роздобути десь дров на опал. Хоч мені було тільки 12 років, а моєму мо
лодшому братові неповних 11, ми добре орудували пилкою і сокирою. Для приєм- 
ности ми ловили щигликів і чижиків, радіючи їхнім прекрасним співом.

Рік 1917. Сніги спливали бурхливими потоками. В повітрі перші подихи весни. 
Березень... Солдати з цікавістю читають газету і показують один одному гумо
ристичну карикатуру: царя за решіткою... і регочуть. В Росії революція... комен
тують, дискутують і вибирають делегатів на З’їзд Солдатських Депутатів у Києві. Іде 
молодий прапорщик... Ми тоді ще не розуміли ваги тієї історичної весни для нашого 
народу.

Весна крокує скорою ходою... Весняний легіт осушив поля і городи. Луки на т. зв. 
багнах зазеленіли і вкрились жовтим цвітом, по якому крокує з повагою бузько- 
чорногуз. Жайворонки високо над полями виводять трелі — гімн весні. Десь із трави 
вискочить зайчик, а йому навздогін наш невідлучний товариш — мопсько, який 
ніколи не міг зайчика догнати. Сади вкрились білим цвітом, зацвіли бузки, настали 
тихі, запашні, місячні, травневі українські ночі. Довго не могла бабуня загнати дітей 
у хату, спати.

Ми бавились у війну із сусідніми дітьми. На шанцях на сусідньому городі ми 
понакладали бочок, стару січкарню і ще дечого, для оборони перед «ворожим» 
наступом-камінням. Російська артилерія, на Гірці, на цегельні, стріляла понад нами 
на австрійські окопи. Австрійський літак шукав її розташування. Помітивши на лінії 
стрілу та наші лаштунки на городах, почав кружляти кілька разів, обсервуючи. Я це 
завважив і вже передчував, що може бути лихо, бо той літак тут кружляє. 1 дійсно, 
тільки літак відлетів, перша Граната впала на рінь над Бистрицею, друга вже ближче, 
перед тими лаштунками. Я повідомив бабусю, щоб утікала з дітьми з хати, а сам 
скоренько втікаю в бік до сусідів і обсервую. Третя Граната падає зовсім близько, а 
четверта — прямо перед вікном, у нашому саді! Бабуня з малими дітьми падає, 
обсипана землею... Нікому нічого не сталось. Як тільки стрілянина скінчилась, я 
побіг і скоренько розвалив ті «небезпечні» фортифікації. Більше обстрілювання не 
було.

Настав теплий соняшний червень... Ходимо купатись на Бистрицю. Помагаємо 
солдатам купати коні і вчимось їздити верхи, що справляє нам велику приємність. 
Час проходить скоро, приємно і спокійно. Під кінець червня москалі заговорили про 
«наступлєніє». У Княгинині заквартирували великі відділи азійських, казахських ко
заків, які, крім підстаршин і офіцерів, навіть не вміли говорити по-російському. 
Скільки їх було стягнено до Станиславова, нам не було відомо. Потім говорили, що 
була ціла дивізія. Крім того, було скупчено велику кількість артилерії.

Під кінець червня ми знову залишили Княгинин і подались до міста, до нашого 
«кіндергайму» на Тисьменицькій вулиці.

Російська офензива розпочалась сильним артилерійським обстрілом австрійських 
окопів. Гармати гриміли без перерви. Не можна було розрізнити поодиноких стрілів. 
Угринівська гора, де були австрійські окопи, вся стояла в диму і поросі. По двох, 
мабуть, днях козацька дивізія пішла у наступ, прорвала і зайняла австрійські окопи.

Австрійці відступили під Калуш... Хтось приніс вістку, що ведуть полонених! 
Біжимо скоренько на вулицю. Дійсно... Тисьменицькою вулицею, чвірками йде довга 
колона. Попереду самі офіцери різних рангів. Цікавість обернулась у сум і пригно
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блення. Розбились надії на прихід «наших», а з тим на поворот батька. Сльози 
потекли з очей.

Повертаємось додому в Княгинин... Всюди тиша — ні стрілу! Стало якось сумно 
і дивно без стрілів, до яких ми вже були звикли за цілий рік. Нудно... По кількох 
днях вирішуємо з братом і сусіднім товаришем піти оглядати окопи на Угринівській 
горі. Російські окопи нас не цікавили. Австрійські були «кращі», порядніші, глибші, у 
певних відступах з глибокими землянками. Скрізь ями від ґранат, порвані колючі 
дротяні засіки. В окопах залишки непідібраного, безвартісного військового причан
далля. Часом натикаємось ще на трупа, від якого скоренько втікаємо. Від села 
Угринова — ні сліду, ні однієї хати.

Російська офензива застряла під Калушем... Австрійці розпочали контрофензиву. 
Російський фронт заломлюється. Здеморалізовані азійські частини, відступаючи через 
Станиславів, бешкетують, грабують і палять. Сидимо вдома... Нараз сильний тиск 
повітря, вилітають шибки, відчиняються двері і... жахливий вибух! Склад амуніції, 
що був у ткальні, коло торговиці, вилетів у повітря. Усі доми у ближчому й даль
шому сусідстві зруйновані. З поспіхом відходять російські задні стежі, кидаючи по 
дорозі всякі обтяження. Австрійці наступають їм на п’яти. Чуємо здалеку на дере
в’янім мості на Бистриці австрійську трубку... Під вечір оглядаємо вже перші стежі 
австрійців на нашій вулиці. Радість!.. Московська лявіна відсувалась все далі на схід, 
а врешті залишила Галичину і розпливлась у хаосі революції.

По кількох днях загального піднесення після вступу австрійської армії життя 
почало наладнуватись до більш-менш нормального стану. Батько повернувся із за
лізницею... Ми пішли у школу.

До восьмої гімназіяльної кляси напливали наші хлопці у військових уніформах, 
деякі навіть з офіцерськими ранґами, приготовляючись до матури. Були вони із 
Легіону Українських Січових Стрільців, а деякі із австрійської армії. Також деякі 
професори прийшли у військових уніформах як, напр., проф. Павло Чайківський і 
Григорій Кичун. Ми із нижчих кляс дивились на них із захопленням і мріяли бути 
чим скоріше такими, як вони. Навіть професори відносились до них із повагою і 
вирізненням. Таких надзвичайних матур у нашій гімназії було кілька.

Життя під кінець війни ставало чимраз, то тяжче, а головно від нестачі харчів. 
Усе було на картки. Хліб мав різні домішки, то кукурудзяної, то ячмінної муки, а 
вкінці навіть якісь неозначені висівки, чи трачиння. Тяжко було із взуттям. Поя
вились черевики з дерев’яними підошвами і дерев’яні сандалі. Деякі учні навіть 
почали уводити моду приходити літом до школи — босоніж.

Невеселі вісті доходили з західніх фронтів. Тяжкі бої із втратами йшли на іта
лійському фронті. Натомість радісні вістки надходили з-за Збруча.

Над широкими просторами Великої України засяяло сонце волі!.. Приспаний і 
окрадений народ прокинувся у вогні революції і почав будувати свою власну Дер
жаву... Пророцтво Шевченка сповнилось!..

Дня 22 січня 1918 року українці за Збручем «силою, волею, і словом» проголосили 
Самостійну, Вільну і Незалежну Українську Державу.

Усі події за Збручем відбивались живим відгомоном у Галичині, слідкувались із 
заінтересуванням, гордістю і надією. Особливо живий відгомін мав підписаний Бе
рестейський мир із його «таємними» клявзулями. Поляки організували залізничний 
страйк і демонстрації на знак протесту, але це тільки єднало українців, сталило їхню 
волю і наповняло радістю і надією.

Австрійська імперія, через неуспіхи на фронтах і тяжке становище внутрі, на
ближалась до остаточної катастрофи-розвалу. Під кінець жовтня 1918 року завва
жувалось на залізничному шляхові якусь дезорганізованість. Поїзди із військом їхали
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в різних напрямах, військо не виявляло давньої дисципліни, було погано і недбало 
зодягнене. З вагонів звисали національні прапори даних частин. Ми приглядалались і 
відгадували, хто вони і куди їдуть.

Настрій був осінній, гнітючий, непевний... На городах, на висохлім бадиллі сну
валось павутиння бабиного літа. Господарі закінчували осінні роботи. Ранки були 
холодні, дні вставали ліниво. Сонце довго продиралось крізь навислі мряки, щоб 
глянути на безлисті дерева і спорожнілі поля, на яких ще де-не-де паслась худоба.

Того ранку, дня першого листопада 1918 року, сонце зірвалось бадьоріше, про
терло очі від мряки скоріше, щоб глянути, що сталось минулої ночі. Ми не знали, 
чого сонце встало раніше, аж батько прийшов із нічної служби і розповів, що на 
двірці, на ратуші і на всіх урядових будинках повівають українські синьо-жовті 
прапори! Ніччю наше військо без стрілів, без бою обсадило касарні, станцію, пошту і 
всі урядові будинки. Найновіші вісті, що це сталось і в Львові, і в цілій Галичині!

Неописанна радість!.. Ми живемо у своїй вільній Українській Державі!
Мерщій збираємось із братом і біжимо до міста подивитись, як виглядає наш 

синьо-жовтий прапор на ратуші, на якому ще вчора маяв чорно-жовтий австрійський, 
а 15 місяців перед тим — трикольоровий царський.

Побігли Галицькою вулицею... Дивимось... Дійсно! таки наш синьо-жовтий! Як 
йому там пасує!!! Йдемо далі... Синьо-жовтий на магістраті, а при вході — укра
їнський вояк із крісом. Біжимо до пошти... при вході український вояк із крісом. Те 
саме на вулиці Третього мая перед касарнею, скарбовим урядом, далі перед ди
рекцією залізниць і станцією. Скрізь стійки українського війська, а на будинках 
українські прапори! Радість розпирає наші груди... Ми дивимось гордо!! Це все 
наше: і поїзди на залізничній станції, і всі уряди — це все наше. Ми громадяни 
Західньої Української Народної Республіки!

Поляки заскочені, збентежені й розгублені. На чинний спротив у Станиславові не 
відважуються, але відмовляються від співпраці з українцями. Хоч Україна Гарантує 
їм рівні громадянські права із культурною автономією, організують пасивний спро
тив, залишають працю на залізниці і в урядах.

Справне функціонування залізниці в тих часах для молодої держави було незви
чайно важливе, з огляду на хаос розваленої австрійської імперії та переїзд із фронтів 
через нашу територію тисячних різнонаціональних солдатських мас. Довша їхня 
затримка на наших станціях була небезпечна. Наші військові відділи їх звичайно на 
станції розброювали і чимскоріше позбувались. Ті завдання наші залізничники ви
конували блискуче. Хоча поляки не служили, наша залізниця працювала справно, 
завдяки свідомості і патріотичній поставі наших залізничників. Не один раз пра
цювали поза години своєї праці. Всі уряди теж працювали справно. Західня вітка 
українського народу здала, в ті історичні дні, іспит державної зрілости!

Скрізь інша жвава реорганізація і організація української влади. На склепах і 
урядах з’явились українські вивіски. Частину польських шкіл обернено на українські. 
Віддихаємо повними грудьми...

Нашу радість бентежать тільки непевні вістки зі Львова. Йде поспішна рекрутація 
і організація українського війська та висилка на фронт у Львів. Йдуть бої за Львів, 
все більше й більше поїздів із військом від'їздить у напрямі Львова.

З початком січня 1919 року Станиславів стає тимчасовою столицею Західньої 
Української Народної Республіки... Дивуємось, чому Східня Україна не прийде нам 
із поміччю? Говорять, що вже прислали якийсь відділ, поляки перелякані... Надіє
мось, що скоро прийде більша поміч і Львів буде знову наш... Та, на жаль, як ми 
побачили пізніше, було інакше.

День 22 січня 1919 року був історичною і радісною датою. Обидві частини
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України об’єднались в одну Соборну і Самостійну Українську Державу. Ми стали 
зватись Західньою Областю Української Народної Республіки! Яка була наша ра
дість і захоплення бачити і подивляти українські гроші, які батько приніс як платню: 
карбованці, гривні і шаги.

Наші рокові свята ми відзначали радісно. Ми подивляли наших вояків у церкві на 
Різдво. На Йордан організований відділ українського війська брав участь у свяченні 
води на Бистриці, салютуючи в найбільш урочистій хвилині занурювання Трійці у 
воду.

Не менше урочисто святкували ми перший Великдень у вільній українські державі. 
Погода, у нас, на Станиславівщині, на Великдень за мого дитинства завжди була 
весняна, тепла, соняшна, прекрасна. Воскресна Утреня в нашій церкві в Княгинині 
розпочиналась о годині четвертій ранку. По короткім надгробнім всі виходили з 
церкви з корогвами, плащаницею, а священик із Найсвятішими Тайнами, і обходили 
церкву тричі. Священик благословив народ Святими Тайнами. Потім ставали перед 
закритими дверима і священик, а за ним народ співали радісне «Христос воскрес!..» 
Тоді озивались усі дзвони і несли ту радісну вість по всій околиці, не вгаваючи вже 
повних три дні. Старші досвідчені парубки стріляли із мортирів, а молодші — сір
никами з ключів і корками з пістолів. Особливо радісно зустрічали ми всі Великдень 
в 1919 році. В церкві були знайомі нам українські військовики, місцеві студенти 
гімназії, молодь і старші, всі поздоровляли себе радісно українським «Христос 
воскрес! — Воістину воскрес! — Воскресла Україна!» Після Богослуження відбува
лось за давнім українським звичаєм освячування пасок під церквою.

Одначе, загальну великодню радість вже захмарювали вісті з фронту під Льво
вом. Поляки скріпились поміччю із Польщі, наступали на різних відтинках фронту, 
але українська армія їх покищо відбивала. Та проте ходили вже чутки, що полякам 
приходить на поміч свіжа, зорганізована польська армія із Франції. І справді, вже в 
половині травня поляки розпочали загальну офензиву.

Українська Галицька Армія була змушена ступнево відступати під натиском пе
реважаючих сил знаменито обладнаної і озброєної армії ген. Галлера. Фронт на
ближався до Станиславова. Українська гімназіяльна молодь від 14 літ, а то й мо
лодші, зголошувалися добровільно до зброї.

Евакуаційні поїзди від сторони Львова і Стрия заповнюють усі вільні рейки на 
станції. Багато поїздів уже не можуть в’їхати на станцію, бо немає місця, і стоять на 
шляху перед семафорами.

Довідуємось на станції, що румуни домагаються зробити місце для їхнього поїзду. 
Румуни у найкритичніший момент для нашої ситуації встромлюють нам ніж у спину, 
займаючи Покуття. Настрій гнітючий... Становище трагічно-безвихідне...

Місцеві поляки-сусіди шепочуть, відвідують себе, але ще мають респект перед 
українським вояком, що появився на нашій вулиці з крісом і в шоломі.

Становище гіршає... Вже не бачимо наших вояків... Сидимо вдома і дивимось 
крізь вікно на залізничний шлях, забитий поїздами з українським добром. Диви
мось... і бачимо, як підкрадаються цивілі із крісами, підходять до вагонів. Я від
гадав, що то польська боївка. Очевидно, українська армія вже залишила Станиславів.

Українці принишкли у глибокім смутку і пригнобленні... Доходять вістки, що 
поляки, знущаючись, замордували колишнього українського вояка, який не встиг 
виїхати, чи захотів залишитись. Подібні вістки доходять з різних сторін.

Приходить регулярна польська армія, зодягнена в американські уніформи, добре 
озброєна, — добре відживлені мазури і коні. Квартирують коротко в нас на подвір’ї. 
Самовпевнені й бундючні. Ідуть далі в напрямі Чорткова. Поїздами їде блакитна, 
першорядно забезпечена Францією, армія Галлера.
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Через кілька днів зауважуємо паніку між нашими поляками. Повернулись один
цем, без коней, ті самовпевнені, що квартирували в нас і запізнались із нашими 
місцевими поляками: розповіли про страшний розгром під Чортковом нашою Ар
мією, з якого ледве врятувались. Відступають у паніці... Наша скрита радість не має 
краю!.. Ждемо повороту нашої Армії. Кожного ранку будимось із надією, що по
бачимо наше військо, але кажуть, що воно по той бік Дністра, йде на Львів!

До нас вони таки не повернулись. Навіть найбільш героїчний подвиг не міг 
увінчатись успіхом, коли не стало набоїв. У половині липня Українська Галицька 
Армія перейшла Збруч-річку.

«... Встоятйсь не було сили...»

Оксана Лемеха-Луцька

У К Р А ЇН С Ь К И Й  Ж ІН ОЧИ Й КО НГРЕС  
У 1934 Р. В СТАНИСЛАВОВІ

V
1930-ті роки в Галичині були роками посиленої польонізації, поліційного терору 

польської окупаційної влади, пацифікаційних акцій та наступу польської колонізації. 
Тогочасна українська молодь, що народилася в « пожежах світової війни» — була 
свідком українських визвольних змагань 1918-1920-их років, виростала на заповітах 
полум’яного слова Шевченка і Лесі Українки, державницького мислення, включалася 
в боротьбу за самостійність українського народу та ставила опір окупантам галицької 
землі.

До тієї молоді належала й українська жіноча молодь міста Станиславова, міста, 
яке ще так недавно було столичним городом Західньої Української Народної Рес
публіки. Вже на шкільних лавках ставала членами УВО, а згодом Організації 
Українських Націоналістів та членами організації молоді «Пласт», що була кузнею 
молодих характерів та стояла твердо на позиціях служби Богові й Україні. Зали
шивши шкільні мури гімназії чи вчительського семінара Сестер Василіянок, жіноча 
молодь включалася в громадську працю товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Мо
лода громада», студентські секції, спортові т-ва, драматичні гуртки чи співочі т-ва 
«Боян» та жіночі хори.

1930 року заснувався в Станиславові Гурток Української Жіночої Молоді ім. 
Уляни Кравченко при «Молодій громаді». Гуртував він жіночу молодь з середньою 
освітою, яка поставила собі за ціль вести культурно-освітню працю серед молодого 
українського жіноцтва шляхом доповідей, гутірок, влаштовування імпрез, літератур
них вечорів, та вшанування історичних подій. З гордістю згадую наш жіночий хор, 
дириґенткою якого була Ірина Сулима, а згодом Лідія Каратницька-Крушельницька 
і проф. Іван Недільський. З хором ми виступали успішно на концертах, влаштовува
них на пошану Лесі Українки, Ольги Кобилянської та патронки гуртка, поетеси 
Уляни Кравченко, що присвятила нам вірш: «Слово матері», з якою наш гурток 
утримував теплі зв’язки.

У січні 1933 року гурток ім. Уляни Кравченко — повністю (40 членів) переходить
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до філії Союзу Українок у Станиславові та творить секції: Культурно-освітню, Орга
нізаційну, Мистецьку. Першою головою Культурно-освітньої секції була Дарія Скоч- 
дополь, одна з видатних постатей тодішньої жіночої молоді Станиславова, велика 
патріотка, енергійна громадська діячка в різних ділянках громадського життя.

Рівнорядно з Культурно-освітньою секцією творилася при філії Союзу Українок 
Організаційна секція, завданням якої була праця з українським сільським жіноцтвом, 
творення гуртків Союзу Українок у Станиславівському повіті, національно-усвідо- 
млююча праця серед сільського жіноцтва, піднесення культурного рівня села, закла
дання дитячих садків по селах, ведення куховарських курсів, та взагалі була то 
незорана народна нива, що вимагала величезної праці, зусилля та справжнього 
патріотиму. 1933-го року при філії Союзу Українок у Станиславові відбувся вишкіль- 
ний курс організаційний для підготування кадрів організаторок до праці із сільським 
жіноцтвом. Курс вела Дарія Скочдополь (заміжня Бойчук), яка саме закінчила такий 
же курс у Львові при Головній Управі Союзу Українок за допомогою інших допові
дачів. Учасниць курсу було 17. Членами Організаційної секції стали саме ті курсантки, 
що відбули згаданий вишкіл. Ось їхні прізвища, що залишилися в моїй пам’яті: Дарія 
Скочдополь, Оксана Лемеха, Стефа Матківська, Марія Когут, Анна Когут, Надія 
Білобрам, Люба Костецька, Гена Скульська, Варка Логаза, Стефанія Ясінська, На
талія Ткачук, Нюта Скочдополь, Галя Дрогомирецька.

В 1933 р. Головна Управа Союзу Українок у Львові рішила відбути Світовий 
Жіночий Конгрес у Станиславові. У зв’язку з тим пригадуються мені одні сходини 
тодішньої Управи філії Союзу Українок у Станиславові, коли то голова нашої філії 
Амалія Рублева, повернувшись з нарад Централі зі Львова, офіційно повідомила 
присутніх членів Управи про таку ухвалу та про ролю і участь станиславівської філії 
в підготовці Конгресу. Філії СУ в Станиславові призначено бути господарем Конгресу, 
зайнятися приміщенням гостей, прохарчуванням, підшуканням заль під наради Кон
гресу, мистецьких імпрез, виставок, і найважливіше завдання — приготовити та 
провести День Української Селянки під час Конгресу. Це останнє нелегке завдання 
доручено Організаційній секції при філії СУ в Станиславові.

Головою секції в той час була Оксана Лемеха, абсольвентка української гімназії в 
Станиславові та ентузіястка праці серед сільського жіноцтва. Жіночий Конгрес, що 
мав відбутися вже в 1934 році в Станиславові накладав на членів Організаційної 
секції завдання: створити мережу гуртків Союзу Українок по селах Станиславівського 
повіту, перетворити існуючі жіночі гуртки при читальнях «Просвіти» на гуртки 
Союзу Українок, притягнути до громадської праці сільське жіноцтво та підготовити 
гуртки до участи в Конгресі. Тож молоді організаторки взялися до праці з ентузіяз- 
мом і молодечим запалом, а свідомість, що це праця для рідного народу, додавала 
нам охоти та енергії.

Кожного тижня члени Організаційної секції відбували сходини, на яких обгово
рювано працю створених гуртків і їхні потреби, звітовано про успіхи та недоліки 
відбутих поїздок, пляновано дальші поїздки організаторок по селах та намічувано 
їхні програми. Тут треба пригадати, що готових матеріялів, друкованих рефератів, 
гутірок було в нас обмаль, щоправда користувалися ми порадами «Жіночої долі» і 
«Жіночої волі», доводилося нам самим виготовляти доповіді й гутірки, переписувати 
ручно, передавати між собою для дальшого користування. Використовували ми допо
міжні матеріяли, що друкувалися в жіночих часописах «Жіноча доля», «Жіноча воля», 
«Українка», які виходили в Коломиї під редакцією сенаторки Олени Кисілевської. 
Працювала в тому часі в редакції «Жіночої долі» Дарія Макогон, пізніша письменниця 
Ірина Вільде. Кожної неділі і свята після Служби Божої вирушали організаторки в
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поблизькі села. Підміські гуртки СУ здебільша посилали кінні підводи до міста по 
«делегаток», як тоді нас звали.

З-поміж багатьох подібних картин, записаних у моїй пам’яті, приємно воскресити 
хоч один образок. На однокінній підводі, високо вимощеній сіном та застеленій 
смугастою веретою, вмощуюся як «делегатка» філії Союзу Українок. Переглядаю свої 
записки, програму сходин гуртка, до якого їду, підучую доповідь чи гутірку та веду 
принагідну ромову з привітним візником — чоловіком, чи сином члена управи гуртка, 
їдемо довго, бо село досить віддалене від Станиславова. Минаємо зелені сади, білі 
хати, поблизькі села, церкви з дзвіницями, річку, святково прибраних селян, дітей, 
що граються на вигоні. Звичайно — неділя. В просторій читальні села Викторова 
численно зібране жіноцтво виглядає «делегатки» з міста та використовує вільний час 
на спільне читання жіночого журнала. Як радісно було привітати ділову управу 
гуртка Союзу Українок, передати щирий привіт від філії СУ в Станиславові, подяку
вати за прислану підводу та приступити до наміченої програми жіночих сходин. А 
програма майже невичерпна. Треба було пояснити мету, потребу і важливість жіночої 
організації та участи українського сільського жіноцтва у своїх жіночих організаціях, 
пояснити правильник Союзу Українок, закликати до участи в недалекім Жіночім 
Конгресі, торкнутися гігієни села і особливу ролю в ній жінки, пояснити ведення 
діловодства в гуртку, вислухати побажання та запити. Час збігав швидко і ось уже 
вечір, треба прощатися. Жінки міцно стискають руку «делегатці» та дякують за те, 
«що Ви до нас приїхали» та «що хочете нам сільським жінкам помагати». А потім 
голова гуртка (прізвища вже не пам’ятаю) запрошує до своєї хати на горбку, де на 
вишиваній скатерті угощає смачними «сіканцями» та печивом, які приготовила за 
приписами куховарського курсу, що недавно відбувся заходом філії СУ. Усміхнена 
голова гуртка признає, що «після курсу наші жінки ліпше варять» та й їхні чоловіки 
підтверджують це з задоволенням.

Бували й такі моменти, що коли приїздила представниця філії СУ зі Станиславова, 
біля читальні крутився польський поліціянт та випитував жінок — «о чем панєнка 
мувіла?» (про що говорила?).

До Жіночого Конгресу Організаційна секція поставила собі за ціль приєднати до 
членства Союзу Українок увесь Станиславівський повіт і цю мету осягнено майже 
повністю, бо сорок сіл Станиславівського повіту було охоплено гуртками СУ сільсь
кого жіноцтва. Жертвенно й безкорисно працювали організаторки перед Жіночим 
Конгресом. Заплатою для них було почуття добре сповненого обов’язку, ідейність та 
правдивий патріотизм до рідного села. А наші поїздки до гуртків посилилися. Треба 
було підготовити гуртки сільського жіноцтва до масової участи в Дні Селянки під 
час Конгресу, до дефіляди з побутовою народною ношею, притаманною для кожного 
села, підготувати таблиці з написами для кожного гуртка, заохочувати і притягнути 
жінок до участи в пробах сільських хорів для спільного виступу на Конгресі, спів
працювати з інструкторками т-ва «Сокіл» для вивчення вправ, гагілок і хороводів з 
гуртками дівчат, та багато інших справ вимагало реченцевого полагодження.

Наближалися дні Конгресу. Ми організаторки хвилювалися, глибоко переживали 
ті приготування: як все воно вийде? Яка буде участь сільського жіноцтва? Скільки 
жінок прибуде? Яка буде їхня постава? Ноша? Чи польська влада не спинятиме 
наших жінок по дорозі до Станиславова? Як співатимуть збірні хори гуртків? Чи 
добре вивчили новий гімн Союзу Українок? Таких питань і побоювань за успіх Дня 
Селянки було багато.

Перед самим Конгресом польська влада, заалярмована високою напругою та 
активністю українського жіноцтва Станиславівщини, ув’язнила деяких членів Органі

794



заційної секції: Дарію Скочдополь, Любу Костецьку та інструкторку хороводів Олю 
Олійник.

У неділю 24 червня 1934 p., тобто в День Селянки, вранці з биттям серця 
подалася я на вул. Третього мая до «Сокола», де збиралося сільське жіноцтво, щоб 
вирушити на площу Каси Ощадности (за станиславівським парком), де мала відбува
тися маніфестаційна частина Дня Селянки. Вулиці м. Станиславова повні українського 
жіноцтва, домінує народна ноша і насиченість українського елементу. Разом з іншими 
організаторками дібралися ми на площу Каси Ощадности, місця відкриття Свята 
Селянки. Тут уже райдугою кольорів рясніли святкові строї тисячних мас сільського 
жіноцтва. Картина гідна руки маляра.

На прибраній трибуні сиділи члени Головної Управи Союзу Українок голова — 
посолка Мілена Рудницька, делегатки міжнародних Жіночих Організації, представниці 
українських Жіночих Організацій з Німеччини, Англії, Чехії, Закарпаття, Америки, 
Канади, Аргентини, духовенство, представники крайових товариств, гості та багато 
молоді. Трибуна не поміщала всіх. Свято почалося архиєрейською Службою Божою, 
яку відслужили: станиславівський епископ-помічник Іван Лятишевський в асисті рек
тора Богословської семінарії о. д-ра А. Бойчука і канцлера о. Р. Лободича при 
польовому престолі. Після відправ та проповіді єпископа І. Лятишевського почалася 
многотисячна дефіЛада сільських гуртків СУ (3000 учасниць). Всіх учасниць та учас
ників, що прибули й приглядалися дефіляді, було біля 10000, як опісля подавала 
преса.

Під звуки двох духових оркестр проходили рівними колонами перед трибуною 
жінки і дівчата, повернувши свої голови в сторону головного проводу з пошаною та 
довір’ям. День був чудовий, соняшний, ні одної хмаринки на блакитному рідному 
небі... Перемаршовували ряди дівчат, заквітчані стрічками гімнастки т-ва «Сокіл», 
лави жінок у квітистих хустках на головах, білих сорочках, вишитих різнорідними 
мотивами, технікою і кольорами. Попереду йшло жіноцтво Станиславівщини, воно 
найчисленніше представлене. Недалеко трибуни в юрбі глядачів стояли ми, організа
торки, та з увагою слідкували за маршируючими лавами наших «жіночок». Ось 
переходять ряди жінок з чітким написом: «Кружок Союзу Українок — село Ямниця» 
в зелених хустках, таких же спідницях та червоних запасках, із села Микитинець у 
червоних вишитих кептарях, із села Підпечари в білих спідницях та по-мистецьки 
вистилуваними чорною ниткою рукавами запасках, село Павелче в чорних оксамитних 
спідницях, чорних корсетках і зелених запасках. Та чи вичислиш усіх? Спостерігаємо 
знайомі усміхнені, радісні обличчя. Дехто з маршируючих завважував нас та помахом 
рук радісно вітав. І така ж радість наповняла наші груди. Значить, недаремними були 
наші недільні поїздки по селах, труди, підготовча праця по гуртках. За Станисла- 
вівщиною в дефіляді марширували представниці сільських гуртків Коломийщини, 
Галича, Рогатинщини, Бучаччини, Городенщини, Стрийщини та міщанки з Калуша й 
Угнева в староміщанських одягах.

Після імпозантної одногодинної дефіляди організованого українського жіноцтва 
відбувалися вправи дівчат т-ва «Сокіл». На зеленій мураві просторої площі уставилися 
дисципліновано стрункі колони гімнасток-дівчат, що нагадують барвисті клюмби 
польових квітів. На знак провідниць Граціозними рухами виводять вправи з вінками 
та серпами гагілки й хороводи під звуки тужливої дівочої пісні. Ми дивилися, мов 
заворожені. Яка краса! Яка древня містика народного ритуального танку відбувається 
перед очима тисячних глядачів на лоні зеленої природи!

Під гучні оплески захопленої публіки закінчився попис молоді. Біля трибуни на 
площі відбулося многотисячне віче українського жіноцтва. Голова Союзу Українок 
Мілена Рудницька відкрила віче, стверджуючи, що сьогодні українські селянки здали
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іспит зрілости своєю масовою участю та організованістю. Головну промову виголо
сила заступниця голови СУ Ірина Макух-Павликовська. Згадуючи частини українських 
земель, представниці яких прибули на Жіночий Конгрес, вона із сумом пригадала, 
що немає присутніх на Конгресі наших сестер із Наддніпрянщини. Заступають їх 
частково емігрантки. Вона говорила: «Всі ми українські жінки-сестри маємо спільну 
думку і завдання. Ніхто нам українським жінкам не вирве віри в краще майбутнє, бо 
ми здобули її кров’ю наших батьків, братів, чоловіків, синів, а також нашим терпін
ням. Після 50-ти років тяжкої праці ми стоїмо на засадах християнської релігії, бо 
Церква відіграла велику ролю в житті українського народу. З її поміччю виховуємо 
здорове покоління. Маємо домагатися української школи, української молитви в 
школі. Маємо розбудовувати українську кооперацію, застосовуючи клич „свій до 
свого”. Нема таких перешкод для нас, ніхто не роз’єднає нас. Ви, селянки, здали 
іспит зрілости, не вдалося приїхати поїздом, ви приїхали возом або прибули пішки. 
Хто ще не з нами, того треба притягнути в наші організовані ряди». Закінчила 
промову окликом: «Слава Україні!»

Промова викликала гучні оплески присутніх. Від сільського жіноцтва Станисла
вівщини промовляла селянка із села Микитинець Креховецька. Одягнена в побутову 
ношу свого села (червоний вишитий кептар), виразно та достойно висловила подяку 
в 50-річчя існування Жіночої Організації проводові Союзу Українок, всім представ
ницям, що прибули з далеких країн та всім сестрам-селянкам, що працюють у наших 
рядах. «До великої будови, — говорила вона, — нехай кожна з нас доложить свою 
цеглину праці». Висловила побажання до жіночих організацій, щоб працювали над 
вихованням доброї матері-українки. Закінчила своє патріотичне слово надією, що 
«...другий жіночий конгрес святкуватиме українське жіноцтво в столиці вільної Укра
їнської Держави, в Києві...» Довготривалими оплесками нагородили зібрані жінки 
патріотичну промову української селянки.

Слідували привіти: Г. Чикаленко з Варшави (емігрантка з Наддніпрянщини), М. 
Клемпушової з Ясіня (Закарпаття), Г. Романич з Канади, Горбачевої з Полісся, 
Багринівської з Волині, Станькової з Хусту (Закарпаття). Проф. Софія Русова з 
Праги (емігрантка з Наддніпрянщини) тремтячим голосом вітала всіх, що боряться 
за волю. «Прийде час, — сказала вона, — коли ми з’єднаємося з нашими сестрами 
з-за Збруча». Сенаторка Олена Кисілевська пригадала, що 50 років тому тут на 
першім Жіночім З’їзді в Станиславові засіяно перше зерно, яке розсіялося по всій 
українській землі. «Ми боролися тоді, — сказала вона, — за право жінки на працю, 
на науку, за кусень хліба для своїх дітей. Тепер наші жінки мусять боротися далі за 
право на науку, за працю, за волю свого народу. Хай живе українське жіноцтво, хай 
живе український нарід, наша Церква».

Сільське жіноцтво, що тісно обступило трибуну, жадібно слухало промов свого 
проводу, слова якого глибоко западали в їхні серця. Вітав жінок теж приятель 
засновниці жіночого руху Наталії Кобринської, д-р Т. Окуневський. На закінчення 
масового жіночого віча голова Союзу Українок — Мілена Рудницька заявила одно- 
хвилинну мовчанку для пошани піонерки жіночого руху Наталії Кобринської. Спон
танним відспіванням національного гімну в супроводі оркестри та в піднесеному 
настрої з почуттям національної гордости закінчено це многолюдне жіноче віче.

По полудні того пропам’ятного Дня Української Селянки відбулися дві урочисті 
академії. Одна для сільського жіноцтва в залі «Сокола», а друга з програмою для 
міста в театрі Монюшка. Я, очевидно, була учасницею в залі «Сокола», яка була 
виповнена по береги. Академію відкрито відспіванням гімну Союзу Українок (слова 
Уляни Кравченко, музика Антона Рудницького), вперше виконаного збірними хорами 
гуртків Союзу Українок під диригуванням Ірини Сулими, члена Освітньої секції
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молодих при філії СУ в Станиславові. Сенаторка Олена Кисілевська, що перед 50-ти 
роками малою дівчинкою зі своєю мамою брала участь у першім З’їзді Т-ва Укра
їнських Жінок у Станиславові в 1884 p., вдруге того дня зворушливо промовляла до 
сільського жіноцтва зі сцени «Сокола»: «Дорогі сестри українки, ми, інтелігентки, 
сьогодні приходими до Вас, селянок, з глибокою пошаною. Ми пливкий елемент, Ви
— ціпкий. Ви зберегли нам релігію, поезію, чисту народну мову й багато інших 
цінностей. Не будь ваших пісень, не було б Лисенка та й, може, Шевченка. Ви 
найбільше терпіли під час панщини й інших лихоліть. Тому сьогодні дякуємо Вам і 
просимо Вашої помочі, організованої помочі» («Нова зоря», 5 липня 1934 p.). Гаряче 
оплескувало жіноцтво слово любленої сенаторки О. Кисілевської. В дальшій програмі 
академії були: деклямація Оксани Лемехи — «Контра спем сперо» Лесі Українки, 
скрипкове сольо і дует Оксани Бойко, Галини Дрогомирецької, сольоспів І. Трачевої, 
збірні хори сільських гуртків під проводом Ірини Сулими.

Академію закінчено «живим образом», що зображував постать Матері-України, 
до стіп якої горнуться всі прошарки українського народу. Імпреза була дбайливо 
підготована і зразково проведена.

Одночасно відбувалася друга академія в театральній залі Монюшка для філії СУ, 
закордонних гостей та місцевої української громади.

Так закінчилося многотисячне святкування Дня Української Селянки. Заля «Сокола» 
опустіла, а члени Організаційної секції, хоч утомлені, з радісним блиском в очах 
подали собі руки, бо щось вагоме і відповідальне зійшло з молодих наших плечей і 
стало історичною подією.
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ПІСЛЯСЛОВО ГОЛОВИ Ц ЕН ТРА Л ЬН О ГО  КОМ ІТЕТУ  
СТАН ИСЛАВІВЩ И НИ

Тарас Ганушевський

Перший том Альмаиаха Стаииславівської Землі появився після двох З’їздів у 
десятиріччя першого З’їзду Земляків Станиславівщини, який відбувся у травні 1965 
року. Третій З’їзд у травні 1977 року на Союзівці, а згодом і Четвертий З’їзд літом 
1979 року в Торонті однозгідно ухвалили видати другий том Альманаха, щоб вико
ристати всі залишені матеріяли і вибрали нову Управу в складі: ред. Богдан Катамай
— голова, д-р Богдан Шебунчак, д-р Михайло Логаза, мґр Євген Орищук — заступ
ники голови, Ліда Гладка — коресподенційна секретарка, Оксана Луцька — секре
тарка протоколів, Євген Луцький — скарбник, Осип Новицький — референт преси, 
інж. Роман Раковський, д-р Данило Антонович, інж. Володимир Приймак — кон
трольна комісія.

На Четвертому З’їзді в Торонті перевибрано і доповнено Управу земляками- 
канадцями в складі: Дмитро Попадинець, Богдан Синишин, інж. Роман Бенеш, мґр 
Теодозій Моклович і Василь Бибик. До Контрольної Комісії додатково ввійшли інж. 
Ярослав Федюшка, Володимир Макар. Згодом ред. Богдан Катамай переселився на 
Фльориду і обов’язки голови перебрав д-р Богдан Шебунчак.
'* 3 правдивим жалем приняли земляки Станиславівщини смерть ред. Богдана
Кравцева, який вложив багато своєї праці в редагуванні і упорядкуванні першого 
тому Альманаха. Управа Комітету одержала нове завдання підшукати редактора- 
упорядника до другого тому Альманаха. Працьовитий і довголітній член редакційної 
колегії д-р Микола Климишин був найкращим кандидатом на цю мозольну працю і 
тодішня Управа підписала з ним умову.

П'ятий З’їзд Станиславівців 5 червня 1982 на «Союзівці» в Кергонксон, Н.И.



Фото із зб. О. Лемехи-Луцької.
Президія Центрального Комітету Станиславівщини на нараді з головним редактором.

Сидять зліва: д-р Микола Климишин, Оксана Лемеха-Луцька, 
д-р Тарас Ганушевський, Іванна Олесницька-Лисинецька.

Стоять зліва: д-р Богдан Цимбалістий, Лідія Мойсейович-Гладка,
Ярема Попель, Євген Луцький.

П’ятий З’їзд Земляків Станиславівщини відбувся на Союзівці в червні 1982 року. 
Тойже З’їзд, вибрав нову Управу в складі: д-р Тарас Ганушевський — голова, мґр 
Євген Орищук — заступник голови на Канаду, мґр Богдан Ясінський і д-р Богдан 
Цимбалістий — заступники голови, Оксана Луцька — коресподенційна секретарка, 
Іванна Лисинецька — секретарка протоколів, Євген Луцький — скарбник, Осип 
Новицький — референт преси. До Контрольної Комісії ввійшли: д-р Богдан Шебун- 
чак, Лідія Гладка, інж. Роман Раковський, Дмитро Попадинець і Богдан Дейча
ківський. До Фінансової Комісії ввійшли Ярема Попель, Ліда Гладка, інж. Роман 
Бенеш, Богдан Дейчаківський і мґр Орест Городиський.

Після невіджалуваної смерти Осипа Новицького Управа кооптувала на його місце 
мґр Ореста Городиського. Вибравши нову Управу П’ятий З’їзд зобов’язав її видати 
другий том Альманаха. Багато дуже цінних і цікавих матеріялів залишилося після 
видання першого тому і було б прямо гріхом залишити ці рукописи в забутті.

Цей З’їзд став остаточним, стимулюючим рушієм постанов попередніх З’їздів, 
щоб приспішити працю над виданням другого тому. Відповідальне і нелегке завдання 
перебарала на себе теперішня Управа. На видання Альманаха потрібно було в першу 
чергу фондів. Голова фінансової комісії Ярема Попель виготовив зі співпрацею 
Управи листи-заклики до земляків Станиславівщини. Не всі відгукнулися, але щедрі 
жертводавці таки зложили на видавничий фонд десять тисяч долярів і разом з 
попереднім фондом з продажі першого тому могли ми конкретно приступити до 
праці над другим томом.
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Доволі багато часу взяли підшукання і переговори з друкарнями, бо фонди на 
видання були досить скромні в теперішніх умовинах високих цін, а пропозицій з 
кошторисами було багато. Остаточно вибрали ми друкарню з модерним друкарським 
вивінуванням Аркадія Зінкевича в Балтиморі і підписали з ним умову в лютому 1984 
року. На мовного редактора заанґажовано Олексу Веретенченка. Не мало труднощів 
мав головний редактор — упорядник д-р Микола Климишин. Редакційна Колегія 
несподівано втратила активних і працьовитих членів д-р Осипа і Дарію Бойчуків та 
незаступного, талановитого журналіста, довголітнього референта Центрального Ко
мітету і редактора Бюлетеня «Голос Станиславівщини» Осипа Новицького. Члени 
Управи, а зокрема Оксана Луцька, приходили з поміччю переглядаючи і перечитуючи 
деякі матеріяли, щоб бодай трохи виповнити прогалину по втраті трьох активних 
членів Редакційної Колегії. Нелегка була праця і часом на мить прошибонула думка і 
питання — чи дійсно варта стільки труду і гроша, щоб видавати другий, том?

Пригадувалися слова земляка з рідних сторін: «Ваші регіональні видання — це 
скарб, який в Україні не можемо видавати. Тож випускайте якнайбільше цих видань, 
щоб минуле не залишилося порожнечею, або викривленою ворогами історією». — 
Це щире бажання порада земляка додавало ще більше охоти і сил до праці, а теж і 
думка про майбутні покоління, які колись читатимуть про минуле, про історію 
безмежної любови до рідної Християнської Землі з її змаганнями за кращу долю, з її 
стражданнями під чужою займанщиною, з її радісними хвилинами... І може тоді в їх 
серцях, отих поколінь, спалахне іскорка зацікавлення і розгориться полум’ям любови 
до свого рідного, до своєї невмирущої Землі, України.

В нашій праці над цим збірником ми знаходили багато моральної і матеріяльної 
Піддержки наших земляків. Від Центрального Комітету Станиславівщини я хочу 
зложити щиру подяку всім тим, що в який небудь спосіб причинилися до видання 
цього Альманаха. Щиро дякую членам Управи і Редакційної Колегії з її головним 
редактором д-р Миколою Климишином за дійсно прекрасну співпрацю. Окрема 
подяка належиться Оксані і Євгенові Луцьким, д-р Михайлові Логазі і всім, що 
безкорисно і жертвенно працювали над появою цієї книги.

Альманах видаємо з рамени Наукового Товариства ім. Шевченка і дякуємо чле
нам Комісії Регіональних Дослідів проф. д-р Василеві Левові і д-р Романові Мико- 
лаєвичові за цінні поради і перегляд матеріялів.

Ми видаємо цю книжку напередодні Великої Події. Щоб засвідчити нашу щиру 
відданість і любов до Дорогої нам Рідної Християнської Землі, присвячуємо оцю 
нашу скромну працю — Альманах грядучій Світлій Події Тисячоліття Хрищення 
України.
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ПОСМ ЕРТНІ ЗГА Д К И

О. Гайський

ГАЛЯ СТРИ Й СЬКА -П О П ЕЛ Ь

На панахиді померлої 27 лютого в 
Клівленді - Огайо та похороненої 2 бе
резня 1978 року, св.п. Г а л і  П о п е л ь ,  
з дому Стрийських, автор цієї згадки 
звернувся до всіх учасників словами:
«Жалобна родино!...»

То не був ніякий мовний недогляд 
промовця, бо для св.п. Г а л і  якоюсь 
мірою вся українська громада була її 
«родиною»: всіма вона — як рідними — 
цікавилася, одному порадила, розсваре
них мирила, кожному старалася щось до
брого зробити (Авторові цих слів, на
приклад, працю знайшла). Ніколи нічого 
поганого про інших не говорила. Шану
вала думку й погляди кожної людини...

Перенесіть ці прикмети у суспільне 
життя — і матимете ту вимріяну єдність, 
про яку ми Бога просимо (але самі для 
неї нічого не робимо), чи соборність, яку 
ми раз у рік святкуємо (але її не прак
тикуємо).

Для Г а л і  така постава й духовно- 
моральний виряд були підставовими в 
житті людини й родини, як основних клі
тин широких людських спільнот.

Народжена 20 жовтня 1911 року в За- 
ліщиках, де батько був суддею, Галя всю свою початкову, гімназіяльну, музичну і 
торговельну освіту здобула в Станиславові і Львові. Там у шкільні дні проходила її 
пластова й учнівсько-громадська діяльність, там пізнала теж свого чоловіка Ярему, 
відомого в ті дні на терені міста і краю спортового змагуна й тіловиховного діяча. 
Талант сприймати зацікавлення близьких їй людей роблять з юної гімназистки зав
зятущу прихильницю спорту й інших ідей — до контакту з підпіллям ОУН включно...

Типовий вечірній образ тих днів: Ярема й Галя, вертаючись із «Бесіди», йдуть 
вулицями Собєського, Сапіжинською, Третього мая, завзято дискутуючи. «Він» тем
пераментно атакує якусь громадську недоречність, чи недостачу — «вона» притише
ним голосом, як модератор, обороняє. Коли на обрії (завжди завчасно) виринає 
Галин дім, дискусію полюбовно переноситься на другий день...
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В 1932 році Галя дістає працю в місцевому Маслосоюзі, що в ньому кілька літ 
пізніше і Ярема на працю став.— 1933 року одружуються.

На жаль, щастя української людини й родини часто дуже коротке: через рік 
вибухає Друга світова війна... Кінець Польщі, прихід більшовиків, а з ними початок 
арештів і допитів НКВД... Чоловік мусить рятуватися втечею в ліс... Нові «визволь
ники», новий терор... Еміграція з двома маленькими дітьми...

І тут серед голоду й холоду непривітної чужини розцвітає перлина материнської 
любови й посвяти для дітей. Останні дорогоцінності, пам’ятки по батьках і дідах 
несе скитальниця Галя до німців, щоб принести додому хліба, молока й масла, на які 
ждуть — уже три — алчущі й жаждущі ротики...

Обрій прояснюється з переїздом до Америки. Нарешті безпека перед більшо
вицьким вивозом, нарешті праця!... Діти добре вчаться, сини здобувають перемоги в 
тенісі — мама, очевидно, їхній стимулюючий стратегічний дорадник... Час минає 
скоро... Доня й сини закладають власні родинні гнізда... Серце Галі сповнюється 
радістю та новим почуттям щастя-любови до трьох внуків-хлопчиків...

1 раптом... Лікарі стверджують у щасливої Галі жахливу недугу-вбивницю: ту, яку 
в посмертних повідомленнях описується словами «Після довгої і важкої...»

Таке лікарське ствердження мужня жінка квитує словами: «Ну, що ж: трапляється 
таке багатьом — трапилося й мені... Добре, що я знаю свій правдивий стан...»

Цими словами недужа замирилася з волею Бога, але почала війну з недугою. 
Вірила в чудо... На жаль, воно не прийшло — хоч недужа виявила поставу терпе- 
ливости й терпіння, гідну справжньої мучениці.
V. 1 цей останній приклад християнського життя св.п. Галі, разом з вирахуваними 
особистими прикметами, були причиною, що на її похорон і панахиди численно 
посходилися місцеві українці, які знали її, та поз’їжджалися близькі її серцю рідні і 
друзі з віддалених міст Америки й Канади і навіть з далекої Швайцарії — а сума 
їхніх датків на українські цілі (головно Український Гарвард і Патріярхат) пересту
пила 2200 дол.

То був останній символічний доказ любови до Людини, в якої любов до родини й 
української громади була панівним гаслом життя.
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ІРИ Н А  ВІЛЬДЕ

Письменниця Ірина Вільде (правдиве 
прізвище Дарія Макогон-Полотнюк) на
роджена 5 травня 1907 року в Чернівцях.
Перебувала від 1923 року в Станиславові, 
коли була у вищих клясах дівочої укра
їнської гімназії УПТ і там здавала ма- 
туру в 1926 році.

Ще в Станиславові почала короткими 
оповіданнями свою письменницьку кар’є
ру, що її ширше розвинула по закінченні 
студій славістики у Львівському універ
ситеті. Від оповідань перейшла до повіс
тей і видала першу повість «Метелики на 
шпильках». Немов би її продовженням, 
з’являються ще перед 1939 роком «Б’є 
восьма» та «Повнолітні діти».

Українська критика прихильно прий
няла ці повісті і шкода, що Друга світова 
війна змінила умови життя письменниці.

її чоловіка інженера-лісника Євгена Полотнюка німці розстріляли 17 листопада 
1943, а рік пізніше Львів захопили більшовики і вона опинилася під більшовицькою 
окупацією.

Обставини вдови з двома дітьми змусили її слухняно виконувати вимоги й за
мовлення партії і вона стала совєтською письменницею соцреалістичного напрямку, 
за що збирала різні трофеї й нагороди, а то й була деякий час головою Львівського 
відцілу Спілки письменників України.

Тому, що своєю творчістю в підсовєтській дійсності вона не піднеслася на вищий 
рівень від попередніх років, можна судити, що ця її творчість в нових обставинах не 
була згідна з п переконаннями. Як було насправді, вже не буде можливости дові
датися, бо померла Ірина Вільде 29 жовтня 1982 у Львові і там була похована на 
Личаківському цвинтарі державним коштом.
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ВА ДИ М  ЛЕСИЧ

Вадим Лесич — це літературний псевдонім Володимира Кіршака. Він ще вживав 
псевдоніми Ярослав Дригинич і Ярослав Ярий. Народився 1909 року в Галичині. Йо
го життєпис малознаний. Він записаний як Володимир Кіршак у «Звіті української 
гімназії в Станиславові» між учнями 111 А кляси за 1925/26 рік. Студіював славістику 
в Яґайлонському університеті в Кракові в 1931 і 1932 році й належав до мистецького 
гуртка «Зарево». Восени 1934 року був арештований, але скоро випущений на волю.

Ще в 1930 році почав друкувати свої поезії і тоді вийшла його перша збірка 
«Сонцеблиски». В 1932 році вийшла друга збірка «Відчиняю вікно», а за нею в 1935 
році «Різьблю віддаль». Після довгої перерви 1953 року в Нью-Йорку вийшла збірка 
«Ліричний зошит» і за рік «Поезії», в 1957 році вийшла збірка «Розмова з батьком», 
далі «Крейдяне коло» в 1960 р. і «Кам’яні луни» в 1964 p., а в 1965 р. збірка «Вибрані 
поезії 1930-1965».

Його твори прихильно оцінили такі літературознавці як 1. Коровицький, І. Кос
тецький, Г. Костюк, 1. Кошелівець, Б. Рубчак, І. Фізер і Ю. Шерех.

В Нью-Йорку він належав до Об’єднання українських письменників «Слово» та до 
інтернаціонального «Пен Клюбу».

Помер Вадим Лесич — Володимир Кіршак — 24 серпня 1982 року і був похований 
на цвинтарі в Бавнд Бруку.

Ця квітка на його могилу складена за прощальним словом Остапа Тарнавського 
(«Слово», ч. 10, 1983).

Д А РІЯ  С КО Ч Д О П О Л Ь-БО Й Ч У К

Народжена 4 вересня 1904 року, більшу частину свого життя провела в Стани
славові. Там вона скінчила початкову школу й учительський семінар СС Василіянок і 
від наймолодших літ була членкою «Пласту». Разом зі своєю мамою Марією, з 
дому Черненко, брала участь в жіночому русі. Була дуже активна в громадському 
житті, належала до всіх організацій і комітетів, які займалися харитативною працею 
і виховною, де вона перебувала в Україні, на еміграції в Німеччині чи в Америці. 
Найбільше праці присвятила «Пластові». Померла в Детройті 15 травня 1980 року, 
залишивши чоловіка д-ра Осипа Бойчука, сина Юрія і двоє внуків.

У Комітеті Станиславівців і в Редакійній колегії другого тому була дуже діяльна 
й написала цінні статті в першому томі цього збірника.
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Д -Р  ОСИП БОЙЧУК

Осип Бойчук «Яйко», народжений 26 січня 1907 року у Львові, більшу частину 
свого життя провів у Станиславові, де скінчив матурою середню освіту в українській 
чоловічій гімназії, а правничі студії закінчив дипломом магістра права у Львові. Від 
наймолодших літ належав до «Пласту» і більшу частину свого вільного часу посвятив 
праці в «Пласті», займаючи високі провідні становища.

Помер 21 серпня 1981 р. й залишив сина Юрія з дружиною і двоє внуків. Був 
членом Редакційної колегії другого тому цього збірника, а в першому томі помістив 
цінну працю про «Пласт» у Станиславові й околиці.

ІРИ Н А  БОЙ Ц УН -С КО ЧДО П О Л Ь

У понеділок 26 березня 1984 року в Гартфорді, Кон., померла Ірина Скочдополь, 
дочка проф. Олександра Бойцуна, народжена 17 квітня 1908 р. в селі Молодькові 
коло Богородчан. Від 1920 року жила з батьками Олександром і Оленою в Стани
славові й там ходила до української гімназії, що в ті часи була мішаною, і там здала 
в 1926 р. матуру. Університетські студії закінчила у Львові, а потім від 1930 р. 
навчала історію і польську мову в школі УПТ «Рідна школа» в Станиславові. Від 
1936 до 1944 року жила, вийшовши заміж за інж. Романа Скочдополя, у Варшаві. По 
закінченні війни була в таборі Ганав, а в 1949 р. приїхала до США і поселилася в 
Гартфорді. Вихована в «Пласті», все своє життя вона присвятила праці в тій органі
зації української молоді і завжди була дуже активна.

Похована на українському цвинтарі в Гренстонбері, Кон., США, 29 березня 1984 
року.
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БРАТИ ФЕДИНСЬКІ

В 1920 році Олександер Фединський перенісся з Мостів Великих до Станиславова, 
де став суддею в Окружному Суді. Разом з ним оселилися в Станиславові його жінка 
Антоніна (з дому Цімерман) та сини Ґеньо (1909-1976), Юрій (1912-1979), Олександер 
(1914-1981) і Мирослав (1919-1943). Останнім сином був Євген (1920-1980).

Всі брати Фединські закінчили українську гімназію та були активні в студентсь
кому й громадському житті Галичини 30-х років. Мирослав («Славко») студіював 
теологію та відзначався своїм співом. Він загинув політичним в’язнем у Норильську 
на Сибірі. Після Другої світової війни лише Ґеньо залишився на рідних землях у 
Львові, де цікавився музикою та культурою. Юрій («Юрко») закінчив гімназію у 
Станиславові, а вищі студії права на Інсбрукському університеті в Австрії. Перенісся 
до Америки і закінчив вищі студії права і бібліотекарства в Колюмбійському універ
ситеті в Нью-Йорку. Працював останні двадцять років життя як професор між
народного права та очолював правничий відділ університетської бібліотеки. Юрій 
був активний і відомий в міжнародних, українських та американських наукових 
колах. Був членом Ред. колегії другого тому «Альманаха Станиславівської Землі». 
Помер 25 листопада 1979 року. Олександер («Люник») в Галичині був пластуном в 
українській гімназії у Станиславові, членом ОУН, і став політичним в’язнем за 
Польщі і Німеччини. Перенісся в 1948 році до Америки з дружиною Олександрою (з 
доМу Харук), яка також закінчила українську гімназію в Станиславові. Згодом вони 
поселилися в місті Клівленд, Огайо, де Люник очолював Український Музей-Архів 
та видавав Бібліографічний Покажчик Української Преси поза межами України. Був 
активний в «Пласті» і в церковно-громадському житті. Помер 24 вересня 1981 року. 
Наймолодший брат Євген («Ґеньо») оселився в Бразілії. Ґеньо був мовознавцем, 
працював як перекладач-етимолог та осягнув широку увагу в Бразілії за свою активну 
оборону природи та прав індіян. Ґеньо, знаний в Галичині зі спортивно-мандрівничої 
діяльности, помер серед довгої прогулянки по берегах Бразілії.

Ґеньо, Юрій, Олександер залишили по собі дітей та внуків в Україні і в Америці.

Ярослава Барнич, дочка корифеїв українського театру Івана і Катерини Рубчаків, 
мистецький керівник шкільних театрів у Станисловові і на еміграції, померла 29 
березня 1980 року в Клівленді, Огайо.

Олена Блавацька, дружина бл. п. о. Івана Блавацького, померла 8 серпня 1984 р. в 
Балтіморі, Мд., на 90-му році життя, а похована на українському цвинтарі у Факс 
Чейс (Філядельфія).

Евген Винник помер 20 січня 1985 p., у БінГгамптоні, Н.Й., на 76-му році життя.

Маркіян Грабовенський, професор українських гімназій, старшина УГА, помер 23 
червня 1979 p., у Філядельфії, на 85-му році життя.

Д-р Галина Носковська-Гірняк, народилася 2 грудня 1904 року в селі Сороках 
коло Бучача, Західня Україна, у священичій родині.
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Народну школу закінчила в рідному селі, а гімназію в Станиславові, медичні 
студії в Яґайлонському університеті в Кракові 1933 року. Спеціялізацію в полож- 
ництві відбула в клініці Яна Казіміра у Львові.

В 1942 році, після повороту з першої еміграції з Кракова до Львова, вийшла 
заміж за Володимира Гірняка. В 1944 році переїхала до Німеччини, а в 1949 році до 
Америки і, осівши в Нью-Йорку, працювала як лікарка. Померла 8 червня 1982 року 
і похована у Філядельфії.

Проф. д-р Теодосій Гаєцький, адвокат на рідних землях і професор чужих мов у 
американському університеті. Народжений в Озерянах Чортківського повіту, абсоль- 
вент української гімназії в Станиславові, помер 10 березня 1982 року у Віноні, Мінн., 
США. Похований на цвинтарі Св. Миколая в Чікаго.

Д-р Іван Жовнірович, лікар на рідних землях і на еміграції в Рочестері, Нью- 
Йорк, помер 24 лютого 1982 p., в Рочестері, а похований на українському цвинтарі в 
Бавнд Бруку, Н. Дж.

Проф. Осип Залеський помер 13 березня 1984 року в Бофало, Н. Й. Про його 
життя і творчість написано в першому томі, а в цьому є його автобіографія.

Михайло Карпишин, уроджений у селі Коцюбинці коло Копиченець. Закінчив 
матурою українську гімназію у Станиславові, студіював теологію, а потім право у 
Львові. Помер у лютому 1949 року в Німеччині.

Анастасія Голіната-Кисілевська, вдова по професорові Кисілевському, народжена 
в Надорожній, повіт Товмач, померла в Нью-Йорку, на 93-му році життя.

Протопресвітер о. д-р Володимир Клодницький, бувший майор УГА, співредактор 
першого тому «Альманаха Станиславівської Землі», народжений 1891 року в Хоти- 
мирі Товмацького повіту, помер 23 червня 1973 року.

Роман Ковальський, абсольвент учительської семінарії в Станиславові, помер 29 
вересня 1979 року в Кергонксоні, Н.Й.

Д-Р Тарас Коритовський, народився 5 вересня 1885 року в Калуші, поручник 
УГА, адвокат у Калуші, помер 10 грудня 1953 p., у Філядельфії.

Мирослав Король, абсольвент української гімназії в Станиславові, ветеринарний 
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R E S U M E

The Almanac o f  the Stanyslaviv Region is the result of a collaborative effort by 
dmigr^s from the Stanyslaviv region of western Ukraine. These emigrants were forced to 
flee their homeland during the 1940’s, in order to escape the Russians to whom Churchill 
and Roosevelt so unscrupulously betrayed the Ukrainian nation.

Moved by an unconsolable homesickness, the emigrants from the Stanyslaviv region 
recognized the need to record as much as possible of their life, history and cultural 
achievements as a part of the Ukrainian nation, which has inhabited its homeland for 
millenia. They thus formed a committee whose responsibility it was to collect the necessary 
funds and information, and whose 20-year labor has now resulted in this two-volume 
anthology about the city of Stanyslaviv and its environs.

The city of Stanyslaviv is one of the regional centers of western Ukraine. Located at 
the foot of the Carpathian Mountains, the city now has a population of 200,000. Just after 
World War I, the city played an important historical role as the temporary capital of the 
Western Ukrainian Republic (“ZUNR”).

The first volume begins with a series of historical articles. Based on numerous finds and 
excavations, the noted archaeologist Dr. Yaroslav Pasternak has compiled information on 
the archaeology of the region from the Palaeolithic to the early historical period. The 
history of the city of Stanyslaviv from its earliest beginnings is presented by Dr. Petro 
Isayiv. Several of these articles focus on those periods when Ukraine was free — either on 
the time when Stanyslaviv was the capital of ZUNR or on the Ukrainian administration in 
1941. Of particular note is the article by Prof. Lev Shankovsky on the battles and other 
actions of the Ukrainian Insurgent Army (“UPA”) against both the Germans and the 
Russians between 1942 and 1956.

The second section of the first volume provides information on the region’s environ
ment and demography. Succeeding sections detail the achievements of various educational, 
social, economic, and cultural institutions. Of particular interest here are the articles by 
Prof. Osyp Levytsky and by O. Haysky (Osyp Novytsky). Prof. Levytsky, a long-term pro
fessor and principal of the Stanyslaviv gymnasium (high school), chronicles the history of 
this gymnasium, one of the finest in western Ukraine, and — in a separate article — the 
role of “Plast” (Ukrainian Scouts) in the education of the youth of the region. The 
acknowledged journalist and sportsman, O. Haysky has written an especially valuable 
account of regional sports in the 1920’s and I930’s.

The sections on institutions are followed by biographical sketches of numerous leaders 
in the professional, social, cultural, and political life of the region — persons who by their 
example inspired others to the achievement of noble and worthwhile goals. The final sec
tion of the first volume is devoted to a description of individual towns and villages, along 
with their histories, traditions, customs, and cultural achievements. Special emphasis is 
placed on the recording of the difficulties suffered in these settlements as a result of foreign 
occupation and rule, beginning with the period of serfdom and ending with the struggles 
for independence in the first half of the 20th century.

The second volume both complements and parallels the first. Especially important is 
the additional information on the history of the region, beginning with the excavations in 
the early historical capital, Halych. The first section of volume II is on the region’s history 
and its educational institutions. In his article, Osyp Shkilnyk presents the culture-historical 
justification for the recent change of the city’s name from Stanyslaviv to Ivano-Frankivs’ke. 
In the article “That the past not be forgotten,” Dr. Mychaylo Lohaza compares the first
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volume of this almanac to the volume on Stanyslaviv published in the series: The History 
o f the Cities and Villages o f  the URSR  under the auspices of the Institute of History of 
the Academy of Sciences of the URSR (Kiev, 1971). Dr. Lohaza focuses on the attempt by 
Russian historiographers to obliterate the history of the Ukrainian nation by claiming that 
Ukrainian culture developed only after the October revolution under the guidance of the 
Communist Party.

The second section of the second volume consists of biographical sketches of outstand
ing leaders in scientific and cultural fields, as well as articles highlighting major develop
ments in these fields. The following section is devoted to the lives of three native sons of 
the region who played especially important historical roles: 1) “Otaman Mucha” who led a 
rebellion against Poland in the 15th century; 2) Oleksa Dovbush, a Robin-Hood-like figure 
from the 18th century, and 3) Myroslav Sichynsky, a hero of pre-World War I events.

The fourth and fifth sections chronicle the struggle for independence in the first half of 
the 20th century. These sections consist both of biographical sketches of persons participat
ing in these events and accounts of the events themselves. A series of articles outline the 
activities of members of the Austro-Hungarian and Polish parliaments in their attempts to 
legally better the conditions of their countrymen. In his article, Ivan Stavnychy details one 
of the most important events in the history of the region and the nation: While Stanyslaviv 
was the capital of ZUNR, the legislative branch voted to unite with the Ukrainian National 
Republic (eastern Ukraine). This decision formed the basis for the “Proclamation of the 
Unification of Ukraine” in one independent and sovereign state by the Directory in Kiev 
on January 22, 1919. Because of its importance, the text of this proclamation is recorded 
in this volume. It should be noted that many of the articles in this and in the first volume 
are based on the archives collected by Mr. Stavnychy. A participant in many of the events 
chronicled in this almanac, he kept meticulous notes which he has generously made 
available.

The fourth and fifth sections also provide information on the activities of the resistance 
groups which were organized after World War I — the Ukrainian Military Organization 
(“UVO”) and the Organization of Ukrainian Nationalists (“OUN”) — and of the Ukrainian 
Insurgent Army (“UPA”) organized during World War II. The articles in the fifth section 
focus on crimes committed by the foreign forces occupying Ukraine since World War I.

The sixth section, entitled “In the service of God and Ukraine,” presents information 
on religious persecution in the URSR and the martyrdom of both religious and laypersons. 
Related to this is the article in one of the final sections on the appearance of the Virgin 
Mary in the village of Seredne. Since the regime in Moscow does not allow religious 
authorities to investigate this event and persecutes pilgrims trying to visit the village, it has 
not been possible to properly verify this event.

As in the first volume, two of the final sections of the second volume are devoted to 
articles on individual towns and villages in the region. Both World War I and World War
II were fought on Ukrainian territory. For this reason, some of the articles in this section 
place emphasis on the hardships suffered by the inhabitants of the Stanyslaviv region dur
ing these wars. In spite of their many difficulties resulting from a lack of freedom, the 
villagers and townspeople of the Stanyslaviv region made significant progress in many 
aspects of their lives between the two wars. Here one should mention the numerous institu
tions and organizations which flourished during this period — theatrical and choral 
groups, educational groups, various youth organizations, temperance unions, and dairy 
cooperatives. It almost seems as if people were eager to accomplish many of their dreams 
in the short time before the coming of World War II, which put an end to so many of 
their endeavors.
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In addition to the information provided in both volumes, one should also point out the 
many and valuable photographs used to illustrate and further document the written 
material.

So far, more than 30 regional almanacs have been published by Ukrainian emigrants; 
among them, this one has a special place. It would not be an exaggeration to say that 
these almanacs provide a unique source of information not only on Ukrainian culture and 
history, but also on world history. These almanacs represent a spontaneous creative endea
vor on the part of the Ukrainian nation in its attempt at self-preservation in the face of the 
destruction planned for it by its foreign rulers.
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Бачинський Степан о. т. II 426 
Бачинський Юліян т. II 273 
Башта Іван т. II 41 
Башта Теодор т. II 41, 744, 745 
Баюрак 55
Баюрак Василь т. II 195, 196 
Бедрус Кость т. II 701 
Безкоровайний 552
Безкоровайний Василь проф. т. II 48, 

49, 93
Безпалко Йосиф т. II 238 
Безрука Анна 313, 315, т. II 58 
Безручко Володимир т. II 40 
Безручко Ольга 640 
Безушко Анна 445, 450 
Бей (пс.) 182, 184 
Бекеш 342 
Белей Іван т. II 216 
Белей Іван д-р 155, 512, 636, 783 
Белей Лідія 428 
Белей Мирослав 637 
Белей Орися 637 
Белей Петро 783, 958 

Vі Белей Теодор д-р 264, 620, 783, 927 
Белей Юрко 783 
Белелуя 512
Белз 35, 542, 654, 863, 944 
Белічко Ю. т. II 200
Бельведер 205, 284, 337, 352, 359, 389, 

444, т. II 359
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Бемко В. д-р т. II 777, 781-783 
Бенеш 397, 405 
Бенеш Евген т. II 42 
Бенеш Микола т. II 702 
Бенеш Роман т. II 49, 798, 799 
Бенеш Ярослав т. II 36 
Бенеш Ярослав о. 952, 956, т. II 49 
Бенешово 161
Бенцаль-Карпяк Олена 577, 578, 584,

587, 602
Бенцаль Микола 577, 578, 579, 584, 587,

588, 602, т. II 161, 708 
Бердихівці 604 
Бердник Олесь т. II 23
Бережани 52, 64, 111, 564, 615, 638, 713, 

т. II 774 
Бережниця 796, 797, т. II 662 
Бережничка 795 
Бережницький Богдан 557 
Береза Картузька 919, т. II 486 
Береза Олена 518, 533 
Березина 472 
Березів т. II 184 
Березівка 258 
Березіцький Адам т. II 53 
Березовиця 712 
Березовська Амалія 424 
Березовська Евеліна 428 
Березовський о. 424, т. II 528 
Березовський Володимир т. II 41 
Березовський Степан т. II 503 
Березюк о. 748, 750 
Берескул 230
Берестя (Литовське) 508, 631, т. II 132
Беринда Памва 767
Берізка 246
Берлош 782, 783
Бернакович Петро т. II 657
Бернес Пилип 499, 501, 504, 672
Бехметюк О. 363, 418
Бецин Дмитро т. II 260
Бєлаєв Владімір 192
Бибик 406
Бибик Василь т. II 530, 798 
Бибик Володимир т. II 41, 530, 532 
Бибик Дем’ян т. II 705 
Бибик Захар т. II 709 
Бибик Михайло т. II 563 
Бибик Семен т. II 529, 532 
Бибик Юлія т. II 530

Библюк Антін т. II 41
Библюк Іван т. II 42, 50, 51, 53, 315
Бирович т. II 81
Битків 156, 201, 219-227, 414, 744, 746, 

750, 754, 801, 803, 804, 805, 811, 821, 
827, т. II 498-505 

Бих Микола д-р 287, 528, 620, 624, 637 
Бих Мирослав 283, 249, 371, 372 
Біберович Іван 576, 596 
Біберовичева Іванна 596 
Бібрка 305, 340, 675, 676 
Бігун Михайло 362 
Бігун Петро 362 
Біда Михайло 136 
Бідяк Данило т. II 778 
Біжак Адам т. II 43, 744 
Бізанц Альфред 154, 158, 159, 160 
Бійне 770
Біла Церква 133, 582 
Білан Іван 773 
Білас т. II 459 
Білас Володимир 706 
Білас Григорій т. II 89 
Білас Ростислав д-р т. II 759 
Білашевський 825 
Білашевський Богдан 814 
Білгород46, 152 
Білевич 358
Білейчук Михайло т. II 680 
Біленкевич 510 
Біленький Роман т. II 669 
Біленький Филимон 333, 716, т. II 298,

483
Білецька Марія 427 
Білецька-Бандера Розалія т. II 388 
Білецький Олександер 575 
Білецький Ярослав о. д-р 33, 96 
Білий Степан т. II 41 
Білик 423 т. II 569 
Білик Михайло 292 
Білик Олександер д-р т. II 505 
Біликовський Іван т. II 129 
Білинська т. II 50 
Білинська М. т. II 96 
Білинська Марія 410 
Білинська Неоніля 373, 385 
Білинська Олена 316, 433 
Білинська Софія 245 
Білинський 624 
Білинський 714
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Білинський А. о. т. II 466 
Білинський Б. т. II 42 
Білинський Богдан д-р 301, 358 
Білинський Евген 471 
Білинський Еміліян 617, 619, 942 
Білинський Іляріон 985 
Білинський Кость о. т. II 465 
Білинський JI. о. т. II 421 
Білинський Микола 915 
Білинський Михайло 240, 946 
Білинський Юліян 779, 781 
Білинський Ярослав 164, 190 
Білі Ослави 168, 364, 514 
Білобрам Корнило проф. 565, 638, т. II

42, 46, 367, 368 
Білобрам Люба т. II 368 
Білобрам Надія 313, 316, 437, 438, 443, 

455, т. II 67, 351-355, 366-369, 793 
Білобрам Ольга т. II 367, 368 
Білобрам Осип 291, 297, т. II 368 
Біловежа 250 
Білозор В. т. II 211 
Білескурський Антін 528, 585 
Білоус Михайло 523 
Білошевська Марія 814 
Білошевський Богдан т. II 730 
Білянський Петро 58, 66 
Біляш Іван т. II 259 
Бінке Золоте 537 
Бірча 184
Бішковський Іван 535, 552, 563 
Блавацька Олена 639, т. II 613, 708, 806 
Блавацька Ольга 432 
Блавацький Володимир 404, 540, 551, 

569, 578, 579, 581, 583, 584, 587, 588, 
589, 602, 629, 814, 817, т. II 161, 708 

Блавацький Іван о. 413, 638, 639, 640,
641, т. II 806 

Благий (пс.) 176, 184 
Блажейко о. т. II 161 
Блаженко Володимир 333, т. II 40, 41 
Блаженко Михайло т. II 38 
Блажкевичева Іванна 122, 124, 395, 648 
Ближниця 808
Блюдники 19, 136, 411, 414, т. II 507, 

509, 517, 612 
Боберський т. II 206 
Бобак Олекса 162 
Боберський Іван 526, 541, т. II 769 
Бобик 728

Бобик Василь т. II 530 
Бобик Володимир т. II 530, 532 
Бобик Іван т. II 674, 675 
Бобик Семен т. II 529, 532 
Бобик Юлія т. II 530 
Бобикевич Амалія 427 
Бобикевич Ізидор о. 847, 848 
Бобикевич Микола 847, 848 
Бобикевич Остап інж. 238, 240, 781 
Бобрецький Василь 831-835 
Бовшів 19 
Богайчук Л. 367 
Богач Евстахій 726 
Богачевський о. т. II 628 
Богачевський Д. т. II 688 
Богачевський Константин (митр) 442 
Богачевський Юзик т. II 655 
Богаченко 918, 920 
Богачик Віра т. II 67 
Богачук Онуфрій 136 
Богдан Юрій 902 
Богодист І. П. 189 
Богонос Василь о. 76, 598 
Богородичин 872, 894, 897 
Богородчани 61, 63, 66, 86, 94, 111, 133, 

156, 167, 173, 179, 202, 228, 230, 239,
241, 242, 256, 257, 284, 339, 348, 357- 
359, 380, 383, 392, 419, 420, 487, 507, 
555, 631, 632, 668, 677, 729-731, 736, 
738, 729, 740, 746, 750, 753, 800, 804,
805, т. II 296, 544, 558, 581, 583, 667, 
668, 805

Богородчани Старі 419, 489, 507, 738, 
т. II 346, 667 

Богрівка 752 
Богун (пс.) т. II 310 
Боднар 410, т. II 50 
Боднар Марія 427
Боднарів 136, 156, 174, 256, 406, 414,

478, 695, 715, 766, 851, т. II 631 
Боднарович Осип т. II 290 
Боднарук д-р т. II 770 
Боднарук Володимир 333 
Боднарук Григорій т. II 38, 51, 724 
Боднарук Юліян т. II 40, 49 
Боднарчук Михайло т. II 50 
Боднарчук Юрій т. II 37 
Бодревич Марія 904 
Боєслав Марко 187 
Божейко Володимира 557
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Бойдуник Осип 782 
Бойкевич А. 534 
Бойкевич Антін 781 
Бойків Ярослав т. II 40, 41 
Бойко 291, 699, 704, 831, 834 
Бойко-Беріжковий Василь т. II 671 
Бойко Василь т. II 307, 537-543 
Бойко Григорій т. II 41 
Бойко І. 112
Бойко Ірина 313, 315, 451 
Бойко М .322
Бойко Михайло т. II 34, 669, 670, 674, 

675
Бойко Михайло 358, 370 
Бойко Михайло о. т. II 466 
Бойко Олекса т. II 670, 674, 694, 797 
Бойко-Павлишин Дмитро т. II 671 
Бойко Р. д-р т. II 268 
Бойко Семен т. II 530 
Бойко-Сімович Оксана 324, 594 
Бойко Софія 313 
Бойцун о. т. II 465
Бойцун Олександер 267, 269, 271, 275, 

294, 554, 574, 601, т. II 42, 51, 52, 57, 
64, 423, 426, 623, 743, 744, 805 

Бойцун Олена т. II 805 
Бойцун-Скочдополева Ірина 271, 273, 

301, 440, т. II 44, 52, 64, 67, 136, 623, 
733, 805 

Бойчук 384, 423, 504
Бойчук Авксентій о. д-р 74, 93, 95, 450, 

507, т. II 466, 604 
Бойчук Василь т. II 694 
Бойчук Дмитро 726 
Бойчук Дмитро 738 
Бойчук Іван т. II 600, 604, 610 
Бойчук Катерина 313, 316 
Бойчук Лев т. II 38, 50 
Бойчук М. 367
Бойчук Микола 739 т. II 602-604, 693, 

701
Бойчук Михайло т. II 34, 693, 694 
Бойчук Осип д-р 301, 327, 333, 335, 340,

419, 432, т. II 9, 10, 111, 206, 401, 724,
725, 800, 804, 805 

Бойчук, Юрій т. II 804, 805 
Бойчуківна І. 713
Болехів 167, 182, 201, 512, 806, т. II 18 
Болохів т. 11 517, 568 
Болшівці 17, 48

Бончальський інж. 133 
Бора Богдан 12, 518, т. II 33 
Борачок Северин т. II 110, 121 
Боринець Андрій 469 
Борис Маріян т. II 44, 51 
Борис Остап 264 
Борис Пилип 823
Борис Франц 329, 335, т. II 770, 773 
Борислав 223, 226, 486 
Бориславський Микола 718, 722 
Борисівна т. II 38 
Борисікевич Іван т. II 274 
Борисюк 506, т. II 39 
Борисюк Мирослав т. II 39 
Боришкевич Роман 358 
Борко Прокіп т. II 701 
Борковська Ольга ЧСВВ 318, 319 
Борковський Бронеслав т. II 693, 704, 

706
Борковський Луць т. II 693 
Борковський Михайло т. II 694 
Борн т. II 175 
Боровик т. II 161, 708 
Боровик Леонід 578, 579, 581, 585, 602 
Бородаєвич Мелянія т. II 427 
Бородаєвич Марія 648 
Бородаєвич Омелян 648 
Бородайкевич Дарія (літер, пс. Ярослав

ська) т. II 74 
Бородайкевич Ярослав о. 516, 678, т. II 

421
Бортники 582, 851, 894, 899, 901, 922, 

928, т. II 99, 519, 521-523 
Бортнянський Б. 573, т. II 132 
Боруля Андрій т. II 183 
Босак т. II 576 
Бохинський Василь т. II 679 
Бохинський Дмитро т. II 679 
Боцвин Володимир т. II 612 
Боцюрків Іларіон д-р 620 
Боцян Иосиф єп. т. 11 384 
Бочкур П. т. II 583 
Бочкур Федір т. II 542 
Боян (пс.) 182
Брадович Василь т. 11 37, 49 
Браілів 653 
Браницький Іван 56 
Бранівка 771
Братишів 17, 19, 543, 678, 684, 875, 895 
Братківці 18, 19, 194, 472, 489
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Бращайко Іван 270 
Брендзей Микола т. II 40 
Бривко о. 463
Бриґідер Володимир д-р 200, 204-209, 

218, 269, 270, 271, 322, 527, 529, 641,
642, 932, т. II 36, 42, 43, 49, 429 

Бриґідерова Іванна 209, т. II 732 
Брик Ярослав 18, т. II 84 
Брилинська Наталія т. II 58, 62, 67 
Брилинський Евген інж. 492, 581, 639, 

т. II 616 
Бриндзан В. д-р 677 
Бриндзей Василь 135 
Бриндзей Марія 376 
Бриндзей Онуфрій т. II 491, 492 
Бриндзей Степан 346, 359, 360, 401, 479, 

555, т. II 40, 41, 96, 99, 100, 162, 169, 
487, 489, 492 

Бриндзей Тарас т. II 34 
Бринський Михайло 542, 910 
Бринь 18, 19, 25, 181, 406, 695, 766, т. II 

642
Б^іль Степан т. II 586 
Бровчук Василь т. II 534 
Броди 35, 162, 234 
Бродович Василь т. II 722 
Бродяга 171 
Брошнів 384, т. II 18 
Брустури 169
Бубнюк Василь т. 11 86, 89 
Буґера 618 
Буґрівка 736 
Будва 677 
Будз 602
Будзатова д-р т. II 408 
Будзенко Василь 362 
Будзенко Євгенія 723 
Будзенко Микола 382 
Будзенко Степан 362 
Будзиновський Альфред 562, 563 
Будзиновський В. 901 
Будзиновський Евген 504, 774 
Будзиновський Теодозій 631, 632 
Будзуляк Мирослав т. II 37 
Будзуляк Наталка т. II 67 
Будзуляк Осип т. II 37 
Будка Никита єп. т. II 652, 927 
Бужинський т. II 689, 690 
Букачів 794 
Букачівська Дарія 212

Букачівці 902 
Буківна т. II 315 
Букоємський М. 477 
Булковський Степан т. II 41 
Буній 350
Буній Микола т. II 83, 84 
Буній Юрко т. II 257 
Бурачинська Ксеня 377 
Бурачинська Лідія 451 
Бурачинська Марія 426 
Бурачинська Цецилія 426 
Бурачинський Богдан 290, 291, 297, 375 
Бурачинський Добротвір т. 11 84 
Бурачинський Тит о. т. II 614 
Бурачок 471
Бурделюк Юрко 371, 372 
Бурдин Стефан т. II 37 
Буркут т. II 317
Бурлацький Роман т. II 40, 136, 157 
Бурчинський Володимир 694 
Бурштин 17, 29 
Бусько 770, т. II 175
Бутковський-Гуцул Іван 166, 170, 171, 

181, 185, т. II 566 
Бутович Микола 541, 671 
Бутовська Галина 590 
Бутовський Семен 590 
Бутун Богдан т. II 34 
Буцманюк Мелянія 319 
Буцманюк Н. 918
Бучач 65, 92, 94, 111, 174, 293, 366, 576,

589, 591, 618, 713, 789, 792, 853, 871, 
912, 927, т. II 130, 640, 690, 806 

Бучацький 44 
Бучинська Минодора 426 
Бучинська Софія 426 
Бучинський т. II 778
Бучинський Мілетон 103, 618, 624, т. II 

216
Бучко Іван єп. т. II 418, 505

Вагилевич Іван 510, т. II 173, 673 
Вагилевич Кость д-р т. II 173 
Валєхновський Іван о. т. II 494 
Валіґун 783
Вальків Стефан т. II 509 
Валько Данило т. II 711 
Валько Дмитро 355, 357, т. II 709, 711 
Вальницька Марія 313, 314 
Вальницька-Смик Марта 593
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Вальницька Олена 313, 315 
Вальницький о. т. II 493, 718, 719 
Вальницький Микола 233 
Вальницький Юліян о. т. II 406, 408 
Вальчук Василь 723 
Варивода Володимир 507 
Варивода Ярослав т. II 46 
Варламова Інна 178 
Вархол т. II 571 
Варцаба 380 
Варяж 944
Василак Ярослав т. II 36 
Василик Володимир т. II 44, 52, 53 
Василик Михайло 295 
Василик Михайло о. д-р т. II 79 
Василишин Іларіон 322 
Василишин Софронія ЧСВВ 319, 322, 

324
Василів Іван т. II 582 
Василів-Святошенко М. 598 
Василюк Михайло о. т. II 409 
Васильків Василь т. II 517 
Василько Микола 461, 633, 677 
Васильченко Степан 601 
Васний В. т. II 368, 369 
Васько Марія т. II 708 
Вахнян о. 817 
Вашкевич 428 
Вашкевич Іван 474 
Вашкевич Михайло 80, 321, 530 
Ващук Корнило д-р 365, 620 
Вебер Ірина 273, т. II 51, 137 
Векслєр Артур т. II 43 
Велебська Олена 313 
Велз 246
Велесниця 872, 930 
Велигорська Марія 435, 440, 442, 444 
Велигорський Василь т. II 34 
Велигорський Іван д-р 309, 312, 314, 

315, 316, 534, 679, т. II 56, 57, 58, Ь2, 
64, 66, 68, 720 

Велигорський Роман 295, т. II 55 
Великанович Дмитро т. II 280, 281 
Великанович Евген т. II 89 
Величко т. II 529 
Величко Дмитро 295 
Величко Іван т. II 45 
Величко Ігор 645 
Величко Ксенофонт 575, 576, 600 
Величко Любомир 645

Величко Софія 645
Величко Теодор 329, 335, 500, 501, 642,

643, 644, 645, 651 
Величковська Марія 313, 315 
Величковський Василь єп. 469, 470, т. II

383, 386, 387, 424, 458, 459, 460 
Величковський Володимир о. т. II 383 
Величковський Іван о. т. II 383 
Величковський Нестор о. 273, 279, 575,

601
Величковський Осип Богдан т. II 34 
Величковський Юліян о. т. II 383 
Веляник Василь т. II 37 
Веляник Дмитро 295, 727 
Венгринович Иосифат 427 
Венґерчук 751 
Венґровський 386 
Вербенець Володимир д-р 603 
Вербилівці 14, 646 
Вербицький т. II 635
Вербицький Михайло 535, 552, 571, т. II 

124, 128 
Вербицький Ярослав 571 
Вербіж 942
Вербовий (пс.) т. II 314 
Вергун Конрад т. II 36 
Верес Надія 313
Верес Роман д-р 625, т. II 44, 52, 53, 558 
Верес Стефанія 313 
Веретенченко Олекса т. II 10, 800 
Веретка Василь 136, 697 
Веретка Михайло т. II 40, 41 
Верполянка 608
Верхня 783, т. II 145, 481, 524, 526 
Верхратський Іван 104, 218, 523 
Весняний Олесь 518, 535 
Весоловська Августина 319 
Весоловська Галя 430 
Веселовська М. 433 
Весоловська Ольга 430 
Весоловська Рома 398 
Весоловський т. II 723 
Весоловський Володимир 586 
Весоловський Зенон 479, 480, т. II 99, 

100, 354 
Весоловський Роман 398 
Весоловський Степан о. т. II 426 
Весоловський Ярослав 633, т. II 388 
Вехтер Отто д-р 157, 158, 160 
Виговський Іван гетьман 28, 146, 745
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Вигода 167 
Вижниця 739
Викторів 15, 18, 24, 25, 81, 136, 331, 340, 

397, 403, 414, 472, 533, 563, 715, 765, 
850, 851, т. II 205, 527-532, 727, 794 

Вилучковський JI. 536, 537 
Винар Любомир д-р 935, т. II 13 
Винник т. II 574 
Винник Евген т. II 42, 806 
Винник Є. інж. 479, 488, 753, 755 
Винник Іван о. '95 
Винник Роман т. II 572 
Винник Семен т. II 572 
Винник Федір т. II 534 
Винники 354, 608, 631, 739 
Винницька Катерина 426, 427 
Винницький Гриць д-р 417 
Винницький Зенон т. II 318 
Винницький Іван 618 
Винницький Іван о. т. II 452, 453 
Винницький Микола о. 83, 758 
Винницький Омелян т. II 37 
Винницький Юліян 597 
Винниченко Володимир 133, 601, т. II 

236-239 
Винничук Гриць 727 
Винничук Йосиф т. II 577 
Винничук Лазар 113, 136, т. II 277, 487 
Винничук Любомир т. 11 690 
Винничук Михайло 701, 708 
Винничук Михайло т. 11 690 
Виноград 930, т. II 534 
Виногради 489 
Винярчук Ірина 313, 314 
Винярчук Мелянія 430 
Винярчук Софія 312, т. II 99 
Винярчук Ярослава 277, 310 
Випринюк Дмитро 820, т. II 259 
Вислоцький Володимир 342, 556 
Вислоцький Омелян 556, 575, 576, 601 
Висоцька-Крамарчук Мума 389, 390,

593, т. II 67 
Висоцька Марія 432 
Висоцький Дмитро 499, 505 
Висоцький Роман т. II 49 
Височан т. II 477 
Височан Гнат 850, 851 
Височан Семен 47, 48, 75, 757, 765, 810, 

850, 851,894,917 
Височан Степан т. II 679

Височанка 406, 765, т. II 528 
Височанський Р. 367 
Виспа 29, 942
Витанович Ілля д-р 98, 476 
Витвицький Б. д-р т. II 714 
Витвицький Василь 698 
Витвицький Евген 536 
Витвицький Тарас т. II 165 
Витвицький Юрко 718 
Витковицький Ксаверій т. 11 35, 38 
Витошинська Сабіна 427 
Витрикуш 501
Вишиваний Вільгельм т. II 462, 778 
Витрикуш Евген т. II 36 
Вишинський т. II 474 
Вишневський Кость 465, 479, 484, 500, 

577, 578, 580, 582, 583, 585, 586, 587,
588, 602, т. II 60 

Вишницький інж. т. II 656 
Вишницький Осип 423, 442, 502, 505 
Вишнівчик т. 11 329 
Вишньовський т. II 161 
Виятек-Біленька Марія т. II 669 
Вівчар Василь 773, 774 
Вівчар Іван 136 
Віжнович Василь 739 
Візнюра т. 11 481 
Вікна т. II 312 
Вікняни 516
Вільчинський Петро т. II 693 
Вільшаниця т. II 692, 694 
Вінниця 48, 515, 522, 943 
Вінтонів Михайло 403, 719, 723, т. II 35, 

744
Вінтонів Михайло т. II 43 
Вінтонів Петро т. II 35 
Вінтоняк інж. 363 
Вінтоняк Михайло 723 
Вінтоняк Олекса 919, 935 
Вінтоняк Юрій 723, т. II 35 
Вінцковський-Ярославенко 561, 563, 564 
Вірлинів К. 169
Вірстюк Зенон 264, т. II 83, 257 
Вірстюк Михайло 814

- Вірстюк Роман 575, 576, 601, 826, т. II 
83, 84, 257, 723 

Вірстюківна 514
Вістова 21, 767, 783, т. II 306, 661
Вітик т. II 41, 228
Вітик Семен 134, 140, 141, т. II 238
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Вітківці 851 
Вітковицька Ірина 957 
Вітковицький Юрій т. II 39 
Вітковський Роман 957, т. II 48 
Вітовський т. II 421
Вітовський Дмитро полк. 4, 86, 113, 115, 

116, 134, 140, 141, 268, 474, 524, 599, 
635, 668, 678, 765, 766, 779, 862, 863, 
т. II 213, 215-226, 228-234, 240, 461, 
531, 577 

Вітовський Ярослав т. II 34 
Вітошинська Евфрозина 427 
Вітошинська Сабіна 427, 230 
Вітошинський Борис 933, т. II 319 
Вітюк Андрій 738 
Власійчук Онуфрій 141 
Влашин Ольга т. II 493 
Вовк (пс.) 184 
Вовк Віра 697
Вовк Григорій 146, т. II 42, 50 
Вовк Дмитро 774 
Вовк Іван 136 
Вовк Люся т. II 695 
Вовк Микола 772, 773 
Вовк Оксана 313, 316 
Вовк Параска т. II 688 
Вовк Юліянна 313, 314, 315, т. II 58, 62, 

63
Вовк Яків 773, 774 
Вовкович 136
Вовкович Михайло т. II 517, 518 
Вовкович Панько т. II 517 
Вовчак Марко 511
Вовчинець 18, 111, 136, 281, 284, 406, 

т. II 26, 32, 662 
Вовчовський Евген т. II 37 
Вовчук В. о. т. II 407, 408 
Вовчук Василь т. II 623 
Вовчук Іван т. II 37, 319 
Вовчук Михайло 149 
Вовчук Пилип 146, 147 
Вовчук Юліян т. II 37, 41 
Водники 412, т. II 576 
Восвідка Кость д-р 419, 471, 607, 608, 

649, т. II 59 
Воєвідка Лев 608 
Вознесінка 742, 743 
Возняк В. т. II 242 
Возняк Володимир т. II 37 
Возняк Роман 365

Войнаровський Тит о. 76, 763, 856 
Войнилів 784-795, т. II 103, 568, 570, 

572, 574, 575 
Войніловер Яків т. II 36 
Войновська Олена т. II 439 
Войновський Антін т. II 709 
Волинець Степан 567, 668 
Волинський Михайло 351 
Володава т. II 165, 167 
Володимирець т. II 575 
Волосенко Андрій інж. 927, т. II 40 
Волосенко Ірина 310 
Волосенко Павло 36, 37, 927 
Волосянка Ілько т. II 157 
Волосянський Арсен 631 
Волочій Роман 738
Волошин Авґустин о. проф. д-р т. II 

174
Волошин Михайло д-р 125, 461, 566 
Волощук Андрій т. II 40, 41 
Волощук Іван 578, 579, 585, 587 
Волощук Павло т. II 36 
Волчук Іван 149
Воляник Степан 279, т. II 40, 161, 162 
Волянський Іван д-р 73, 345, 399, 417, 

507, 620, 626, т. II 281, 353 
Волянський Микола 624, 625, 627 
Волянський Степан 351, 631, 820, т. II 

773
Волянюк Евстахій т. II 44 
Волянюк Осип 479 
Волянюк Остап т. II 100, 724 
Волянюк Юліян 949, т. II 39 
Вонсуль Микола о. 754, т. II 592 
Вонсуль П. о. 750 
Воробець Т. д-р т. II 457 
Воробець Віктор т. II 48 
Воробець Михайло 620, т. II 480, 481 
Воробкевич Роман інж. т. II 38, 49, 50 
Воробкевич Сидір 535, 552 
Воробкевич Юліян 52, 136, т. II 724 
Вороблячин 543
Ворона 202, 696, 724, 798, 804, 872, 920,

927, т. II 533-536 
Воронєнка 241, 807, 808, 845, т. II 340 
Воронич Микола т. II 670, 674 
Воронич Петро о. т. II 40, 670, 674, 675 
Ворончак Іван 479, т. II 487 
Вощинський 619 
Ворох Василь т. II 687
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Ворохта 65, 172, 173, 202, 210, 229, 231, 
232, 233, 234, 236, 241, 242, 243, 249, 
253, 364, 478, 646, 754, т. 11 333-341, 
364, 465, 506, 558, 722 

Воскресінці т. II 640 
Вояківський Микола о. 602 
Врсцьоня Юлія 427 
Вульчин Евген 297 
Вшелячинський Володислав 562

Габлинський т. II 36 
Гаванська 430 
Гаванська Олена т. II 52 
Гаванський д-р 927
Гаванський Лев проф. 265, 267, 269, 310, 

311, 639, т. II 48, 50, 722, 723 
Гаванський Олекса 133 
Гаванський Р. т. II 211 
Гаванський Ю. т. II 42 
Гаврилів т. II 481 
Гаврилів Константин 346 
Гаврилів М. т. II 444 
Гаврилів Михайло 354 
Гаврилів Сюнко т. II 505 
Гаврилів Юрко т. II 754 
Гаврилів Ярослав проф. 226 
Гаврилівка 827 
Гаврилко Іван 358 
Гаврилко М. т. II 388 
Гаврилова Наталія 433, 574, 576 
Гаврилюк т. 11 544 
Гаврилюк о. 174, 817, т. II 257 
Гаврилюк Володимир т. II 82 
Гаврилюк Дарія 412 
Гаврилюк Дмитро т. II 492 
Гаврилюк Іван 817, т. II 81, 775, 780 
Гаврилюк Микола т. 11 341 
Гаврилюк Мирослав т. II 41 
Гаврилюк Михайло т. II 83 
Гаврилюк Оксана 297 
Гаврилюк Ольга т. II 696 
Гаврилюк Ярема о. т. II 696 
Гаврилюк Ярослав т. II 355 
Гавриляк Лев 817 
Гавриляк Роман 352, 385 
Гаврисевич Всеволод т. 11 505 
Гавритун Петро т. II 35 
Гавриш Микола т. II 616 
Гавриш Олекса т. II 616 
Гавришко Микола т. II 496

Гаврищак Марта т. II 67 
Гаврищаківна Ст. т. II 726 
Гадзевич Омелян т. II 35 
Гаєвський Л. 575 
Гаєвський Юрій 575 
Гаєцький Теодозій д-р 233, т. II 40, 807 
Гай Каліста 575, 601 
Гай Марта 187
Гайванович Мирослав 366, 367 
Гайворонський Михайло 532, 566, 572, 

т. II 126-128, 146 
Гайдамака 185 
Гайманович Ярослав 833 
Гайний Андрій 219 
Гайський Осип — Новицький Осип 
Галан Ярослав 192 
Галєчко Софія т. II 771 
Галиляк Михайло т. II 35
Галич т. II 27, 177, 178, 179, 224, 323,

326, 328, 329, 361, 471, 473, 510, 512,
514, 529, 562, 576, 581, 609, 643, 686,
689, 703, 707, 727, 729 

Галібей 467, т. II 724 
Галібей В. о. 268 
Галібей Іван о. 144, 145, 148 
Галібей Михайло 146, 147 
Галібей Юрій о. 149 
Галів Василь (Орел) 182 
Галіп Теодот д-р 461 
Галущак Малайка 698 
Галущак Пилип 698 
Галущинський т. II 281 
Галущинський Михайло 494, 659, 818 
Галущинський Тит о. д-р 74 
Галюк Володимир т. II 76, 178, 560, 

609,611 
Галюк Максим т. II 577 
Галюк П. т. II 23 
Галюк Петро т. II 577, 579 
Галька інж. 859 
Галько Дмитро т. II 631 
Гамалія 167
Гамерський Остап 280, 281, 294, 295, 

297, 298 
Гамерський Павло 632 
Гаморак Анна 427 
Гаморак Нестор д-р 86, 110 
Гандзюк Іван 814 
Гандзюк Лесь 814 
Ганкевич Анна 213
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Ганкевич Лев 625, 809 
Ганкевич Марія 273, т. II 173 
Ганкевич Маріян т. II 43 
Ганкевич Ольга 426
Ганусівці 14, 136, 142, 143, 144, 148, 

406, 440, 767, 771, т. 11 692-695 
Гануш 133
Ганушевська Марія 431 
Ганушевська Нуся т. II 358 
Ганушевська-Руснак Ірина 458, т. II 764, 

765
Ганушевський о. т. II 148, 358, 475 
Ганушевський Богдан 338, 340, т. 11 147,

702, 766-768 
Ганушевський М. т. 11 96, 451 
Ганушевський Мирон 340, 534, т. II 614 
Ганушевський Михайло о. 95, 287, 431,

477, 479, 645, 646, 647, 648, т. II 614, 
764, 765

Ганушевський Степан 295, т. II 55, 431, 
767

Ганушевський Тарас д-р т. II 798 
Ганушевський Теофіль 479, 480, т. II 358 
Ганчак Матій т. 11 45 
Ганчерук Богдан т. 11 39 
Ганчерюк Мирослава 313, 316 
Ганюк Володимир 904 
Гапкович Дозя 727 
Гап’юк 3. 367 
Гап’юк І. 367 
Гап’як Михайло т. II 687 
Гарасевич т. II 724 
Гарасевич Антін о. 412, т. II 564, 565 
Гарасевич Богдан т. II 562, 565, 566 
Гарасевич Катря т. II 49 
Гарасевич Михайло т. 11 564 
Гарасевич Олександра 316 
Гарасевич Олена 313 
Гарасевич Теодозія т. II 565 
Гарасевич Ярослава інж 312, 948, т. II 

44, 49, 724 
Гарасим Василь т. II 669, 670, 674 
Гарасимів 896 
Гарасимів Богдан 86 
Гарасимович Богдан т. II 44 
Гарасимович Оля т. 11 70 
Гарасимович Степан 363, т. II 44, 742, 

744-746 
Гарасимюк В. 919, т. II 533 
Гаркавий т. 11 47

Гаркавий о. т. II 494 
Гаркуша Семен т. II 192 
Гармазій Онуфрій т. 11 533 
Гарманець 248
Гасин Олекса 177, т. II 311, 755 
Гасюк А. 918, 920 
Гачак Василь 783 
Гашек Я. 516
Гвізд 754, 800, 803, 804, т. II 537, 719 
Гвіздець 167, 173, 625 
Гвоздовський Юрій 295 
Геваницька Марія 313 
Геналь Михайло 273, т. II 50 
Гентиш В. т. II 165 
Герасимович Іван 533 
Герман Василь т. II 616 
Герман Петро т. II 616 
Германович т. 11 530 
Герцюк М. о. т. II 408 
Герчанівський Дмитро інж. 234, 241, 761, 

765
Гинилевич Григорій 61 
Гира Василь т. II 84, 723 
Гільтайчук Михайло митр. прот. т. 11

598
Гільтайчук Петро т. 11 600 
Гірак С. 367
Гірка 78, 94, 95, 370, 379, 434, 435, 444, 

501, 502 
Гірник Олексій т. 11 37 
Гірняк Анна т. 11 73
Гірняк Володимир 47, 507, 775, т. 11 95, 

659, 708, 807 
Гірняк Володимир о. т. II 607 
Гірняк Иосиф 406, 567, 589, т. II 35, 217 
Гірняк Йосиф о. т. II 397, 398 
Гірняк Микола 477, 505, 947, т. II 59 
Гірняк Никифор 406, 695, т. II 211, 220, 

226
Гірняк Омелян т. II 399 
Гірняк Юліян д-р 678 
Гірняк Юрій т. II 399 
Гірняк Юстин о. 95, 337, 361, 404, 406, 

414, 417, 465, т. II 397, 398, 706-710, 
765

Гірняківна-Мартинцева Оксана 575, 669 
Гладенький 365, 366 
Гладишевський Степан 618, 782 
Гладкий Орест інж. т. 11 505 
Гладкий Ярослав т. II 451, 565
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Гласко Віктор інж. т. II 503 
Глебів Іван 739 
Глебів Юрко 739 
Глесовський Евген о. 79 
Глибівка т. II 537-542, 667, 668, 674 
Глибоке 256, т. II 544, 545, 583, 667 
Глинська Оля т. II 70, 71 
Глинський Мирон т. II 151, 158 
Глиняни т. II 756 
Глібовицька Василія 319 
Глібовицький Василь 629, т. II 51 
Глібовицький Евген т. II 40, 42 
Глібовицький Теофіль т. II 618 
Глібовицький Теофіль о. 726, 817 
Глібчук о. т. II 408 
Глодзінський Антін о. 523, 770 
Глубічко 94
Глум Мирослав т. II 530 
Глум Семань т. II 529 
Глум Федір 136, 404, 406, 479, 481, 483, 

484, т. II 530, 531 
Глум Юрко т. II 530 
ГАухий Федір 918 
Глухівський Кость 632 
Глушкевич М. д-р 620 
Глушко т. II 229 
Глушко Ярослав т. II 483 
Гнатевич т. II 218 
Гнатевич Богдан 132 
Гнатишин Андрій т. II 146 
Гнатів Василь т. II 471 
Гнатюк Володимир 519, т. II 25, 674 
Гнатюк П. 367
Гнатушка Степан 381, 382, т. II 700 
Гнидковський Михайло о. т. II 274 
Гоголь Василь 505 
Гоголь Микита 736, 738 
Гоголь Микола 524 
Гойванович Михайлина т. II 463 
Гойсак 479 
Голейко о. т. II 421 
Голинь 21, 779 
Голинська Парані 711 
Голинський т. II 400 
Голинський Гаврило 711 
Голинський Гриць 774, т. II 770, 772 
Голинський Дмитро 915 
Голинський М. 360 
Голинський Михайло 557 
Голинський О. 359

Голинський Петро 362 
Голіната-Кисілевська Анастасія т. II 807 
Голіната Ольга т. II 420 
Голінатий т. II 96 
Голінатий о. т. II 606 
Голінатий Лев 627, 630, 631, 948, 956, 

957
Голінатий Микола о. т. II 420, 421 
Голінатий Осип д-р 958 
Голіцинська-Брилинська Олена т. II 616 
Голіцинська Лена д-р 578, 589, 602 
Головатий Василь 896 
Головатий Василь т. II 37 
Головатий Іван 895, т. II 42 
Головатий Микола т. II 39 
Головатий Микола о. т. II 657 
Головатий Михайло 896 
Головатий Петро т. II 658 
Головацький Любомир т. II 43 
Головацький Яків 510 
Головенко 467 
Головецько т. II 221 
Головінська Стефанія 706 
Головінський Володимир 294, 298, 299 
Головінський Григорій о. 77 
Головінський Юліян т. II 296 
Головкевич Іван о. 651 
Головко-Шафранська Марія т. II 763 
Головчак Дмитро т. II 526 
Головчук т. II 257 
Голодик Микола т. II 165 
Голосіїв 518 
Голосків 106
Голуб Андрій т. II 286, 287 
Голуб Марія 458, т. II 286-288 
Голуб Юрій т. II 286, 287 
Голубович т. II 228, 229 
Голубович Всеволод 126 
Голубович Сидір 89, 116, 134, 140, 141 
Голубович Федір т. II 205 
Гомонило Михайло т. II 34, 616 
Гончаров Володимир 23, 25, 759, 760, 

785
Горбач А. т. II 434 
Горбачева т. II 796 
Горбачевський т. II 285 
Горбачевський Антін д-р 117, 141, 148 
Гординський Василь о. т. II 465, 466 
Гординський Зенон 241 
Гординський І. т. II 42
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Гординський Маркіян т. II 36 
Гординський Омелян д-р 749, 751, 752, 

755, т. II 465, 466 
Гординський Орест 295, т. II 431, 783 
Гординський Павло 749 
Гординський Роман 358 
Гординський Святослав т. II 110, 121 
Гординський Т. 358 
Гординський Юліян 273, т. II 42 
Гордієвський Іван о. т. II 399 
Гордійчук 688, 817 
Гордійчук Роман т. II 38 
Гордійчукова 814, 817 
Горигляди 15, 18, 871 
Горинь Евстахій о. т. II 603 
Горленко Ніна 590 
Горлиці 84
Горникевич Теофіль о. 646 
Горницька-Кульчицька 587 
Горницька М. 439
Горницька Ярослава 433, 440, 441, 447, 

448
Горницький Нестор 578 
Горняткевич Дам’ян 536, 539, т. II 116 
Горняткевич Іван о. 96, т. II 98, 732, 733 
Горняткевич Иосифат т. II 38 
Горняткевич Лідія 313, 314 
Горняткевич Марія 313, 315 
Горняткевич Марта т. II 68 
Горовіц Осип 273, т. II 38, 40 
Городенка 54, 67, 82, 103, 111, 133, 167, 

179, 382, 589, 688, 854, 899, 927, т. II 
18, 320, 324, 326, 328, 379, 384 

Городинська Анастазія 426 
Городиська Теодора 426 
Городиський Василь о. т. II 544 
Городиський Орест 301, 370, т. II 46,

80, 458, 799 
Городецький Пантелеймон о. т. II 465, 

581
Городище 799, 805, 810, 853 
Городниця 513 
Городок т. II 171 
Горохівський т. II 489, 778 
Горохолина 239, 240, 258, 420, 507, 554, 

802, т. II 580 
Госєдпо Іван т. II 499 
Гостів 897, 920, т. II 313, 546, 547, 

551-557 
Готеген Едвард 175

Гоцадер Онуфрій т. II 619 
Гоцалюк Василь т. II 40 
Гоцій Михайло т. II 110, 111 
Гошів 185, 299, 646, 785, т. II 766 
Гошоватюк Володимир 322 
Гошовська Олена 426 
Гошовський Йоан о. 410, 765, т. II 609 
Гошовський Сергій 765, т. II 609 
Граб Роман д-р т. II 165 
Граб Володимир 617, 624, 632 
Грабич 920 
Грабівка 440 
Грабівці т. II 657
Грабовенська Марія 433, 440, т. II 62, 

67, 358, 366-369 
Грабовенська Осипа 458, 459, 940, 946, 

954, 957, 958, 959 
Грабовенська Ярина 946 
Грабовенський Маркіян 946 
Грабовець 26, 28, 198, 507, 554, 731, 732, 

733, 734, 735, 802, т. II 221, 558, 559 
Грабовецький Іван д-р 915 
Грабовенський Маркіян т. II 806 
Грабовецький Теодозій 240 
Грабович Іляріон 559 
Гранківська Дарія 314 
Гребенів 486 
Гречаник 112, 345 
Гречаник Іван 361 
Гречаник Лев т. II 36 
Гречаникова Олена 395 
Гречанівський 410 
Гречківський Іван 831, 832, 833, 835 
Гречко 176 
Гриб Лев т. II 40 
Грибівка 174 
Грибович Михайло 738 
Грига о. 851
Грига Олекса-Чумак 191, 192 
Григорій Іван 361
Григорович-Мартинюк Олена т. II 509
Григорович-Чубата Лідія 433
Григорський Юрій 506
Григорчук о. т. II 407
Григорчук Иосиф т. II 274
Грималів 631
Гриневич т. 11 633
Гриневич д-р 812, 817
Гриневич Володимир т. II 758
Гриневич Олег т. II 40
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Гриневич Я. д-р 351, 631, 817, т. 11 769 
Гриневичівна т. 11 633 
Гриневецький Ілярій т. II 758 
Гриневецький Іван 596, 598 
Гринишин Василь 728 
Гринів Василь 909, 910, т. II 471, 473 
Гринів Володимир т. II 99, 100 
Гринів Володимир інж. 154, 159, 479, 

909,910,911,912, 937 
Гринів Іван 358, 909
Гринів Михайло д-р 620, 909, 910, 911, 

912
Гринів Павліна 860, 909, 911, 912 
Гринів Ростислав 912 
Гринів Теодор т. II 471, 473, 617 
Гринівка 175, 257, 507, т. II 346 
Гринівці 898, т. II 560 
Гринішак Володимир 479, 814 
Гринішак Лесь 815, т. II 257 
Гринішак Микола 814, 821, 833, 835 
Гринішак Михайло 351, 352, 831, 833, 

834, 835, 836 
Гринішак Олекса т. II 83, 86, 89 
Гринішак Осип 814, т. II 257 
Гринішак П. 738 
Гринішак Тинця 814 
Гриновецький Михайло т. II 519 
Гринюк Наталія 313, 315 
Гринькевич Василь т. II 37 
Гриньків Володимир т. 11 46 
Гриньків-Зубаль Марія 313, 314, 315, 

382, 446, 454, 593, 721, 723, т. 11 46, 
52, 60, 62, 63, 65, 68, 75, 637 

Гринява т. II 364 
Гриньовський М. 823 
Грицай о. т. II 592 
Грицай Мирослава т. II 74 
Грицай Остап д-р 678, т. II 206 
Грицай-Перебийніс Дмитро т. 11 755 
Грицак Іванна 313, 314, 315, т. II 58, 62 
Грицак Люся т. II 68 
Грицак Наталія 313, 315 
Грицак П. о. 750
Грицак Теодор 80, 321, 932, т. II 30, 57
Грицей Наталія 427
Гриценко Міля т. II 730
Грицишин 565, т. II 778
Грицишин В. 136, 463
Грицишин Володимир 124
Гриців Степан т. II 156, 491

Грицуляк 574 
Грицуляк Антін т. II 41 
Грицуляк Зоня т. II 65 
Грицуляк Роман 11, 135 
Грицуляк Тарас 369 
Грицюк М. т. 11 592 
Грищенко О. т. II 112, 120 
Грім Василь т. II 309 
Грінкевич О. т. II 242 
Гробельна Олена д-р 147, 448, 609 
Гробельна-Чабан Марія т. II 615 
Гробельний Іван 275 
Гробельний Кароль о. 144, 147, т. II 

618
Гробельний Осип д-р 142, 147, 322, 447,

609, т. II 618 
Гробельський Іван о. 74, 76 
Громадка Мелянія 713 
Громадкова Павлина 426 
Громницький о. т. II 608 
Грундяк 548
Грушевський Михайло 33, 45, 48, 270,

515, 519, т. II 182, 188 
Грушка 18, 198, 861, 899-905, 907, 908,

928, т. 11314,315 
Грушка Мирослав т. II 47, 49 
Грушкевич Василь о. т. II 426 
Грушкевич Марія т. II 426 
Грушкевич Мелянія 329, 335, 429, 430,

432, 433, 451, 454, 458, 648, 649, 672,
679

Грушкевич Микола д-р 607, 648, 953, 
т. II 38, 60, 426, 429 

Грушкевич Софія т. II 426 
Грушкевич Тарас інж. 477, 478, 607, 648, 

947, 949, т. II 428, 724 
Грушкевич Теофіль 605 
Грушкевич Ярослав д-р 11, 335, 424,

528, 603, 605, 606, 608, 648, 679, 807,
т. II 426, 427 

Губчак т. II 480
Губчак Михайло 128, 129, 130, 131, 526
Гудима Северин т. II 41
Гузан Роман т. II 37
Гуменів т. II 679
Гуменне 184
Гуменюк В. 367, т. II 727 
Гуменюк Д. 367 
Гуменюк Іван 736 
Гуменюк Л. 367

826



Гуменюк Магдалина ЧСВВ 219 
Гумінілович 783, т. II 679 
Гумінюк Михайло 904, 905 
Гузар 423
Гузар Лев 83, 124, 475, 631, 632 
Гузар Любомир о. 423, 649, 957 
Гузар Роман 618
Гузар Ярослав 423, 649, 650, т. II 49 
Гук Володимир д-р 283, 354, 368, 375 
Гук Михайло т. II 451 
Гуків 897
Гунда Павло т. II 502 
Гурак Дмитро т. II 537 
Гуран Лев т. II 100 
Гурик Богдан т. II 306 
Гурик Дмитро т. II 542 
Гурик Евген 369 
Гурик І. 479
Гурик Йосиф т. II 277, 587, 627, 690
Гурик Ярослав т. II 37
Гуркевич 430
Гуровський 54
Гусак Петро 342
Гусак Юрій т. II 697
Гусаки т. II 667
Гуска Дмитро 233
Гуслинський К. т. II 182
Гусятин 11, т. II 384
Гута т. II 641-647, 650-656
Гута Пєнацька т. II 242
Гута Стара 419
Гуцул Петро т. II 658
Гуцулів Ю. 699
Гуцуляк М. д-р т. II 502
Гуцуляк Михайло т. II 207

Ґабрусевич Іван 617, т. II 290, 393 
Ґава Микола т. II 686, 687 
Ґава Пантелеймон т. II 41 
Ґавдяк 294
Ґавдяк Маріян 271, 281, 294, 295, 298,

299, 322, 528, 535 
Ґаводзин Ольга т. II 67 
Ґавюк т. II 336, 337 
Ґаджаровський 781, 783 
Гадзінський Володимир 128, 137, 139, 

395, 515, 526 
Ґаєцький Григорій т. II 40 
Ґаєцький Теодозій див. Гаєцький Т. 
Ґайслер Йосиф 273

Ґалах 112, 477 
Ґалах Мирослава 313, 315 
Ґалах Ярослава 313, 315 
Ґалярник 423, 442 
Ґалярник Ігор д-р 723 
Ґаль 558
Ґамота Богдан 556, 656
Ґамота Ярослав т. II 52
Ґарбяк 815
Ґардецький т. II 35
Ґардецький Маріян д-р т. II 407
Ґардецька Цицилія т. II 407
Ґаук Мирослава 313
Ґах Василь 136
Ґах Микола т. II 34
Ґах Денис т. II 42
Ґацко Анна т. II 555
Ґедеон (єп) 741
Ґембарський Петро 479
Ґембіцький Тит 598
Ґеник Березовський Василь т. II 755
Ґенсьоровський Василь 395
Ґерус Марія 272, 273, т. II 42, 726
Ґерус Михайло т. II 36
Ґерус Станислав о. т. II 466
Ґерус Ярослав 517, т. II 40, 162
Ґерушинська Аделя 505
Ґеців Олекса 632
Ґіба 504
Ґілевич т. II 315
Ґіль Є. 283
Ґіль Зеновій 285
Ґісовська Іванна 697
Ґісовський Євген о. 697, 698
Ґлембока 872
Ґлодзінська-Бандера Мирослава т. II 

388
Ґлодзінський 779
Ґлодзінський Володимир о. т. II 388 
Ґлодзінський Павло т. II 388 
Ґнесь Микола т. II 694 
Ґнип Петро т. II 592 
Ґной д-р 915 
Ґодзюр Лесь т. II 499 
Ґолембйовський 294 
Ґолембйовський Іван 112, 150, 151, 266,

271, 281, 288, 295, 301, 650, 651, т. II 
47, 58, 62, 68, 84, 86, 88, 357, 429, 432, 
454, 744, 750, 751 

Ґолембйовський Осип 598
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Ґоляш Степан т. II 317 
Ґорук Сень т. II 450 
Ґольдблятівна Ґ. 277 
Ґонта (пс.) 184 
Ґославський Макарій 510 
Ґоцко М. т. II 407 
Ґоцькова 434 
Ґрабовський Й. 17 
Ґреґолинський Дмитро 297, 529 
Ґреґораш Микола 418, 814 
Ґреґораш Михайло 351, 698, 812, т. II 

34
Ґреньків Маріян т. 11 161, 162, 491 
Ґреськів Маріян 506, т. II 495 
Ґрисько інж. 904 
Ґресько Богдан т. II 44 
Ґресько Дмитро о. т. II 616 
Ґресько Михайло т. II 39 
Ґресько Северин інж. т. II 616, 617 
Ґродзіцький 363 
Ґрос Юлько т. II 419 
Ґуґлевич Ксенофонт о. 672 
Ґудзоватий Іван т. II 35 
Ґудзьо д-р 366 
Ґулаґа Семен 357, т. II 710 
Ґулай Іван 597 
Ґураль т. II 778

Давидовим Ярослав 549, 575, 577, 578, 
584, 588, 601, т. II 161, 659 

Давидюк Теодро о. 748, т. II 44 
Данилевич Роман 765 
Данилишин т. II 459 
Данилишин Розалія 723 
Данилів Василь 783 
Данилович Лукія т. 11 431 
Данилович Любов т. 11 431 
Данилович Северин 633 
Данилюк Василь т. II 702 
Данилюк Іван 846 
Данилюк Микола 122 
Данилюк Софійка 847 
Данилюк Степан 178 
Даниш Марта 329, 335, 429, 432, 448 
Даниш Надія 433
Даниш Никифор 267, 277, 280, 281, 308,

309, 310, 311, 316, 628, 766, т. 11 39,
43, 56, 64, 68, 82, 439, 441, 702, 744 

Даниш Тарас д-р т. II 40, 51 
Данів-Новаківський Сидір 348, 358, 359

Данчак Іван 578, 579
Дапраківський 406
Даревич Ст. 359
Дацій Роман т. II 42
Дачишин Юрій т. II 294
Дашкевич Роман д-р т. II 769
Дворянин Галина 334, т. II 726
Дворянин Марія 329, 334, 335, 433, 707
Дворянин Олена 334
Дебеславиці 173, 851
Девоссер М. 322
Девоссер Михайло 264, 319, 321, т. II 

45,49
Девоссер Ольга д-р 273, 322, т. II 42, 

726
Девоссер Теофіль т. II 73 
Дев'ятники 537 
Дегова 410, т. II 560, 561 
Дедько Дмитро т. II 182 
Дейчаківська Марійка т. II 708, 709 
Дейчаківська Стефа т. II 712 
Дейчаківський Антін 652 
Дейчаківський Богдан 355, 357, 501, 503, 

505, 506, 953, 955, 956, т. II 37, 49,
703, 708,711,712, 799 

Дейчаківський Василь 167, 652, т. II 706, 
709, 713

Дейчаківський Володимир 150, 166, 355, 
357, 651, 652, т. II 37, 47, 49, 301, 361, 
711, 713

Дейчаківський Дмитро 136, т. II 706, 
709

Дейчаківський Микола д-р 357, 362 
Дейчаківська Параска т. II 708 
Дейчаківський Петро т. 11 705, 708, 709 
Дейчаківський Тарас 297 
Деліїв 136, 412, 414, 440, т. II 562, 563, 

566, 686, 687 
Делява 540, 871
Делятин 65, 90, 111, 201, 202, 225, 233,

242, 339, 352, 357, 363, 418, 478, 568,
618, 646, 673, 799, 800, 801, 802, 805,
806, 837, 838-842, 845, 849, 853, т. II 
17, 326, 335, 341, 351, 473^75, 651, 680 

Дембіцький 538 
Демиче 641
Демкович-Добрянський Михайло т. II 

290
Демушка Іван т. II 46 
Демчишин Володимир 567, 582
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Демчишин Михайло т. II 45 
Демчук-Блажейко Дарія т. II 171 
Демчук JI. о. 650 
Дем’яник Іван 739 
Дем’янів 14, 21, т. II 567 
Дем’янів Василь 704, 814 
Дем’янчук Василь т. II 47, 49 
Дем’янчук Дмитро 133, 135, 477, 526, 

574, 575
Дем’янчук Іван д-р 264, 265, 678, 815, 

т. 1191,433 
Дем’янчук Клим 814 
Дем’янчук Михайло 351, 352, 817, 822, 

824, 825, 826, 827, 949, 957, т. II 36, 
83, 154, 256, 433, 723, 770 

Дем’янчук Роман 346, 347, 348, 355, 
т. 1140,41,96, 162, 491 

Дем’янчук Стефан 833, 836 
Дем’янчук Ярослав 348, 349, 355 
Денисів 468
Депутат Михайло т. II 37 
Дербанович Володимир т. II 34 
Деревянко Маріян 750, т. II 40, 41 
Дерень Іван т. II 41, 670 
Дерень Федор т. II 668 
Дереч Дмитро 193 
Дерик Іван 755
Деркач Антін 355, 357, т. II 710 
Деркач Василь 355, 357, т. II 41, 708, 

711, 712 
Деркач Леся 158 
Деркач Марія т. II 708 
Деркач Микола 357, 363, т. 11 711 
Деркач Настуня т. II 708 
Деркевич Іван т. II 44, 744 
Дерлиця Анна т. II 662, 663 
Дерлиця Остап інж. т. II 687, 767 
Дерлиця Ярослав о. т. II 686 
Дерун Микола т. II 530 
Дехтяр Григорій т. II 694 
Дехтяр Михайло 714 
Джердж Данило 265, 267, 269, 274, 277, 

279, 284, 297, 310, 311, 321, 404, 463, 
479, 483, 724, 943, т. II 36, 38, 44, 57, 
635, 744, 745 

Джердж Марія 438, 443 
Джердж Михайло т. 11 44, 742, 744 
Джердж Омеляна т. II 58 
Джердж Софія 311, 314, 315, 438, т. II 

58

Джиджора-Дзьоба Оксана 455 
Джиґринюк Микола 848 
Джулинський Павло о. 564, 779-781, 783 
Джус Іван 135
Джус Михайло т. II 568, 575 
Дзвинар 201, 220, 737, 746, 748, 750, 752, 

754, 801, 803 
Дзвиняч т. II 580, 688 
Дзвінка Штефан т. II 195 
Дзебій Степан о. т. II 466 
Дзерович 615
Дзібій Стефан т. II 44, 742, 744 
Дзівіновський Василь 707 
Дзіняк 501
Дзіняк Осип 133, 465, 504
Дзулинський 504
Дзюбіна Теодор 112
Дзюль М. 592
Дзьоба Володимир т. II 47
Дибуляк Михайло 783, т. II 586
Диденко Зенон д-р 620
Дикий К. т. II 42
Дикий Микола д-р 88
Дирда Василь 136
Дичківський О. 367
Діброва Ніна т. II 571
Дівнич Анна т. II 67
Дівнич Антін т. II 48
Дівнич Дмитро т. II 37
Дівнич Михайло т. II 36
Дідицький Богдан т. II 661
Дідицький Олександер 631
Дідич Василь т. II 40
Дідич Володимир т. II 39
Дідич Ольга т. 11 67
Дідора-Гудима Михайло т. II 778
Дідур Адам т. II 141, 142, 157, 167
Дідук Іван т. II 530
Дідух Петро т. II 530
Дідушак В. 365, 366
Дідушак Василь 783
Дідушак Іванка т. 11 68
Дідушак Михайло 781
Дідушицький-Сас Іван 790
Дідушицький В. 18
Діду шок В. т. II 219, 448
Ділок т. 11 568
Дірак т. II 175
Дмитрак Богдан 602, т. 11 36 
Дмитрак Ірина 602
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Дмитрах Олена 602 
Дмитрак Франц 598 
Дмитракова Павліна 910 
Дмитраш Федір т. II 35, 705 
Дмитерко Т. 473 
Дмитренко Михайло т. II 119 
Дмитровський Евген т. II 40, 41 
Дмоховський Роман 632 
Дністрянська С. т. II 134 
Добрівляни 712, т. II 694, 695 
Добровольськйй Михайло 362 
Добромиль 361 
Добротів 364, 803, 845 
Добруцький Ґустав д-р 88 
Добрянський 779 
Добрянський А. 33, 34 
Добрянський Кость о. т. II 494, 735 
Добрянський Михайло 154 
Добрянський Н. інж. 234, 241 
Добрянський Павло 365 
Довбуш Олекса 55, 300, 361, 730, 740,

806, т. II 184, 191-202, 668, 721, 722, 
■,730

Довбуш (пс.) 182, 184,247 
Довбушовський Михайло 632 
Довга т. II 679
Довга Войнилівська 783, т. II 568 
Довге 14, 25 
Дозорський д-р т. II 757 
Дозорський т. II 482
Долина (село коло Товмача) 17, 542, 

871,908-911,928 
Долина 17, 157, 167, 171, 173, 176, 179, 

201, 228, 646, 670, 782, 786, 800, 904 
Долинка т. II 483 
Долинський Степан т. II 40 
Долішній Василь 714 
Долішній Микола т. II 712 
Дольна Марія 313, 316 
Дольний т. II 38 
Дольний Евстахій т. II 41 
Дольний Іван 618 
Дольницький о. 412 
Долчук Василь т. II 709 
Доманський Микола о. 933, 934 
Домаха т. II 571, 572 
Домашовець Гр. 535 
Домбровська Марія 896 
Домбровський 424, 525 
Домбровський Август 114, 868

Домбровський Михайло 362, 859 
Домбчевська Леонтина 426 
Домбчевський Йосиф о. 563, т. II 528 
Донцов Дмитро т. II 120, 240, 290, 392, 

754
Дора 15, 202, 287, 802, 845, т. II 351,

475,717, 722 
Дорогів 136, 148, 414, 789 
Дорожів 666
Дорофтей Мирослав т. II 37 
Дорош Юліян т. II 43, 743, 744 
Дорошенко Володимир 526, 533, 581 
Дорошенко Дмитро 935, т. II 448, 478 
Дошаби Великі 240 
Дошаби Малі 240 
Драговижа 563
Драгоманів Михайло т. II 25, 392 
Драгутин 83 
Драґан Орест 294 
Драґанчук Іван 631
Драґанчук Микола 479, т. II 39, 100, 

657
Дратвінська Віра т. II 414 
Дребіт Василь т. II 581-583 
Дребіт Даня т. II 582 
Дребіт Дмитро т. II 583 
Дребіт Іван т. II 583 
Дребіт Стефан т. II 582 
Древницький Володимир 387 
Дриндак Іван 904 
Дрібняк Осип т. II 47 
Дрогобицький Евстахій т. II 37 
Дрогобич 10, 226, 408, 478, 485, 486, 556, 

602, 605, 666, 688, 718, 823, т. II 134 
Дрогомирецька Галя 451, т. II 793, 799 
Дрогомирецька Емілія 652 
Дрогомирецький Евген 653 
Дрогомирецький Іван т. II 576, 579 
Дрогомирецький Іван о. 652 
Дрогомирецький Корнило о. 652 
Дрогомирецький Макарій 652 
Дрогомирецький Микола о. 652, 840 
Дрогомирецький Н. 652 
Дрогомирецький Нестор о. 652 
Дрогомирецький Омелян т. II 38 
Дрогомирецький Сильвестер о. 652 
Дрогомирецький Степан д-р 653, 918, 

921
Дрогомирецький Юліян о. 652 
Дрогомирчани 652
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Дрогомірецька Ірина 429, 443 
Дрогомірецький Степан 617, 632 
Дрозд Йосиф д-р 271, 276, 295 
Дроздовський М. 615 
Дроняк Микола 405 
Дронь Михайло 133 
Друк Естера 313, 316 
Дубицький Степан т. II 49 
Дубівці 410, 414, 467, т. II 26, 576, 577, 

579 
Дубіївка 724 
Дубірак Гриць 137, 141 
Дубіцький о. 927 
Дубляни 487 
Дубники т. II 681 
Дубовиця т. II 676 
Дубовицький Н. т. II 42 
Дубрівна т. II 481 
Дубрівний Павло інж. т. II 482 
Дуда 365, 504
Дуда Василь т. II 40, 41, 525 
Дуда Василь о. т. II 525 
Дуда Евдокія 313, 315, т. II 58, 62, 68, 

525
Дуда Іван т. II 525, 526 
Дуда Матій 450, 479, т. II 40, 99, 100, 

136, 355, 358, 482, 525 
Дуда Михайло інж. 783, т. II 84, 145, 

525, 723, 725 
Дуда Павлина т. Ц481, 525 
Дуда Павло т. II 44 
Дудар інж. т. II 471 
Дудикевич т. II 502 
Дудикевич Богдан т. II 52 
Дудикевич Володимир о. т. II 679 
Дудикевич Евгенія 427 
Дудикевич Елена 427 
Дудикевич Корнило 781 
Дудикевич Роман т. 11 45, 48, 49 
Дудикевич Осип д-р 780, 781, 783 
Дудикевич Ярослав 632, 783 
Дудзінкевич Микола т. II 616 
Дудинський о. 124, 406 
Дудинський Роман 406, 678, 739 
Дудкевич 63, 73 
Дудкевич Степан 357 
Дужий Микола т. II 710, 755 
Дукля 204 
Дума о. 772, 773 
Дунай (пс.) 182

Дунець Антін т. II 514 
Дунець Володимир 833, 835 
Дунець Степан 821, т. II 39, 730 
Дунець Юрко 921, т. II 40, 730 
Дуніковський Ксаверій 543 
Дунін-Борковська т. II 650 
Дурбак Іван 637, 690, 953, т. II 49 
Дурбак Павло 783 
Дурдела О. т. II 421 
Дурделла Атанасій 939, т. II 41 
Дурделла Григорій о. 861, 938, т. II 100 
Дурделла Олена 939 
Дурдело Евген т. II 48 
Дуркот Т. 749, 751
Дутка Володимир інж. 97, 416, 424, 463, 

471,479,692 
Дутка Іван інж. т. II 98 99 351 513 
Дутка Орест 297 
Дутка Юрій 287 
Дуткевич Іван о. т. II 494 
Дуткевич Степан 355, 498, т. II 710 
Дутко Петро 479 
Дутчак Ганна т. 11 688 
Дутчак Микола т. II 687 
Дутчак Тимко т. II 688 
Дутчин т. II 260 
Духович Іван т. II 708, 709 
Душинський Василь 905 
Душинський Микола 905 
Душинський Михайло 595 
Душник Володимир д-р т. II 171 
Дядинюк Василь т. II 121 
Дяків-Горновий Осип 177 
Дяків Леонтій 933 
Дяків Марія 313, 314, 315 
Дяків Олександер інж. 477, 478, 533, 

т. II 49 
Дякон 297, 299 
Дякон Василь 631 
Дякун Ілько т. II 526 
Дяченко 406
Дяченко Михайло 488, 518, 534, т. II 38, 

41, 615 
Дячик Степан т. II 688

Свчук Антін т. II 38 
Євчук Василь т. II 745 
Євчук Михайло т. II 44, 744 
Сґенчук Йосиф 662
Сзупіль 15, 28, 111, 136, 143, 148, 156,
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167, 173, 194, 407, 414, 431, 440, 446, 
448, 471, 477, 510, 715, 766-771, т. II 
17, 26, 476, 662 

Ємець Василь 270, т. II 152 
Єник Розалія т. II 80 
Єрмі Карло о. д-р 783 
Єрстенюк Дмитро т. II 754

Жаб’є 167, 174, 229, 807, 808, т. II 17, 
364, 722 

Жабокруки 964, 937 
Жаровський Теодор 477, 501, 503, 504 
Жарський Евген 618, 632 
Жарський Едвард 210, 218 
Жданович Антін 48, 49 
Желехівська Аделя 426 
Желехівська Ірина 212 
Желехівський Вадим 373, 374 
Желехівський Евген 80, 104, 423, 530, 

663
Желехівський Микола д-р 779, 781 
Желехівський Ярослав 943, т. II 47 
ОКелеховський Богдан т. II 37 
Желюк Юрко т. II 660 
Жеребецький 348, 350 
Жеребецький М. 367 
Живачів 25, 937 
Жидачів 25, 937
Жизневський Олександер д-р т. II 759
Жилавий о. 895
Жилавий Сяньо 354
Жирик Олекса т. II 670
Жирик Степан т. II 671
Жмуркевич Михайло 574, 575, 576, 600
Жовнірович Іван д-р т. II 807
Жовнірович Осип т. II 40
Жовтень 766, 770, т. II 17
Жовчів 25, 29
Жолинський Йосиф 417
Жолнєрович Василь т. II 37
Жолубовський Антін 60
Жук О. д-р 159, 829
Жук Семен т. II 283-285
Жуків 111, 904
Жуківський Роман т. II 35
Жуковський Олександер 706
Жуковський Петро 631, 632
Жупник Іван 241, 297
Журавиця 521
Журавно 52, 651, 7876, 791

Жураки 747, 752, 753, 754, 768 
Жураки т. II 335 
Жураківський Маріян 723 
Журовський Т. 20 
Жученко М. 531, 532

Забавський Теодор т. II 40 
Забавський Семен т. II 320 
Забережжя 135, 198 
Заблоцький Михайло т. II 510 
Заболотів 50, 77, 106, 109, 169, 200, 540,

610, т. II 326 
Заболотний Іван т. II 84 
Завадецький Володимир т. II 48 
Завадка (Калуш) 173, 782, т. II 335, 517 
Завадка (Турка) 176 
Завадович П. 366 
Завадович Роман т. II 104, 123 
Завадський Семен т. II 620 
Завалля 81
Завицький Мирослав 294, 299, 322, 326, 

529
Завій 257, 797 
Завільше 724
Загаєвич Степан 420, т. II 480, 482 
Загайдак Петро 868 
Загайдук Генрика 313, 314 
Загайдук Михайло 708 
Загайкевич 707, 708 
Загайкевич Володимир т. II 205 
Загайкевич Д. д-р т. II 283, 285 
Загайкевич Дмитро 417 
Загайкевич М. 264 
Загайкевич Ярослав т. II 34 
Загвіздя 55, 106, 111, 274, 297, 405, 414,

451,717, т. II 459, 490, 660 
Загребний Василь т. II 84, 93 
Загребний Гнат т. II 48, 93 
Загіря 776, 895
Загребельний Семен д-р т. II 759
Задорожний М. 224
Зайферт Ігор 590
Зайлівна 125
Закаляк Григорій т. II 41
Закаляк о. т. II 493
Заклинський т. II 421, 471
Заклинський Богдан 524, 525, 941
Заклинський Корнило 268, 524, 525
Заклинський Леонід 105, 423, 525, 663
Заклинський Мирон 669, т. II 205
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Заклинський Олекса 61, 66 
Заклинський Роман д-р 105, 267, 423, 

512,515, т. 11 421,427, 471,627 
Заклинський Ростислав д-р 268, 515, 524, 

525, 526, 599 
Закшевський т. 11 527, 531 
Залеський 365
Залеський Осип 96, 530, 532, 535, 552, 

571, 572, 601, 932, 935, т. 11 49, 122, 
134, 152, 155, 165, 677, 678, 807 

Залеський Степан т. II 122 
Залеський Теодор 925 
Залєский Петро т. II 40, 53 
Залізняк Григорій інж. 325, 479, 484, 488, 

т. II 100
Залізняк Оксана 433, 451, 452, 454 
Залізняк Олена 473 
Заліщики 111, 486, 589, 688 
Залуква 16, 17, 22, 136, 256, 395, 410, 

414, 472, 513, 612, 665, 758, 803, т. II
328, 329, 514, 612, 616 

Залуцький 14
Занкевич Никола т. II 697, 702 
Запухляк Василь 773 
Заплатинський т. II 778 
Заревич Федір 599
Зарицький Ромуальд 81, 552, 563, т. II 

130
Заревич (пс.) т. II 313 
Зарицька Катруся т. II 351 
Зарицька Павлина 427 
Зарицький Мирон д-р 88, 530, 759 
Заріччя 18, 173, 364, 419, 736, 750, 752, 

802, т. II 667 
Зарослінський т. II 693 
Заславський Олекса т. II 627 
Заславський Осип 7, 266, 281, 380, 385, 

467, т. II 58, 626 
Захарієвич Антін 131 
Захарія П. 479, т. II 100 
Захарків т. II 529 
Захарчук Василь т. II 40 
Захмій Семен 779, 780, 781 
Заяць Іван т. II 687 
Заяць Дмитро т. II 687 
Заяць Матвій 811 
Заяць Юліян 626 
Заячківський Богдан т. II 40 
Заячківський Осип о. т. II 626 
Заячківський Роман 394, 631, 816, 818

Збанський Микола т. II 620 
Збараж т. II 242 
Збоїска 792 
Збора 783, т. II 679 
Збудовська Леонтина 427 
Збудовська Марія 427 
Збудовська Софія 351 
Збудовський Мирон 352 
Збудовський Роман т. II 730 
Звенигород 36, 542 
Зґоба Марія 465
Зелена 229, 234, 241, 249, 250, 252, 253, 

259, 746, 801, 803, 827, т. II 317 
Зелене Устя 902 
Зелений Зенон 101 
Зеленюк Володимир 294, 504 
Зелик інж. 479 
Зєлінський Озеф т. II 55 
Зілинський А. т. II 703 
Зілинський Іван д-р т. II 47, 527 
Зімбровський Василь т. II 658 
Зінкевич Аркадій т. II 800 
Зінко Олена 312 
Зіняк Василь 739 
Зіняк Михайло 739 
Зінько о. т. II 421 
Зірка Орест т. II 370 
Золотий Захар т. II 36 
Золочів 293, 537, 615, т. II 242 
Зорій Дмитро 351, 358, т. II 43, 744 
Зорій Леонід 299
Зорій Михайло 290, 297, 383, 503, 539, 

542, т. II 40, 53, 530 
Зубалет Параня т. II 262 
Зубаль Григорій 717 
Зубаль Дмитро 361, 362, 363, 723 
Зубаль Іван 723, 846, 847, т. II 718, 719 
Зубаль Ігор 375 
Зубаль Мирослава 326 
Зубаль Орися 847 
Зубаль Юрко 718
Зубаль Степан 363, 375, 381, 382, 383,

479, 594, 693, 720, 723, 752, 947, 955, 
956, т. II 665 

Зубаль Ярослав інж. 347, 348, 357, 848, 
849

Зубик Роман 823 
Зубков А. т. II 23 
Зубрей 3. т. II 717 
Зубрець т. II 690
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Зубрицький т. II 504 
Зубрицький Володимир 371 
Зубрицький Денис т. II 504, 661 
Зубряк Петро т. II 710 
Зубряк Юрій т. II 710

Іваненко т. 11 175
Іваненко Гриць т. II 223
Іванець Денис 539, 590
Іванець Іван 534, 539
Іванець Филип 505, 823
Іваницька 428
Іваницька Ірина 273
Іваницький 476, 707
Іваницький Василь 723
Іваницький Евген І. т. II 36, 50, 51
Іваницький Мирослав т. II 40, 165
Іваницький Михайло 780
Іваницький Н. інж. 234, 241
Іваницький Степан т. II 43, 54, 454, 744
Іванишин Василь 723
Іванишин Евген т. II 38
Ібанишин Іван т. II 717
Іванишин Микола т. II 573
Іванишин Мирослав т. II 40
Іванишин Петро 362
Іванишин Ярослав 947
Іванівка 111, 198, 199, 419, 944
Іваночко Юрко т. II 705
Іванусів Ярослав інж. 233, 239, 281
Іванців Василь 361
Іванців Іван 361
Івасишин Дмитро т. II 609
Івасів Евген т. II 34
Івасютяк Дмитро 723
Івахів т. II 778
Івахнюк Антін т. II 43, 49, 53, 301, 744 
Ілевич Марія 297, т. II 156 
Ілевич Николай о. т. II 663 
Ілевич Нуся 376 
Ілевич Роман 479 
Ілевич С. т. II 165 
Ілевич Стефанія 297 
Ільба Роман т. II 39 
Ільків Дмитро т. II 577 
Ільків Микола о. 855 
Ільницький Василь о. 423, 510, 511, 653,

654, 655, 662, 776 
Ільницький Ігнатій 655, 661, 662 
Ільчук Семен т. II 510

Індишевський Й. т. II 211 
Інклюзник т. II 646 
Ісаїв Анна т. II 402 
Ісаїв Василь 333, т. 11 400, 402, 727 
Ісаів Всеволод т. II 402 
Ісаїв-Гайдук Ольга т. II 402 
Ісаїв Іван о. 130, 404, т. II 400, 402 
Ісаїв-Конрад Ярослава т. 11 402 
Ісаїв Марія т. II 400 
Ісаїв Метелля Орися т. II 49 
Ісаїв Мирослав т. II 50, 51 
Ісаїв Петро д-р 32, 272, 279, 301, 333, 

497, 948, 953, т. II 51, 52, 136, 401, 724 
Ісаїв Юрій т. II 402 
Іскра (пс.) 184
Ісопенко Йосипа ЧСВВ 319, 324

Йона Федір 938 
Йосипенко Василь 836 
Йосипенко Олекса 819 
Йосипенко Юрій 818, 833, 836

Кабан Василь 773
Кабарівський Богдан т. II 724
Кабаровська 286, т. II 42
Кабаровський о. т. II 341
Каблак Іван 492, 495
Каблак Лев 284
Кавалер Іван т. II 742, 744, 745
Кавка П. т. II 476
Кадайська Емілія 452
Кадайський Олександер о. 901, 902
Кадлуба Василь 727
Кадубанський, суд. 618
Казакевич Василь 693, 694
Казанівський 748
Казахстан 668, 821, 855, 912
Казейський о. т. II 421
Казімір Ян т. II 807
Казимира 405
Казнавський В. т. II 42
Казновська Наталія 313, 316
Казновський В. т. II 42
Кайдашевський А. 866
Кайзер В. 571
Кайзер Д. д-р 571
Каландрук Олекса т. II 709, 710
Калець 40
Калин Анна 773
Калин Марія 313, 316, 774
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Калин Семен 772, 773 
Калина Василь 770 
Калина Володимир т. II 50 
Калиновим Антона 427 
Калинович Іван 527, 532 
Калинович Степан 128, 129 
Калиновський Адам 892 
Калиновський Іван т. II 526 
Калинчук Дмитро т. II 45 
Калка 40
Калуш 15, 29, 47, 52, 84, 98, 157, 161,

172, 173, 176, 179, 202, 228, 230, 234,
256, 346, 365, 366, 381, 394, 411, 418,
420, 508, 511, 519, 539, 540, 576, 581,
583, 618, 631, 715, 717, 738, 746, 766,
777, 778, 780, 781-783, 786, 789, 792,
794, 795, 796, т. II 18, 103, 296, 297,
324, 328, 335, 351, 477, 478, 480, 485,
518, 568, 570, 573, 575, 647, 660, 661,
665, 666, 677, 679, 680, 795, 807 

Кальба 94
Кальфасівна Стефанія 271, 277 
Кальчик 40
Каменецький о. т. II 311 
Каменецька Наталія 147, 294, 298, 299, 

301
Каменецький Микола о. 149 
Каменецький Осип о. 147 
Каменецький Юліян 133, 137, 142, 145, 

147, 149, 266, 269, 270, 271, 294, 295, 
297, 301, 397, 531, 655, 942, т. II 429 

Каменський Амос т. 11 174 
Камінне 19, 29, 487, 489, 870, т. II 558,

599
Камінський 103
Камінський Волод. 263, 284, 295, 354, 

т. II 55
Камінський Дмитро 479, 480, т. II 99, 

100
Камінський Иосиф о. т. II 410, 775 
Камінський Ігнатій 65 
Камінський Михайло 354 
Камінський Олександер 479, 948, т. II 

100
Камінський Роман «Сяньо» 369, т. II 

306
Камінський С. 273 
Камінський Тадей т. II 37 
Камінський Теодозій 354 
Кам’янець Подільський 14, 44, 45, 48,

173, 515, 522, 526, 655, 668, 756, 789, 
922, 934, 943 

Кандиба Іван 192
Кандиба Ольжич Олег т. II 104, 110, 121 
Кандидюк т. II 490 
Кандюк Наталія т. II 718, 719 
Кандюк Стефан т. II 718, 719 
Канів 518
Капещак Явдоха т. II 623 
Капещук Павло т. II 45 
Капинос Василь т. II 510, 515 
Капиша 474, 475 
Капінос Александер т. II 39, 41 
Капіщак Іван о. 62, 741 
Капустяних Володимир 479, 480 
Капустянський Іван о. т. II 406 
Капущак т. II 40 
Капущак Іван т. II 274, 537 
Карабіневич т. II 661 
Карабіневич Люся 814 
Карабіневич П. 587, 817 
Карабіневичева 587 
Караван Діонізій 378 
Караванович Антін т. II 709 
Караїм Стефан т. II 37 
Караїм Теодор інж. т. II 525 
Каранович 73
Каранович Іван (радник) 423 
Карапінка інж. т. II 670 
Карапінка Ілля д-р т. II 481 
Карась Зеновій 163 
Каратницька 286
Каратницька-Крушельницька Лідія 313, 

353, 436, 593, 594, т. II 165, 167, 168, 
169, 792

Каратницька Стефанія т. II 407 
Каратницький Богдан 283, 347, 354, 371, 

372, 374, 375, 389, 390 
Каратницький Володимир інж. 241 
Каратницький Д. т. II 165 
Каратницький Зенон 295, т. II 46 
Каратницький Модест 615 
Каратницький Омелян 342, 575 
Каратницький Сильвестер 287, 616, 617, 

624, т. II 167 
Карашкевич Омелян 131, 531, 770 
Карбашевський Іван т. II 658 
Карвацький Лука о. 83 
Кардасевич Ярослав 632 
Кардаш Гриць 652, т. II 184, 664
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Кардаш Юліян 343-347, 349, 471, 555, 
620, т. II 42, 96, 157, 162 

Кардаш Юра 852 
Карічак інж. 234 
Карманський Петро 519 
Кармелюк Устнм т. II 192 
Карній Анєлька т. II 582 
Каролько т. II 582
Карпенко Дмитро-Яструб 169, 182, 187 
Карпинець Станислава 273, т. II 39 
Карпинець Ярослав 279, 280, 306, 656-

658, т. II 39, 52, 138, 725 
Карпишин Михайло т. II 40, 53, 807 
Карпінівна Анна 697 
Карпінський т. II 510 
Карпінський Ф. 107 
Карпова т. II 571 
Карпович Д. т. II 583 
Картер М. 24
Кархут Василь д-р т. II 434, 435 
Кархут Володимир о. т. II 434 
Карчевич 6
Катамай Богдан 181, 957, 958, т. II 37, 

798
Катамай Дмитро 524, 525 
Катамай Катерина т. II 708 
Катамай Михайло т. II 173 
Катамай Олекса 399, 404, 479, т. II 90, 

100, 708 
Катовиці 485, 486 
Катрич Петро т. II 660 
Кац 273
Качан Михайло 774 
Качан Семен 774 
Качанівський Володимир 295 
Качановський Ярослав т. II 46 
Качкан 406, т. II 647 
Качкан Дмитро т. II 666, 667 
Качків 18, 761 
Качмар т. II 141
Качмарська-Якимова Дзюня 587 
Качор Андрій о. т. II 409 
Качур Михайло т. II 37 
Качур П. о. д-р т. II 79 
Кашовська Дозя 376, 434 
Кашовський т. II 495 
Каштанюк 473
Кашубинський Василь д-р т. II 757 
Квич 504

Кардаш М. 24 Кебудзінський Василь 706, 708 
Кедрин Іван т. II 23 
Кейван Іван т. II 24, 118, 119, 121 
Келебай Петро т. II 483 
Келен 371
Кемпе Віра 299, т. II 161 
Кемпе Клявдія 577, 585, 587, 602, т. II 

161
Кемпе Лавро 577, 580, 585, 588, 602, 

т. II 161 
Кернер Роман т. II 505 
Кернички 767, 768 
Керничний С. 502, 504, т. II 495 
Кернякевич Володимир т. II 37 
Кернякевич Михайло 709 
Кернякевич Нестор т. II 35 
Кернякевич Роман 344, 347, 348, 349, 

т. 1141,445 
Кернякевичева 434 
Кивелюк Володимир 541 
Кивелюк Іван 929 
Кидрян Іван т. II 579 
Київ 26, 35, 38, 39, 40, 41, 89, 92, 114, 

120, 131, 133, 200, 368, т. II 103, 244, 
459 

Килиман 351 
Килиман Гриць 814 
Килимах Василь т. II 257 
Кипріян т. II 571, 573 
Кирилович Зенон о. 535 
Кирчів Роман 814, 815, т. II 257 
Кирчів Ярослав 688 
Киселюк Леонід т. II 39 
Кисілевська Емілія 427 
Кисілевська Марія 310 
Кисілевська-Менцінська Наталка 957 
Кисілевська Олена 434, 435, 436, 439, 

442, 443, 451, т. II 793, 796, 797 
Кисілевська Ольга 957 
Кисілевська Туся т. II 732 
Кисілевський Володимир т. II 40 
Кисілевський Володимир о. т. II 421 
Кисілевський Зеновій о. 418 
Кисілевський Йосиф о. 916, т. II 921 
Кисілевський Кость 197, 232, 267, 268,

269, 270, 271, 281, 301, 310, 311, 321,
329, 335, 529, 575, 601, 658, 659, 660,
671, 679, т. II 38, 42, 43, 51, 215, 429,
435, 743, 744 

Кисілевський Нестор 539, 540
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Кисілевський Осип т. II 34 
Кисілевський Степан т. 11 38 
Кисілевський Юрій 7S0 
Китастий Григорій т. II 152 
Кицма Іван 738 
Кицмей Микола т. II 40 
Кицмен Дмитро 739 
Кицмен Іван 739 
Кичерка 803, 808
Кичун Антоніна 281, 424, 429, 434, 575, 

600, 676, т. 11 435, 436 
Кичун Григорій 82, 265, 267, 269, 274, 

281, 321, 327, 532, 943, т. II 39, 435, 
723, 743, 744, 789 

Кичун Іван т. II 34 
Кичун Роман т. II 38 
Кишакевич Иосиф 563 
Кишакевич Осип о. 677 
Кібала Олена т. II 67 
Кігічак Андрій 864 
Кікта О. 860 
Кінак Яким т. II 701 
Кіндрат Василь т. II 37, 701, 702 
Кіндрат Онуфрій т. II 701 
Кіндратський Дмитро т. II 660 
Кінчаки Нові 412 
Кінчаки Старі 412 
Кіркор А. 25
Кіршак Володимир 541, т. II 37, 541, 804 
Кісляк Дмитро 754, т. II 621, 622, 623 
Кіт Володимир 939 
Кіткан 739 
Кіцмань 608
Кічоровська С. 318, 319, 325, 326 
Кішка Катерина 904 
Кладочний Осип о. д-р т. II 758 
Клапоущак Роман т. II 34 
Клапоущак Станислав 267, 574, 575, 576, 

600, т. II 42 
Клапурак С. 270 
Клапчук М. 14 
Клемпушова М. т. II 796 
Клен Юрій 951 
Клецан т. II 38 
Клєцан К. т. II 42 
Кликало Лев 894 
Кликайло К. 367 
Клим Іван 182
Клим Михайло «Журавель» 182 
Клим Федір 182

Климишин Василь т. II 525 
Климишин Дмитро т. II 483 
Климишин Микола д-р 301, 303, 658,

953, 955, 956, 959, т. II 40, 41, 53, 136,
173, 203, 212, 287, 292, 300, 318, 383,
384, 403, 405, 461, 482, 524, 525, 798-
800

Климишин Степан т. II 40, 41, 480, 525 
Климів Іван т. II 755 
Климкович Ксенофонт 511, 939 
Климович 688
Климовський Михайло 133, 463 
Клим’юк Іван 363 
Клиновський 499 
Кліменко О.П. 290 
Клішкевіч д-р 471 
Кліщівна 29
Клодницька Катерина 945 
Клодницька Ксеня 945, 958 
Клодницький Антін 945 
Клодницький Володимир о. д-р 858, 866, 

868, 912, 929, 939, 940, 944, 945, 958, 
т. II 14, 807 

Клодницький Осип 850, 853, 860, 864, 
866, 870, 876, 889, 923, 929, 939, 944, 
т. II 618 

Клодницький Франко 860 
Клочурак Степан 90 
Клубівці 199, 661, 871, т. II 605, 606 
Клузів 198, т. II 607, 608, 690 
Клювинці 562 
Клюка Юрко т. II 33 
Клюнь 506 
Клюс Петро т. II 48 
Клюфінський Дмитро 817 
Ключенко 921 
Ключенкова 426
Клячковський-Савур Дмитро 469, 476, 

т. II 305, 307, 308 
Клавдія Мати 326 
Кметик В. т. II 42, 670, 675 
Кметик Наталія т. II 669 
Кміцикевич-Цибрівська Наталка 555 
Кміч Михайло 358, 359 
Кнайтель Яків т. II 37 
Книш Ірина 425, 426
Книш Зиновій д-р т. II 292-295, 298, 452,

478, 483, 755 
Книш М. 141
Кнігеницький Вільгельм т. II 47
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Кнігинин (Княгинин) 36, 41, 42, 55, 77, 
78, 95, 108, 111, 114, 130, 134, 464, 465, 
466, 503, 690, т. 11 703, 718, 719 

Кнігинин Бельведер 464, 690, т. II 26, 
27,31,488

Кнігинин Гірка 79, 397, 413, 420, 444, 
477, 483, 498, 690, 700, 702, т. II 26, 29 
458, 462, 483, 494, 495 

Кнігинин-Кольонія-Майзлі 135, 413, 419,
420, 444, 477, 498, 690, 700-704, 709, 
т. II 26, 28-30,-95, 283, 377, 458 

Кнігинин — Місто 135, 362, 369, 383, 
477, 513, 690, 711, 712, т. II 27, 29, 30, 
486, 489, 493 

Кнігинин — Село 194, 396, 689, 711 
Кнігиницький (Княгиницький) Йов 28, 

37, 508, 741, 926, т. II 558 
Кнігиницький Микола 499-501, 503, 504 
Кнігиничі т. II 558 
Кнісело т. II 558 
Княгиницька т. II 137 
Княгиницька Олександра 556 
Кнігиницький Антін 735 
Княждвір 36, 204, 213, 248, 845 
Княже 652
Княжинська Михайлина 458 
Княжинський Антін д-р 158, 297, 556, 

562, т. II 120, 156, 324, 328, 377 
Кобель т. II 778 
Коберський Кость т. II 99 
Коберський Карло 635 
Коберський Остап 635 
Кобець Микола 297 
Кобзей Іван т. II 589, 590 
Кобилиця Лукіян т. II 192 
Кобилянський Богдан 866 
Кобилянський Броніслав 939 
Кобилянський Олександер 513 
Кобрин т. 11 82 
Кобрин Ярослав інж. т. II 505 
Кобринська Наталія 81, 317, 426, 512, 

т. II 21, 25, 796 
Кобринський т. II 778 
Кобринський Лев т. II 41 
Кобринський Роман 241 
Ковалевський Микола 270 
Ковалик Т. т. II 211 
Коваль т. II 224 
Коваль Генрик т. II 717 
Коваль Іван 707

Коваль Ліна 473, 474 
Коваль Микола 933, 934, т. II 165 
Коваль Омелян т. II 319 
Коваль Орест т. II 483 
Ковалів Пантелеймон 660 
Ковалів Тома 918 
Ковалів Яків 918 
Ковальська 286, т. II 743 
Ковальська Марія 430-432, 434, т. II 731 
Ковальська Мирослава 313 
Ковальська Ольга т. II 659 
Ковальська Софія 313, 314 
Ковальський Володимир 298, 582, 620, 

626, т. II 42 
Ковальський Лєопольд 342 
Ковальський М. 919 
Ковальський Михайло т. II 43, 49, 744 
Ковальський Омелян т. II 44 
Ковальський Роман 919, т. II 807 
Ковальський Юрій о. т. II 137, 405 
Ковальчук Іван 503, 505, 506 
Ковальчук Микола 177, 319, 321, 322, 

334, 335, т. II 70 
Ковальчук Михайло т. II 84 
Ковбасюк Володимир т. II 40, 41 
Ковбасюк Марія 313, 315, т. II 57, 58 
Ковбель Онуфрій 395 
Ковпак 158, 168, 174, 299, 830, т. II 313, 

674
Ковтун Петро 362 
Ковч Адам т. II 34, 90 
Когут т. II 283, 525 
Когут Анна т. II 793 
Когут Антін 707, 708, т. II 473, 661 
Когут Василь т. II 517, 526, 481 
Когут Володимир 502-504 
Когут Ліда 357, 376 
Когут Марія 438, 443, 451, т. II 793 
Когут Михайло т. II 37 
Когут Осип д-р 394, 417, 731 
Когут Юрій т. II 486-490 
Когутяк 704, 738, 948, т. II 661 
Когутяк Анна т. II 38, 505 
Когутяк Володимир т. II 691, 785 
Когутяк-Гладка Марія т. II 486, 691 
Когутяк Іван 576 
Когутяк Йосиф т. II 660 
Когутяк Марія 334, 448, 458 
Когутяк Нестор т. II 36 
Когутяк Олекса т. II 486, 488-490
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Когутяк Ольга 313-315, 407 
Когутяк Роман 297 
Когутяк Соня 576 
Когуч Василь 502-504 
Когуч Микола т. II 627 
Когуч Михайло т. II 627 
Козак 899
Козак Андрій т. II 38
Козак о. т. II 661
Козак (пс.) 169, 182, 183, т. II 311
Козак — Вірленська Катря 587
Козак Евген 609
Козак Едвард т. II 118, 121, 174
Козак Еміліян т. II 47
Козак Іван т. II 58, 63, 510
Козак Іларіон 554, 556
Козак М. 322
Козак Марія 313, 315, т. II 68 
Козак Микола д-р 88 
Козак Михайло 774 
Козак Михайло д-р 471, 608, 609 
Козак Нестор 295 
Козак Омелян т. II 35 
Козак Петро т. II 658 
Козак Соломія д-р (зроду Робінзон) 608, 

609
Козакевич 271
Козакевич Дмитро т. II 44, 53 
Козакевич Маріян 141, 809 
Козакевич Маріян інж. 781 
Козаченко Ірина т. II 496 
Козина 410, 767 
Козій Анастазія т. II 49 
Козій Дмитро 527, 670, 950, т. II 49 
Козій Іван 218 
Козіцка Дарія 312 
Козіцький Микола т. II 755 
Козланюк Петро 192 
Козло Євстах 342-344 
Козловський Зенон 491, 526, 527 
Козова 582
Козоріс Михайло 512, 514, 849 
Козяк Тимотей т. II 755 
Коковський Ф. д-р 777, 781, 783 
Кокори 923
Кокорудз Володимир т. II 35 
Кокорудз Іван 774 
Кокорудз Ілля 104
Кокорудз Михайло 774, 953, т. II 40, 41, 

445

Кокорудз Ольга т. II 66 
Коленська Любов 518 
Колесса Дарія 556
Колесса Микола 553, 556, 664, т. II 155 
Колесса Олександер 113, т. II 278 
Колесса Філярет 553, 563, т. II 674 
Колесса Христя 557, 624 
Колинці 894, т. II 314 
Колісик 182 
Колісник Тереса 319 
Колодзінський Михайло т. II 755 
Колодіів 395, 412
Колодіївка 403, 405, 414, 472, 489, 712- 

714, т. II 692, 695 
Колоколин 16, 17, 21 
Коломия 36, 48, 540, 549, 563, 564, 576, 

579, 581, 589, 591, 604, 610, 615, 652,
655, 661, 689, 800, 845, 869, 896, 916, 
921, 933, 944, т. II 17, 18, 134, 324-326, 
328, 340, 341, 361, 366, 368, 640, 793 

Колосів Іван 590 
Колчак 166, 181, 183 
Колянківська Марія т. II 723 
Колянківський М. 141 
Колянківський Степан о. 493, 494 
Колянковський Ярослав 363, 948 
Кольб т. II 38 
Кольман Антін т. II 36 
Кольтон Венедикт т. II 40 
Кольцов 187 
Команицький 499 
Комановський т. II 718, 719 
Комановський Лев 894, 895 
Комановський Михайло 680, 894 
Комаринська 287, 575, 576, 600 
Комаринська Ксеня 313, 316 
Комаринська Олена т. II 81 
Комаринський інж. 423, 468, 575, 600 
Комаринський Денис 741 
Комаринський Иосиф т. II 465 
Комаринський Роман 479, 480, т. II 352 
Комарів 17-19, 22, 29, 122, 410, 766, т. II 

528
Комарницький В. т. II 466 
Комарницький Ізидор т. II 778 
Комарницький Ярослав Р. т. II 37 
Комарянська Зеновія 947 
Комісарчук Теодор 467, 528 
Комуницький 506, т. II 491 
Кондра Богдан т. II 44
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Кондра Ярослав 333, т. II 40, 41, 53 
Кондрат Василь т. II 37 
Кондрацький 299 
Кондрацький 751 
Коник Михайло 306 
Кониська Євгенія 427 
Коновалець о. т. II 47 
Коновалець Євген 608, т. II 204, 206,

240, 245 
Кононів т. II 708 
Константинович Анна 427 
Конюхи 608, т. II 220 
Конюшик О. 620 
Конюшки 14 
Конький Микола 860 
Копаницький 505
Копаницький Михайло 7, 133, 342, 344, 

378
Копаницький Осип 417, т. II 632 
Копанки 174, т. II 527, 568 
Копач Іван проф. д-р 264, 312 
Копачинський 944, т. II 632 
КоЛельчук Микола 905 
Коперніцкий І. 20 
Копець М. т. II 661, 662 
Копистинська Стефанія 313 
Копистинський Захарій 510 
Копистянський Адріян д-р 267, 310, 311, 

678, т. II 42, 43, 45, 744, 750 
Копита проф. 277 
Копичинці 425, 637, 944, т. II 807 
Копровська М. 432 
Копровський Антін 632, 748 
Кораб т. II 402 
Корба о. 279
Корбутяк Степан т. II 347 
Корвяцький 408 
Кордовська Іванна 312 
Кордовська Люба т. II 67 
Кордовська Марта 273 
Кордовський Володимир 370 
Кордуба Степан 533 
Кордюк Богдан т. II 290 
Корендій О. т. II 41 
Корець 508 
Корж Василь т. II 500 
Коржак Михайло (пор. Сапер) 184 
Коржак Федір т. II 579 
Коржик Гриць т. II 259 
Коржик Катерина т. II 259

Коржинська Ольга 427 
Коржинський Степан т. II 756 
Коринт Богдан т. II 440 
Коритко Микола 928 
Коритковський Василь 783 
Коритовська Марія 433 
Коритовський Витовт 83 
Коритовський Тарас д-р 620, 783, т. II 

807
Коритовський Ярослав 284, т. II 478 
Корічак Н. інж. 241 
Кормильчич Володислав 39 
Корнак Микола т. II 259 
Корнак Михайло т. II 561 
Корнат Яків т. II 496 
Корнів 675 
Корній т. II 581 
Корній Антін т. II 582 
Корній Анатоль т. II 583 
Корній Василь т. II 583 
Корній Іван т. II 583 
Корній Микола т. II 581, 583 
Коровайчук Дмитро т. II 35 
Коровицький І. т. II 804 
Королевич Михайло 595 
Королик Володимир 585 
Королик Іван 774 
Королик-Рубіцька Анна 773 
Королик Семен 773 
Королівка 899, 901, 912, 913, 921 
Королюк 397 
Королюк Василь 136 
Королюк Дмитро 86, 114, 122, 123, \|26, 

128-130, 135 
Королюк Мартин 395, 461, т. II 698, 699 
Король о. 780
Король Василь т. II 336, 694, 695 
Король Володимир о. т. II 500 
Король Іван т. II 480 
Король Ірина 948 
Король Лев т. II 503, 504 
Король Мирослав д-р т. II 40, 41, 445, 

807
Король Нестор інж. 234, 241 
Коронович Рафаїл т. II 36 
Коропецький о. т. II 662 
Коропецький Евген т. II 40 
Коропецький Зенон інж. 234, 241 
Коросно т. II 172 
Коростень т. II 72
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Корсан Іван о. т. II 465, 466 
Коршів 76, 167, 894 
Кос т. II 57 
Кос д-р 88
Кос Анатоль (Кос Анатольський) 557, 

т. 1143, 137, 139, 140, 744 
Кос Андрій д-р т. 11 277, 478, 480 
Кос Лідія 313, 316 
Кос Марія 313, 315 
Кос Михайло д-р 603 
Кос Роман т. II 744 
Косар т. II 323 
Косар Антін т. II 37 
Косач Михайло 7, 342 
Косач Юрій 535, 589, т. II 319 
Косевич Володимир о. 748, 750, 753, 755, 

т. II 465, 466 
Косевич Євген д-р 599 
Косів 486, 568, 613, 860, т. II 324 
Косма (єпископ) 23, 37 
Космач 147, 169, 201, 652, 736, 737, 739, 

749, 752, 801, т. II 109, 110, 310, 312, 
667

Косович Роман т. II 37 
Коссак Василь 567, 575, 784 
Коссак Гриць 125, т. II 218 
Коссак Іван 679 
Коссак Ірина 587 
Коссак М. 590
Коссак-Рубчакова Катерина 576 
Коссак — Сорока Ванда 587 
Коссаковська Катерина 56, 59, 239, 740, 

т. II 668 
Костенко Арсен 182 
Костецька 433
Костецька Люба 313, 314, 316, 437, 443, 

447, 451, 479, т. II 350, 354, 360, 363, 
793, 795 

Костецька Н. 439 
Костецький Богдан т. II 38 
Костецький В. 266 
Костецький Ігор 542, т. II 804 
Костецький Сергій 279, т. II 40, 52, 53 
Костик 750
Костик Василь 351, 352 
Костик Володимир т. II 730 
Костик Микола 351, 352, 833, 836, т. II 

335
Костик Степан 833, 836, т. II 257 
Костинюк Ірина т. II 407

Костишин Ольга 411 
Костів Ярослав т. 11 36 
Костомарів Микола 601, 654 
Костюк Г. т. II 804 
Костюк Олександра 571 
Костюк Іван т. II 452, 803 
Косян 365 
Кот Микола 938 
Кот Михайло 937 
Котелька 182 
Котик 797
Котик Тома 98, 404, 485 
Котиль 234, 751 
Котинський Іван д-р 297 
Котис Олекса інж. 241, 797 
Котів І.О. 938
Котко Дмитро т. II 157, 164 
Котляр М. т. II 182 
Котляревський Іван 513, 574, 675, 691 
Котлярчик Ян 112 
Котол Ілля о. т. II 421 
Кохановська Іванна т. II 437, 438 
Кохановська Мирослава 309, 310, 312, 

314, 315, 334, 335, 660 
Кохановська-Яцура Мирослава т. II 56, 

57, 726, 728 
Кохановський Іван 616, 617, 624, 632, 

т. II 437, 438 
Коциловський Иосафат (єпископ) 74, 

263, т. II 403 
Коцко Дмитро т. II 217 
Коцкова-Якубович Стефанія 575, 576, 

600, 601 
Коцовська 427 
Коцюба В. д-р 919 
Коцюба В. інж. т. II 165 
Коцюба Іван о. 926 
Коцюба Михайло 70, 81 
Коцюба Михайло д-р т. II 627 
Коцюбинський Михайло 271, 519, 520, 

т. II 19, 25 
Коцюбинці т. II 807 
Коцюрчик 364
Коцький Василь 537, 575, т. II 35, 58 
Коцький Іван 321 
Кочан Орест т. II 482, 483 
Кочержук Василь 351 
Кочержук Дмитро т. II 83 
Кочержук Ілько 479, 831, 834-836 
Кочержук Микола 814, 817, 819
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Кочержук Михайло 819 
Кочержук Олекса т. II 83 
Кочержук Юліян о. 406, 695 
Кочеркевич Емілія 427 
Кочут Осип т. II 39 
Кочут Теофіль 297 
Кошелівець Іван т. II 804 
Кошилівці 173
Кошиць Олександер 664, т. II 153, 257 
Кравець Ірина 313, 316, т. II 58 
Кравецький Іван 117, 526, 677 
Кравців Богдан 415, 508, 530, 957-959, 

т. II 9, 14, 290, 755, 798 
Кравченко Уляна 436, т. II 104, 792, 796 
Кравчук Йосиф 833, 959 
Кравчук Микола 525 
Кравчук Михайло о. 783 
Кравчук Олесь 362 
Кравчук Степан т. II 517 
Кравчуківна Фільомена 598 
Крайківська Корнелія 318 
Крайківський т. II 38, 58, 483 
Кр&йківський Юліян 322, 826 
Крамар т. II 646 
Красимир 818, 826 
Красіцька Ольга 426 
Красна т. II 618 
Краснопіль 750 
Кратівна 557
Кремидів 17, 122, 123, 412, 413, т. II 686, 

689 
Крехів 677
Крехівці 55, 103, 105, 111, 130, 136, 281, 

352, 362,405,414, 429, 472 
Креховецька т. II 796 
Креховецький Микола т. II 257, 433 
Крива Марія т. II 612 
Кривець 736, 747, 754 
Кривий Олекса т. II 612 
Кривий Ріг 625 
Кривий Федір 410
Кривицька Леся 551, 578, 587, 589, 602 

т. II 161, 708 
Криворівня т. II 18 
Кривотули 106 
Кривусів 576
Кригка 156, 736, 737, 746, 752, 754 
Крижанівський т. II 571, 574, 575 
Крижанівський Антін 782, 783 
Крижанівський Іван 782

Крижанівський Лев 782, 783 
Крижанівський Мирон 781 
Крижанівський Олекса 781, 783 
Крижанівський Ярослав д-р 620, 621, 624 
Крилос 15, 17, 18, 22-27, 29, 66, 234, 241,

332, 410, 414, 472, 612, 745, 759, 761- 
763, 765-767, 786, т. II 18, 27, 178, 180, 
181, 515-517, 528, 536, 609, 611, 612, 
729

Крим 248, 789 
Кримський А. 659 
Криниця 292, 300, 943, т. II 167, 168 
Криниця Дмитро 182 
Криницька М. т. II 134 
Крипякевич Іван 539, 763, т. II 22, 125, 

182
Кристинопіль 70 
Криховецький 739 
Крицун 385
Крицун Богдан т. 11 37 
Крицун Володимир 358, т. II 39 
Крицун Іван т. II 37 
Крицун Михайло 358 
Крицун Осип 358 
Кричевська Юлія т. II 71 
Кричка т. II 503 
Кришталович Григорій т. II 34 
Кришталович Ігор т. II 33 
Криштальська-Гірняк 587 
Кріґер Ганс 112, 168, 297, 298, 608, т. 11 

301
Кропивник 174, 781, 783, т. 11 527 
Кропивницький 7, 342 
Кропивницький Ксавентій о. т. II 669 
Крохмалюк Андрій 319, т. II 435, 439- 

441
Крохмалюк Орест т. II 440 
Крохмалюк Роман т. II 439 
Крохмалюк Роман інж. 9, 177, 178, 181, 

352, 441
Крохмалюк-Тис Юрій т. II 240, 243, 440 
Крохмалюк Юрій т. II 439, 441 
Кроче Бенедетто 520 
Крук (пс.) 313
Крук Григорій 415-417, 542, 543, 546-548,

550, 896, т. II 106, 107 110 
Крук М. т. II 495 
Крук Петро 416 
Круковський С. 557 
Крупа Василь 303
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Крупка Володимир 632 
Крупка Роман 616, 617, 623 
Крупкова 433, 440 
Крупницький Борис 935 
Круп’як 912
Круп’як Ярослав т. 11 47, 306 
Крушельницька-Никифоряк Анна 557, 

т. II 164 
Крушельницька Ольга т. II 164 
Крушельницька Соломія 557 
Крушельницька Стефанія т. II 164 
Крушельницький 297, 299 
Крушельницький Антін 527, 530, 531,

659, 678
Крушельницький Леонтій (Льоньо) 479, 

554, 555, 577, 590, 626, 664, 722, 752, 
т. II 43, 160-166, 169, 699, 702 

Крушельницький Михайло 576 
Крушельницький Осип 424, 555, 626, 

т. II 40, 41, 63, 157, 158, 161-164, 166, 
169

Крушельницький Павло 555, 577, 585, 
626, т. II 63, 157, 163, 164, 166, 169, 
491, 744, 745 

Кубаївка 845
Кубійович Володимир д-р 88, 153, 300, 

т. II 120,241,419,440, 527 
Кубік 704
Кудла Ясьо 586, 587, 770, т. II 778
Кудрик Б. 664
Кудрик Павло о. т. II 259
Кудринці 94, 111
Кузевич Петро 783
Кузеля Зенон 941
Куземський Михайло о. 67, т. II 274 
Кузич Іван т. II 285 
Кузишин Михайло 805, 903 
Кузів Гриньо т. II 515 
Кузьма Б. 479
Кузьма-Колцуняк Марія 531 
Кузьма Леонтій 270 
Кузьма Орест 532
Кузьмик Василь (Хомяк Михайло) т. II 

525, 617, 619, 620 
Кузьмин Михайло т. II 37 
Кузьмич Василь 915, т. II 530 
Кузьмович т. II 285 
Кузьнярська Емілія 351 
Кукляк Дмитро 773 
Кукурудз Василь 773

Кукурудз І. 677 
Кулачковський Иосафат 631 
Кулечко 373 
Кулиній Василь 697 
Кулинка т. II 679 
Кулицька Ірина т. II 71 
Куліба Макс 347, 348, 369 
Куліш Микола 576, 584 
Куліш П. 511
Кульматицький Василь о. 136, 406, 716, 

т. II 632, 637 
Кульматицький Дмитро 716, т. II 633 
Кульматицький Мирослав 716, т. II 4 
Кульчицька Антоніна 425, 427, 428, 406, 

725
Кульчицька Ірина 430, 662 
Кульчицька Климентина 662 
Кульчицька-Олесницька Олександра 429, 

430, 662
Кульчицька Олена 473, 627, т. II 720 
Кульчицька Ольга 473, т. II 72 
Кульчицький Богдан т. II 242 
Кульчицький Дмитро 423, 616, 632 
Кульчицький Клим о. 85, 125, 128-130, 

132, 423, 617, 623, 632, 661, 662, 725,
726, т. II 421,662 

Кульчицький Шумило Олександер д-р 
172, 268, 423, т. II 172 

Кум д-р 182
Кумановський Михайло проф. 105, 322, 

423, 552 
Кунинська Марія 312 
Кунинський Михайло інж. 233 
Куницький о. т. II 340-342, 516 
Купелів (село) 913 
Купій т. II 719
Купчинський Роман 140, 539, т. II 615 
Курбас Лесь 584 
Курбас Степан 598 
Курдидик 294, 418 
Курець Степанія 439, 447 
Курдидик Анатоль т. II 615 
Курдидик Онуфрій 778, т. II 480 
Курилів Іван Я. т. II 38 
Курило Антонія 452
Курило Євген 577, 585, 586, т. II 161, 

708
Курило М .451 
Курилович 271 
Курилович Володимир 527
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Курилович Зенон 531 
Курилович Клявдія 426 
Курилюк Никола 738, 739 
Курилюк Олекса 739 
Курилюк Ярослав 87 
Курипів 136, 408-410 
Курівці 584 
Курінний П. 165, 936 
Курманович Віктор ген. т. II 229 
Куровець Іван д-р 114, 116, 778, 779, 

т. II 278, 280, 478, 482 
Куропатка Петро т. II 664 
Курочко Остап т. II 148 
Курпель Апольонія 823, 825 
Курпель-Луців Юлія т. II 153, 155 
Курд Олена 313, 315 
Кусник т. II 667
Кути 54, 167, 174, 616, 625, 806, 870, 

т. II 167
Кутинський Іван д-р 554, 555, т. II 160, 

161, 163 
Кутиська (село) 916 
Кухній Дмитро 915 
Кухній Марія 915 
Кухній Федір 916 
Куцела Ярослав т. II 40 
Куцик Василь т. II 756 
Куцій Матвій 529, 533, 876, т. II 579 
Кучабський Осип т. II 448 
Кучарик 797 
Кучер Юрій 416 
Кучера т. II 66
Кучерський Василь 142, 144, 145, 147 
Кучерський Ярослав д-р 812, 833, 835 
Кучинська Олександра т. II 565 
Кучинська Теодозія т. II 565 
Кучинський Богдан т. II 565 
Кучинський Иосиф о. т. II 565 
Кучинський Ярослав т. II 565 
Кушинський Василь 142, 144, 145, 147 
Кушлик т. II 47 
Кушлик Михайло 365, 366 
Кушлик Осип 365 
Кушнєрик Дмитро 915 
Кушнір В. д-р 467
Кушнір Василь о. д-р 322, 528, 956, т. II 

494, 495 
Кушнір Марія 402 
Кушнір Михайлина 429 
Кушнір Михайло д-р 101, 159, 393, 402,

409, 443, 484, 528, 534, 585, 628, т. II
81, 98, 113, 114, 352, 700, 702, 710 

Кушнір Софія 455 
Кушніренко Гаврило т. II 37, 709 
Кушніренко Дмитро т. II 709 
Кушніренко Ілярій т. II 705 
Кушнірчук Дмитро т. II 35, 686 
Кущак Олекса 677, 678

Лаба Василь о. 666, т. II 242 
Лабач Марія 313, 314 
Лабач Стефан т. II 37, 47 
Лабій Ераст 359, 919 
Лабій Ілля о. 918, т. II 421 
Лабій Михайло д-р 620 
Лавочне т. II 340 
Лаврецький о. 22, 24, 104, 762 
Лаврів Михайло 86, 128, 129 
Лаврівський д-р т. II 754, 757 
Лаврівський Юліян т. II 36, 277 
Лавришко Ярослав д-р 620, 626 
Лаврук Роман 472, 698 
Лагодинська-Залеська Галина 556, т. II

132, 134, 135 
Лагодинський Микола д-р 113, 633, 738, 

842, 848, т. II 134, 278, 279 
Ладика д-р т. II 285 
Лаєр т. II 207, 209, 210 
Лазарів Іван 755 
Лазарів Микола 902 
Лазарська Іванна 426 
Лазарко В. 218 
Лазарук т. II 35, 64, 68 
Лазарук Мирослав т. II 34 
Лазарчук Мирон 297 
Лани 136, 412, т. II 686 
Ланів т. II 561
Ланчин 15, 157, 167, 201, 264, 383, 516, 

800, 801, 845, 847, 849, 851, т. II 473 
Лапик Гена т. II 71 
Лапічак Зеновій т. II 37 
Лапунька т. II 778 
Лапчинський Василь т. II 37 
Лапчук Василь т. II 40 
Лапшин 563, 564 
Ласовська Евгенія т. II 142 
Ласовський Володимир 542 
Ластовецька Анастазія 416 
Ластовецький М. 661 
Ластович т. II 767
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Лах Іван т. II 7SS 
Лащук Евгенія 4SS 
Лебедович Омелян д-р т. II 464 
Лебедь Микола 170 
Лев XIII папа 67, 69, 70, 72, 76 
Лев Василь д-р 659, т. II 14, 420, 517, 800 
Левинець о. т. II 418 
Левинський В. 819 
Левицька Анна 426 
Левицька Віра 585 
Левицька Евгенія 427 
Левицька Елеонора 287 
Левицька-Замора Софія 148, 554-556 
Левицька Іванна 426, т. II 58 
Левицька-Кінасевич Марія 272, 273, 426, 

т. II 43, 49,51, 137, 726 
Левицька Любов 575, 601 
Левицька Надія 274, 322, 328, 329, 331,

333, 335, 433, 452, 942, т. II 65 
Левицька Ніна 297 
Левицька Олена 426, 473 
Левицька Ольга 313, 315, 414, 426, 576,

600, т. II 604 
Левицька Тетяна 313, 314, 944, т. II 70 
Левицький 423, т. II 42 
Левицький о. 770, т. II 704 
Левицький т. II 779 
Левицький Анатоль 35 
Левицький Богдан т. II 47 
Левицький Богдан Р. т. II 37 
Левицький Володимир т. II 742, 744 
Левицький Володимир д-р 394, 631, 

т. II 44
Левицький Всеволод інж. 232, 241 
Левицький Генрих 576 
Левицький Дмитро д-р 462, 944, т. II

237, 280, 281, 285 
Левицький Евген д-р 113, 118, 461 
Левицький Евген т. II 278 
Левицький Евген, Віктор т. II 35 
Левицький Зенон т. II 40 
Левицький Іван 471 
Левицький Іван 530, 532 
Левицький Іван інж. 234, 241, 479, 753 

833, 835, т. II 334 
Левицький Корнило 295 
Левицький Кость 104, ИЗ, 130, 134, 137 

140, 476, 528, 633, 666, т. II 205, 212 
216, 226, 228, 271, 279, 282 

Левицький Лев 562, т. II 47

Левицький М. д-р 620 
Левицький Мирон 148 
Левицький Михайло 67 
Левицький Михайло 299 
Левицький Михайло т. II 44, 280, 744 
Левицький Олександер т. II 600 
Левицький Осип д-р 418 
Левицький Осип 620, 625, т. II 726 
Левицький Осип 109, 209, 265, 267, 271,

272, 274, 288, 292, 295, 297-300, 307,
310, 324, 327-329, 331-333, 335, 337, 452,
471, 527, 671, 675, 682, 688, 940, 942-
944, 949, 955, 956, 959, т. II 14, 39, 42,
47, 65, 401, 429, 452, 455, 742-746, 750 

Левицький Остап 511 
Левицький Петро т. II 44 
Левицький Роман 502, 505 
Левицький Северин 298, 300, 327, 329 
Левицький Софрон о. 144, 148, 418, 860, 

т. II 420, 421 
Левицький Степан 631 
Левицький Степан 295 
Левицький Теодозій 781 
Левкович 385
Левкович Евстахій 782, 783 
Леґінь Антін т. II 579 
Леґінь Богдан т. II 572 
Леґінь Василь 572 
Леґінь Дмитро т. II 708 
Леґінь Семен т. II 577 
Леґінь Ярослав т. II 37, 576, 577 
Лемеха Віра 297, 663 
Лемеха Всеволод 283, 291, 295, 663, 

т. II 774, 775, 783 
Лемеха-Луцька Оксана 313-315, 436, 437, 

439, 443, 445, 447, 448, 451, 455, 458,
479, 663, 957, 958, т. II 10, 56, 58, 62,
166, 349, 350, 792, 793, 797-800 

Лемеха Микола 618, 624, 632, 662 
Лемеха Ростислава 313, 316, 663, т. II 

66, 775
Лемик Микола т. II 203, 318, 394, 755 
Леник Ганна 948 
Ленів Володимир т. II 34 
Ленкавський Степан 306, т. II 290, 291,

300, 318, 587 
Ленська Лена 577-579, 581, 585, 587, 602, 

т. II 161, 659 
Леонтій Роман т. II 37 
Леонтович Микола т. II 448
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Леочко т. II 471
Лепкий Богдан 281, 286, 515, 517, 519,

520, 530, 540, 554, 560, 584, 663, т. II
50, 127 

Лепкий Лев 663, т. II 128 
Лепкий Маркіян т. II 41, 137 
Лепкий Марко 664
Лепкий Микола 124, 125, 128, 152, 157, 

158, 296, 297, 300, 321, 395-397, 505, 
517, 529, 565ч 663, 664, 679, 932, т. II
60, 410, 462, 702, 720, 765 

Лепківна-Юзьвяк Тетяна 273, 438, 451, 
458, 556, 557, 664, т. II 44, 51, 137, 726 

Лепкова Іванна 125, 432, 447, 451 
Лесик Роман 566
Лесич Вадим гляди Кіршак Володимир 
Лесівка 239, 241, 257, 258, 514, т. II 544, 

667, 764 
Лесюк Володимир 370 
Летун (пс.) 184 
Лехицька Марія 312 
Лехіцький Степан 359, 360, т. II 37 
Лбхтерівна М. т. II 42 
Лецівка 646 
Лешко Василь 739 
Лешко Іван 738 
Лещинський Станислав 53, 54 
Лещишин т. II 38 
Лещишин Василь 774 
Лещишин Іван 773, 774, т. II 37 
Лещишин Григорій 773, 774 
Лещишин Евфрозина 313, 315 
Лещишин Розалія т. II 58 
Лещій Микола 780 
Лєонівка 498 
Лєхіцкий т. II 487 
Лилик т. II 499 
Лилик А. т. II 602 
Лилик Іван 688, 817, 818, т. II 256 
Липа 181
Липа Іван 532, 629, т. II 529 
Липа Юрій д-р 629, т. II 110, 118, 120, 

121
Липей (пс.) т. II 310-312 
Липецька М. 26 
Липиця 14, 20, 27 
Липиця Горішна 19 
Липівка т. II 17 
Лис Антін т. II 40
Лис Олекса 98, 402, 482, 484, 485, 488

Лиса Гора 766 
Лисенко Маріянна т. II 142 
Лисенко Микола 532, 554, 560, 678, т. II 

142
Лисець 55, 111, 156, 198, 258, 800, т. II 

502
Лисий Володимир 635 
Лисиївна Володимира 273 
Лисиївна Марія 273 
Лисий О. інж. 505, т. II 421 
Лисинецька Іванна т. II 799 
Лисинецький Володимир о. т. II 537 
Лисинецький Орест 290, 291, 294, 297, 

299-301, 368, 385, 458, 948 
Лисівка 420, т. II 674, 667 
Лисівна Марія т. II 38 
Лисяк Ірина 313-315, 353, 594, т. II 58, 

62, 65, 635, 808 
Лисяк Павло д-р 677, 678 
Лисянка 48 
Лисько Зенон т. II 674 
Лисько К. т. II 165 
Литанська Ольга 313, 316 
Литвин Катерина 737 
Литвинко Рудольф т. II 157, 162, 495 
Литвинець т. II 481 
Литвинович Богдан т. II 351 
Литвинович Володимира 313, 316 
Литвинович Григорій о. 78 
Литвинович Іван о. 263 
Литвинович Камілія 426 
Литвинович Корнелій 895 
Литвинович Микола о. 73, 76, 103, 105 
Литвинович Михайло 620, 625 
Литвинович Наталія 426 
Литвинович Ольга т. II 67 
Литвинович Омелян 285, т. II 47 
Литвинович Спиридон сп. т. II 276 
Литвинович Стефанія 431-433, 448 
Литовський Маріян т. II 616 
Лициняк Василь 473, 474 
Личківський Іван 361 
Лишеґа Юлія 313, 315 
Лісикевич Осип 632
Ліскевич Богдан 345, 347, 366, 367, 378, 

390, 528, т. II 41, 355, 358, 433 
Ліскевич Дмитро 267, 271, 281, 283, 290, 

297, 310, 321, 322, 514, т. II 47, 57, 161, 
442, 443, 721 

Ліскевич Іванна т. II 443

846



Ліскевич Ірина 273, т. II 44, 137, 443 
Ліскевич Омелян 618 
Ліскевич Соня 376, 390 
Ліскевич Тарас 345, 346, 352-354, 373, 

374, 378, 384, 389, 390, 528, 594, 948, 
953, т. II 40, 49, 53, 443, 488 

Ліски т. II 640 
Лісковецька Стефа 398, 430 
Ліський Богдан 348 
Літанюк Клявдія 277, 377, 379 
Літонська Ольга т. II 62 
Ліцовський Василь т. II 658 
Ліцовський Іван о. т. II 457, 465 
Ліщава 176 
Ліщинська 374, 380 
Ліщинська т. II 481 
Ліщинський т. II 480, 662 
Ліщинський Іван 695 
Ліщинський Микола т. II 84 
Лободич Роман о. 95, 450, 507, 665, 948, 

т. II 281 
Лободович Роман о. т. II 493 
Логаза Варка 438, 455, 727, 728, т. II 

355, 358, 367, 793 
Логаза Володимир т. II 38, 41 
Логаза Дмитро 726 
Логаза Михайло 725, 957 
Логаза Михайло д-р 728, т. II 9, 12, 44,

52, 54, 454, 745, 798, 800 
Логин М. т. II 165 
Лодзінський т. II 504 
Лозинська Марія 313, 315 
Лозинський Евген 339, 927, т. II 40, 300- 

302, 361, 363 
Лозинський Іван д-р 339, 927, т. II 44,

301, 744
Лозинський М. т. II 216, 230-233 
Лозинський Михайло д-р 678, 948, т. II 

807
Лозинський Осип т. II 39 
Лойова 339, 802, 803 
Локітки 871
Ломницький Ярема о. 74 
Лонів О. 763
Лопатинська Анна 144, 145 
Лопатинська Філомена 575, 601 
Лопатинський Лев 598, 599 
Лопатинський Тарас 504 
Лопатнюк Василь д-р 479 
Лопушанська Михайлина 426

Лопушанський т. II 778 
Лотоцька Оксана 314 
Лоточинський Ізидор т. II 40 
Лошнів Ігнатій 866, 868 
Лошнів Олег 539 
Луб Ізидор о. д-р 93 
Луг 803 
Луговий о. 849 
Луговий Ігор 826 
Луговий О. 359 
Лудзяк Л. т. II 495
Лудзяк Рудольф 427, 555, т. II 157, 162 
Лужницький Григор д-р 83, 584, 585, 

т. II 14, 15, 23 
Лука 927
Лукавецький Володимир 294, 298, 299 
Лукавецький Зенон 626 
Лукань Степан 279, т. II 41 
Лукасевич Богдан т. II 37 
Лукасевич Василь 547, 896, 915 
Лукасевич Евгенія 427 
Лукасевичівна 574 
Лукасевич-Шкляр Ольга т. II 106 
Лукач В. 754
Лукач Семен о. 93, т. II 669 
Лукашевич Антін 461 
Луква 15, 23, 24, 256, 695, 736, 756, 759, 

761
Лукіянович Денис 513, 514, т. II 216 
Лупань Йосиф т. II 146 
Луцейко Ронан 303 
Луцик Д. 367
Луцик Іван о. 95, 322, 502, 814 
Луцик М .367
Луцик Степан о. 322, 817, т. II 110, 111
Луців т. II 481
Луців А. 365, 366
Луців Андрій д-р 632
Луців Василь д-р т. II 182, 191
Луців Володимир 825, т. 11 152, 153, 155
Луців Гавриїл 824, 825
Луців Іван 351
Луців Лука д-р т. II 14, 23
Луцьк 485, 486, т. II 224, 225
Луцька Ірина 377
Луцький Евген 476, 479, 480, т. II 100, 

361
Луцький Олександер т. II 37, 353, 363 
Луцький Остап т. II 99, 281 
Луцький Роман т. II 40
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Луцький Тома т. II 37 
Лучаківська Амалія 427 
Лучаковський Богдан інж. 230, 239, 241, 

242, 256, 783, т. II 524 
Лучинський т. II 42 
Лучинський Иосиф о. 95 
Лучка Павло т. II 47 
Лучків Володимир о. 733 
Лушпак Дмитро т. II 777 
Лушпинський Мирон 279, т. II 44, 744 
Лушпинський Плятон т. II 45 
Лушпинський Тома т. II 37 
Лущак Мирослав 479, 480, т. II 100, 355 
Лушевський Лев 632 
Любасовський Олександер 599, т. II 45 
Любіжня 364, 802
Любінецька Фалина 277, 301, т. II 64, 

726
Любінецький Роман 557, т. II 141, 142 
Любович-Білобрам Ольга 638 
Любовня 89
Любчак Осип д-р т. II 754, 759 
іЬодкевич Зеня 376
Людкевич Станислав д-р 531, 556, 561, 

т. II 124, 130, 134, 164 
Лютак Петро т. II 43 
Люча 851
Люшак Петро т. II 744 
Ляйтер Іван т. II 70 
Лялюк Іван 902 
Лялька т. II 778 
Лямизан т. II 218 
Лянґзам Роза т. II 58, 61, 62 
Ляновська Марія 576, 596-598 
Лянцкоронська т. II 399 
Лятишевська Евфрозина 312 
Лятишевська Слава т. II 63 
Лятишевський 500, 501, 576 
Лятишевський Евген інж. 506, т. II 44, 

51,96
Лятишевський Іван єп. 74, 89, 93-95, 157, 

158, 450, 817, т. II 58, 155, 463, 465, 
489, 795 

Лятишевський Иосиф 136, 632 
Лятишевський Олекса т. II 360, 381, 383 
Лятишевський Степан 295 
Ляториця 18,26 
Ляторовський Іван о. 910, 911 
Ляхівці 403, 476, 489, 507, 554, 740, 741, 

т. II 17, 537, 580, 675

Ляцке 81, 162
Ляцьке Шляхоцьке 856, 857, 922, т. II 17, 

558
Ляшевич Зенон 514 
Лящун Микола 725
Львів 12, 35, 42-45, 48-50, 53, 56, 58, 60,

61, 64, 66, 68-70, 79, 81, 82, 84, 85, 90, 
92, 101, 104, 105, 113, 118, 124, 127,
131, 132, 136, 138, 143, 146, 152-154, 
158, 159, 162, 166, 168, 176, 194, 200,
202, 210, 221, 226, 228, 230, 232, 238,
242, 247, 264, 265, 267, 279, 289, 293,
300, 308, 318, 327, 329, 336, 342, 345,
348-350, 352, 365, 368, 373-376, 379, 
381-383, 396, 398, 414, 419, 427, 429,
434, 442, 446-448, 456, 458, 460, 468, 
473, 474, 476, 478, 481, 485-489, 503, 
507, 508, 510, 511, 513-518, 523, 530, 
532, т. II 103, 104, 124, 129, 139, 141, 
205, 210, 212-216, 226, 463, 480, 481, 
576, 801,803, 805, 807, 808

Магдій т. II 536 
Маґдій Зеновій т. II 36 
Маґновський Петро т. II 693 
Маєковський т. II 47 
Мажак Павло т. II 35 
Мажевська Станислава 277 
Мазур Николай 737 
Мазурик т. II 532 
Мазурівка 719
Мазуркевич Василь т. II 38, 51, 52 
Мазуркевич Роман т. II 744 
Мазурок М. 448, 775 
Маївський Дмитро 173, т. II 323 
Майба Іван 542, т. II 449 
Майдан 14, 55, 256, 257, 406, 414, 420,

715, 801, т. II 95 
Майдан Горішній 802, 809 
Майорчак о. т. II 480 
Мак Лідія 313-315, 437, 442, т. II 58, 61,

62, 66, 350, 351 
Мак Степан 269, 292, т. 11 36 
Мак Стефанія 313, 314 
Макар Володимир 948, 949, 953, 957, 

т. II 9, 40, 49, 273, 725 
Макарева Стефа 149 
Макаревич Іван т. II 35 
Макаренко інж. 475, т. II 236 
Макарушка Богдан д-р 88
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Макарушка Любомир т. II 243 
Маківка 331, т. II 221, 222 
Макогон Борис т. II 37 
Макогон Дмитро 335, 417, 503, 523, 

т. II 81, 632, 731 
Макогон Марія т. II 81 
Макогон Орест т. II 41 
Макогон-Полотнюкова Дарія (літ. пс. 

Ірина Вільде) 157, 170, 310, 517, 528, 
т. II 65, 451,632, 793, 803 

Максимець Василь 602 
Максимець Роман 479 
Максимів Евгенія 723 
Максимків Михайло 362 
Максимків Петро 362, 723 
Максимович Антін т. II 280 
Максимович Борис 569, т. II 146 
Максимович М. т. II 146 
Максимович Петро т. II 41 
Максимонько Леонтій д-р 88, 263 
Максимяк Василь 362 
Максимяк Дмитро 780 
Макух Іван д-р 88-90, 113, 116, 117, 128,

134, 141, 366, 394, 418, 620, 635, 666, 
689, 727, 856, 859-864, 902, 905, 918, 
924, т. II 229, 278, 280-282, 285, 420, 
657, 666 

Макух Роман т. II 43 
Маланій Богдан т. II 108 
Маланюк Василь 723 
Маланюк Єлисавета 607 
Маланюк Іра 593, 607, т. II 63 
Маланюк Осип д-р 88, 605, 607, 609 
Малащук Олександер т. II 37 
Малащук Роман д-р т. II 37, 301 
Малецький Степан т. II 57, 90, 148 
Малик Анна т. II 708 
Малик Богдан 357, т. II 711 
Малик Василь т. II 687 
Малинка Михайло 359, т. II 297 
Малинович Нестор т. II 136, 724 
Малиновський Іван т. II 807 
Малицька Константина 456 
Малицький Василь 283, 354 
Малюца Антін 542 
Манастирська-Кушнір Анна т. II 692 
Мандель Мойсей т. II 39 
Мандичевський Володимир 624, 632 
Мандичевський Іван д-р 120, 124, 463, 

620, 624, 632

Мандичевський Корнило о. 817 
Манджура Іван 631 
Мандрик т. II 483 
Мандрик В. 366
Мандрик Евстахій 359, 360, 365, 366 
Мандрик Іван 783 
Мандрик Мирослав 429 
Манюк т. II 89 
Манюх В. 367
Манява 28, 37, 204, 213, 223, 230, 332, 

511, 739, 743, 744, 746, 750, 752, 754, 
800, 801, 803, т. II 20, 498 

Маращик Михайло т. II 688 
Мардарович Надія 424, 428, 430, 452 
Марітчак-Залізняк Оксана 528 
Маріямпіль 108, 144-148, 194, 266, 407, 

408, 414, 766-768, 770, 771, т. II 264 
Маркевич т. II 474 
Маркевич Іван о. 918, 920 
Маркевич Йосиф о. 279 
Маркевич Степан т. II 44, 53, 454, 684 
Марків 28, т. II 778 
Марків Володимир т. II 50, 51 
Марківці 20
Марковецький Микола 302 
Маркович А. 267, 271, 282, 283 
Маркусь Олександер 626 
Мармоляк т. II 679
Марморович-Бородайкевич Іванна 516 
Мароник Мирон 506 
Мартинець т. II 47, 259 
Мартинець Володимир т. II 40 
Мартинець Галина 904 
Мартинець Гнат т. II 226 
Мартинець Марія 669 
Мартинець Маріян 283 
Мартинець Марта 904 
Мартинець Микола 133, 140, 141, 358 
Мартинець Мирослав 358 
Мартинець Михайло інж. 231, 240-242 
Мартинець Осип 358 
Мартинець Роман 358 
Мартинець Теодор 345, 469, 507, 668, 

т. II 465 
Мартинець Юрій 231, 242 
Мартинець Ярослав 359 
Мартинюк т. II 82 
Мартович Антін 295 
Мартович Лесь 633, т. II 18, 19, 21, 25 
Мартюк Сильвестер т. II 44
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Марущак Микола т. II 90, 689 
Марчук Василь 231 
Марцінків Мартин 360 
Марцінків Онуфрій 360 
Марцінковський Юліян 294, 824, 82S, 

т. II 505 
Масевич М. 367 
Маслій В. 738
Маслій Микола 736, т. II 544, 545 
Маслікевич Олекса т. II 658 
Масляк Володимир 513, 516 
Масляк Степан 516 
Масний Іван 502, 504 
Масцюх Василь о. 665 
Масютка Михайло 192 
Матвіяс Володимир т. II 481 
Матейко Теодор о. 124, 126, 136, 405 
Матенко Орися т. II 74 
Матіїв-Мельник Микола 310, 321, 514, 

515,601, т. II 43, 58 
Матійців о. т. II 373, 374 
Матійців Прокіп т. II 299, 481 
МДтіяш Василь 338, т. II 147-151, 646, 

655, 767 
Матіяш М. 506 
Матіяш Софійка т. II 639 
Матіяшек д-р 345, 613 
Матківська Стефа т. II 793 
Матківський Роман 733 
Матковська М. 443 
Матковський о. т. II 221 
Матковський Зеновій 849 
Матковський Ярослав т. II 43, 744 
Матлюк Іван т. II 581 
Матусякевич Микола т. II 471 
Матчак Михайло т. II 223 
Мах інж. 233 
Махек 606 
Маховський д-р 359 
Мацейко Григорій 280, 657 
Мацела Юліян 365 
Мациґан Осип 233 
Маціборко Василь 295 
Маціборко Микола 406 
Маціборко Степан 339, 432 
Маціборко Стефанія 432 
Мацола Ізидор т. II 482 
Мацькевич С. інж. 479, т. II 710, 719 
Мацьків Василь 773 
Мацьків Гавриїл 772, 773

Мацьків Евстахій 149, 773, 774, т. II 44 
Мацьків Іван 774 
Мацьків Михайло 773, 774 
Мацьків Михайло 148, т. II 744 
Мацьків Михайло проф. 142, 148, 263, 

267, 269, 286, 288, 290, 773, 932, т. II 
38, 43, 48, 49, 138, 743, 744 

Мацьків Тимотей д-р 87, 149, 261, 288,
301, 617, 624, 669, 771, 773, 950, т. II 
45, 48, 49, 452 

Мацькова Ольга 433, 447 
Мацюк т. II 351
Мачкур Андрій т. II 40, 41, 647, 666 
Мачкур Юрій т. II 38, 41 
Мачуляк Володимир 345, т. II 162 
Машталєр 365 
Меґас Осип т. II 258 
Медведівський Василь о. 410 
Медвецький Яків о. д-р 95 
Медвідський Теодозій т. II 742 
Медвідь Іван 632 
Медвідь Н. 479, 751 
Медвідь Микола т. II 369 
Медвідь Михайло 927 
Медвіцька Стафанія 273 
Медвіцький Василь о. 576, 577 
Медвіцький Теодозій т. II 744 
Меделюк Іван 363, 580, 589 
Мединя 19, т. II 516, 642 
Медуха т. II 215 
Межегірці 28, 406 
Межеріцька Марія т. II 612 
Межиляборці 184 
Мелень Теофіль 765, 766 
Мелінишин Микола д-р т. II 657 
Мельник Андрій 163, 188, 763 
Мельник Анєлька т. II 582 
Мельник Антін 817 
Мельник Богдан т. II 47, 55, 306 
Мельник В. 479 
Мельник Іван т. II 40, 583, 658 
Мельник К. т. II 504 
Мельник М. т. II 728 
Мельник Марія 138, 439, 448, 451, 452 
Мельник Микола 218, 575, т. II 38, 583 
Мельник Семен т. II 513, 515 
Мельник Ярослав-Роберт 167, 181, 182, 

т. II 303-305, 310, 662 
Мельники Долішні 666, 899, 907 
Мельникович інж. т. II 481
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Мельниковим Олексій 631, 632 
Мельниковим Осип т. II 45 
Мельниченко Василь 728, 903 
Мельничеико Михайло 726 
Мельниченко Осип т. II 34 
Мельничук Петро о. 957, т. II 57, 64 
Мельничук Юрій 192 
Мельницька Галя т. II 726 
Мельницька Мирослава 313, 315 
Мельницька Олена 334 
Мельницький Осип 929 
Мендель т. II 681
Менцель Кароль т. II 640, 641, 650 
Менцель Станислав т. II 653 
Менцінський Михайло о. 96, 416, 419,

477, 504, 531, 726, т. II 59, 82 
Менцінський Мирослав т. II 37 
Менцінський Модест 557, т. II 82 
Менцінський Роман 957 
Меринда Б. 367 
Меринда Теодор 902 
Меркун Осип д-р 620, т. II 471 
Метелля Осип д-р 618, 624, т. II 400 
Метелля Филимон 615-617, 623 
Мєльнічек Франц т. II 40 
Мигович Петро 728, 783, т. II 481 
Микитин Анна т. II 670 
Микитин Василь т. II 526 
Микитин Григорій т. II 34 
Микитин Дмитро 525 
Микитин Йосиф о. т. II 669 
Микитин Ольга т. II 670 
Микитин Павло 418 
Микитин Теодор 850 
Микитин Филип т. II 36 
Микитинці 136, 287, 338, 405, 414, 457, 

563, 565, 647, 700, 705, 706, т. II 702,
795, 796

Микитинський Дмитро т. II 84, 86, 723, 
725

Микитка Осип 365, т. II 220, 221 
Микитчук Василь 533, т. II 245 
Микитюк т. II 473
Микитюк Володимир о. 154, 155, 158,

160, 175, 259, 263, 288, 294-296, 298-301 
Микитюк Дмитро 864, 944, т. II 255 
Микитюк Лука о. 96, т. II 78, 79, 406-410 
Микитюк Микола т. II 257 
Микитюк Ярослав 469, т. II 78, 296, 305,

361, 375

Микицей Володимир о. 79 
Микицей Ю. 812 
Микласевич В. 394, 778, т. II 480 
Миколаїв 383 
Миколаєвич о. 625 
Миколаєвич Роман д-р т. II 800 
Миколенко Петро-Байда 184 
Микула Іван т. II 36 
Микула Марта т. II 482 
Микула Осип т. II 481 
Микуличин 83, 94, 157, 202, 232-234, 236,

238, 242, 243, 249, 253, 287, 296, 364, 
478, 548, 611, 646, 802, 806, 807, 845, 
т. II 210, 717, 722 

Микуляк 746, 750
Миловання 144, 198, 199, 491, 492, 609, 

638, 856, 873, 875, 904, 927, т. II 613- 
621

Миндюк Богдан т. II 49 
Миндюк Василь 639, 783 
Миндюк Володимир т. II 43 
Миндюк Роман т. II 40, 41, 445 
Миндюк Ярослав т. II 642 
Миндюківна Галя 271, 273, т. II 44, 51, 

53, 137 
Мирович 557
Мирович Роман т. II 44, 744 
Мирон Дмитро т. II 755 
Мирон Іван інж. 86, 116, 118, 120, 123, 

124, 128, 129, 132, 134, 140, 141, 396, 
415, 463 

Мирон Онуфрій т. II 510 
Миронович Евстахій 547 
Миронович Осип д-р 620, 747, 748, 751 
Миронович Павло д-р 752, 755 
Миронюк Стефанія 431, 432 
Мисевич 620 
Мисевич Нуся т. II 366 
Мислів 695 
Миськів Іван т. II 36 
Мисюра Василь т. II 35 
МитрінГа Іван т. II 755 
Михайлевський Володимир 830 
Михайлишин Василь т. II 49 
Михайлів Петро о. т. 11 690 
Михайлівці 94
Михайлович Володимир 524 
Михайловський т. II 421 
Михайловський Теодор т. II 434 
Михайлунів 375
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Михайлюк 433 
Михайлюк Д. 480 
Михайлюк Дмитро т. II 49 
Михайлюк Клим т. II 37 
Михалевич Володимир 910 
Михальчук Данило 765 
Михнюк Іван т. II 641, 646, 648 
Мицик т. II 57 
Мицик Анна т. II 68 
Мишковський Евген 134, 140 
Мищишин Марта-319 
Мізунь 182 
Мікласевич 618 
Мілян Остап 366, 367 
Мілянич Атанас 98, т. II 565 
Мінджала Евгенія 313, 316 
Мінченко-Сієтовський Гриць 7, 281, 580, 

581,601,919 
Мірчук Іван д-р т. II 657 
Мірчук Петро д-р 166, т. II 305, 319, 396 
Місевич 618 
Міськевич Юліян 527 
Міхчовський Микола т. II 273, 392 
Мішгіевич 351, т. II 84 
Мішкевич-Крижанівська Стефанія 555, 

556, т. II 167 
Мішкевичівна т. II 51 
Міяковська-Радиш Оксана 541 
Могилів 789 
Могильник М. о. 407 
Могильницький Антін о. 107, 510, 730, 

777, т. II 276, 661 
Могильницький Е.І. 527 
Могильницький Н. 915 
Моджеєвська Галина 596, 597 
Мозіль Юрій т. II 675 
Мойсеович о. 819 
Мойсеович Атаназій о. т. II 665 
Мойсеович-Гладка Ліда 376, 389, 577, 

948, 957, 958, т. II 67, 665, 798, 799 
Мойсеович Олена т. II 665 
Мойсеович Теофіль 268, 274, т. II 257, 

665
Мойсишин Антін 774
Мойсишин Василь 774
Мойсієнко Семен т. II 165
Мойсюк Іванка т. II 71
Моклович Володимир т. II 298, 483, 610
Моклович Теодозій 342-345, 347, 358,

692, т. II 798

Мокляк 699 
Мокляк Василь 714 
Мокрина ЧСВВ 326 
Мокрицька Софія 312 
Мокрицький Йосиф о. 737 
Мокрій Роман-Байда 167 
Молодовець Степан т. II 759 
Молодятин 845, 846
Молодьків 750, 754, 800, 801, 803, 809, 

т. II 621, 622, 665, 805 
Молодницька Ганна 589 
Молчко т. II 717
Монастирська 149, 366, 618, 789, 923
Монастирська Наталя т. II 434
Монастирський 726
Монастирський А. 531
Монцібович 616, 617, 619
Монцібович Роман о. т. II 480
Морикіт Іван т. II 605
Мориляк Володимир 239, 242
Моровик Анна 427
Мороз (пс.) т. II 311
Мороз Богдан 905
Мороз Валентин 169
Мороз Василь 905
Мороз Ілля т. II 419
Мороз Микола т. II 627
Мороз Михайло 671, т. II 108-112
Мороз Петро 290, т. II 444
Мороз Семен 773
Морозівна Галя 277, 294, 299-301
Морозівна Ольга 277, 290, 294
Морський Дмитро т. II 658
Морський Іван т. II 658
Морський Кость т. II 658
Морський Лев т. II 658
Моряк (пс.) т. II 309-312
Москаленко 184
Москалюк Іван т. II 541
Мосора Гена 358
Мосора Люба 358
Мосора Мирон 631, 781
Мосора Мирослава 358
Мосора Юліян т. II 341
Мости Великі 626, т. II 806
Мостиська 45
Мостища 783, т. II 525, 527
Мостович Льоньо т. II 319
Мостович Роман 826
Мотюк Василь о. 144, 148, 408, 927
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Мотюк Володимира 148 
Мотюк Ольга 145, 146, 148, 149 
Мотюк Стефанія 148 
Моцюк Василь т. 11 616 
Моцюк Петро д-р т. II 613, 616-618 
Мочан Данило т. II 661 
Мочирняк Гриць 384 
Мочирняк Іван т. II 341 
Мочуляк Володимир т. II 157, 491 
Мочульський М. 287 
Мочульський Михайло 627, 631 
Мриглодова 434 
Мриголод Ярослав 297, 624 
Мриц І. 218 
Мрочко 704 
Мудрий т. II 281
Мудрик Андрій 98, 402-404, 482, 484-486, 

488
Муж Марія т. II 449
Музичишин т. II 64
Мукачів 18, 21, 90
Мула Ілля т. II 39
Муранівна Мирослава 133
Муратов Ігор 193
Мурашко Василь інж. 233, 242
Мурин Іванна 430
Мурин-Марчук Ярослава 433
Мурович Володимир д-р т. II 207, 471
Мурович Ляриса 518
Мурович Ярослав д-р 620
Мурський 347, 370
Мурський Володимир т. II 677
Мусій 587
Мусій Богдан т. II 47
Мусій Мирослав т. II 40, 41
Мусянович Лев т. II 41
Муха 44, 45, 47, т. II 182, 189, 191, 192
Мухин 543
Мухній Гриць 815, т. 11 257 
Мухній Роман 291, 352, 375

Навестюк д-р 475 
Навроцька Емілія 427 
Навроцька Іванна 427 
Навроцька Каролина 427 
Навроцька-Лунів Ірина 429, 473, т. II 416 
Навроцька Марійка 125 
Навроцька Наталія 427 
Навроцька Олександра 427 
Навроцька Олена 413, 414

Навроцька Орися 313, 314 
Навроцька-Струтинська Марія 475 
Навроцька Текля 426, 428 
Навроцький о. 83, 125, 264, т. II 528 
Навроцький Василь о. 703 
Навроцький Омелян Олександер т. II 35 
Навроцький Осип д-р 635, 842 
Навроцький Остап д-р 620 
Навроцький Роман 474 
Навроцький Степан 125 
Нагірний Василь інж. 523, т. II 474 
Нагірний Іван 773, 774 
Нагірняк Василь 114, 138 
Нагорняк Осип т. II 36 
Наґельберґ X. т. II 42 
Надвірна 10, 15, 29, 65, 85, 97, 111, 117, 

133, 156, 161, 167, 179, 202, 219, 220, 
222, 225, 227-229, 231-234, 238, 240, 241, 
254, 284, 296, 299, 340, 347, 350, 351,
380, 382, 383, 393, 394, 399, 411, 418,
478, 487, 489, 495, 555, 576, 631, 687,
688, 723, 746, 747, 750, 753, 766, 798-
805, 809-830, 833, 836, 837, 842, 844, 
845, т. II 18, 153, 256, 257, 324, 326,
328, 335, 336, 339, 342, 501, 503, 557,
558, 580, 664, 680, 683, 712, 729, 730 

Надорожна 198, 199, 928, т. II 807 
Надраґа Василь т. II 10, 38, 41, 162, 667- 

671,674, 675 
Надраґа Дмитро т. II 675 
Надраґа Олександер т. II 31, 670, 674, 

675
Надраґа Олександер о. д-р 86, 128, 299 
Назавизів 798, 801, 803, 809, 813, 827, 

т. II 680, 681 
Назар Михайло 321 
Назарак Юліян т. II 45 
Назаревич Ізидор 632 
Назаревич Степан т. II 158 
Назарко Іриней о. 279 
Назарук Осип д-р 507, 678, 766 
Найдич Ілько т. II 566 
Найдич Катерина т. II 566 
Найдич Михайло т. II 566 
Найдич Теодор 625, т. II 38, 566 
Наконечна Анна 361 
Наконечна Марія т. II 364, 368 
Наконечний о. 779, 780, т. II 421 
Наконечний Богдан 592, 602 
Наконечний Іван 860, 863, 866
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Наконечний Осип о. 361, 918, 919 
Наконечніков-Клюковський 442 
Наливайко Василь 833, 835 
Наливайко Іван 234, 242, 832, т. II 335 
Наняк Михайло т. II 42 
Нападієвич Стефанія 431 
Нападієвич Юрій інж. 234, 239, 242 
Нараєвська Галина т. II 452 
Нараєвська Ольга т. II 450 
Нарожняк Теодор 501, 504 
Насада Данило 7$3 
Настайко о. 917 
Настишин Василь 773 
Небелюк М. д-р 363-365 
Небелюк Мирослав Михайло т. II 34 
Небелюк Олекса 363 
Небелюк Роман 33 
Небелюк Яків т. II 92 
Небеш Степан 805, 819, 820, 836, т. II 

448, 751 
Небилів 782, 783 
Небиловець Яків т. II 93 
Небилович Гриць 797 
Небйлович Микола 755 
Невочин 507 
Негель Надія 590
Негівці 17, 783, 789, т. II 527, 568, 569, 

679
Недільська 433 
Недільська Наталія 313, 316 
Недільський Богдан д-р 610 
Недільський Євген Степан т. II 35, 49 
Недільський Іван 436, 554, 556, 590, 664, 

т. II 130, 134, 155, 157, 161, 165, 702,
792

Недільський Роман т. II 40 
Недільський Софрон 80, 104, 423, 610

682
Незвиська т. II 326 
Немирів 543, 631 
Непеляк Михайло т. II 681 
Несвіж 27
Нестерчук Яків т. II 36, 534 
Нестерчук Федір т. II 534 
Несторович Володимир 366, 503 
Несторович Нестор 618, 624, 786 
Нєхцай Павло 266, 271, 272, т. II 458, 

459
Нивочин 239, 240, 257, 258

Нижанківський Богдан т. II 319, 615 
Нижанківський Остап о. 481, 535, 552, 

563
Нижник Іванна 539 
Нижник Петро т. II 679 
Нижнів 15, 29, 87, 111, 381, 547, 678, 854- 

856, 860, 868, 871, 875, 899, 913-915 
Низьколизи т. II 642
Никифорук Ілля 309, 312, 314, 315, 431, 

т. II 56-58, 64, 68, 720 
Никифорук Марія 316, 433, 440 
Никифорук Ольга 313, 314 
Никифоряк Марія 313 
Никифоряк Сава д-р 265, 271, 274, 281,

284-286, 290, 294, 295, 297, 299-301,
310, 311, 315, 316, 322, 329, 333, 335,
337, 574, 601, 629, 670-672, 675, 679,
947-949, т. II 42, 43, 47, 57, 58, 64, 99,
429, 486, 720, 750 

Никифорчин т. II 499 
Николайчук Микола д-р 351, 555, 620, 

688,814,817,818, 821, т. II 730 
Николайчук Ярослава 833 
Николин Богдан т. II 742, 744 
Николин Борис Юрій т. II 34 
Николин М. о. 737 
Николин Марія 273 
Николишин Евстахія т. II 67 
Нич Василь 927, т. II 496 
Ничаївна Емілія 105, 426 
Ничай Аполлон 523 
Ничай Василь 780 
Ничай Володимир адв. т. II 482 
Ничка Г. о. 581 
Ничко Наталія 587 
Нищук Михайло 904 
Нікітин Євген т. II 504, 505 
Нікітин Касіян т. II 505 
Нікітин Юрій 579, 581, 585, 587 
Нікішин т. II 161
Німчук Іван 233, 525, 677, 678, т. II 335 
Новак 387, 469 
Новаківський Д. 348 
Новаківський Мартин 361 
Новаківський Михайло д-р 113, 114, 141, 

359, т. II 278, 637 
Новаківський Олекса т. II 108, 111 
Новиця 173, 797, т. II 335, 674 
Новицька Марта 592
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Новицький Андрій 375 
Новицький Осип (О. Гайський) 301, 341, 

343-347, 349, 363, 370, 372, 373, 375, 
389, 566, 672, 675, 698, 940, 947, 949, 
953, 955, 957, 959, т. II 9, 10, 40, 41,
49, 88, 95, 96, 444, 447, 493, 798-801 

Новізівський т. II 47 
Новодворський Іван 632 
Новосад Марія 427 
Новосельський Євген т. II 35 
Новосельський Іван 267, 271, 287 
Новосілька 871, т. II 69, 72, 244, 640, 641 
Носковська-Гірняк Олена д-р 272, 273, 

т. II 30, 136-138, 806 
Нуда т. II 206

Обаль Петро 539
Обертин 167, 511, 789, 871, 874, 896 
Обідняк Володимир т. II 34 
Обрубанський Ярослав 363 
Обух Анна т. II 708 
Обух Антін т. II 709 
Обух-Пшонієва Ганна т. II 709 
Обушкевич Лев т. II 37 
Обушкевич Марія 313, 315 
Обушкевич Роман т. II 40 
Обущак 367
Овадюк Олександер т. II 40, 41 
Овсієнко 587 
Овчар Онуфрій 770 
Овчарчин Дмитро т. II 658 
Овчарчин Олекса інж. т. II 657 
Овчарчин Петро т. II 658 
Огоновська 448
Огоновська Теодозія т. II 670, 675 
Огоновський Евген 617, 624 
Огоновський Ізидор т. II 36 
Огоновський Микола о. т. II 465, 466, 

669
Огоновський Сидір т. II 670, 675 
Одаї 905
Одеса 169, 264, 368 
Одіжинська Олена 427 
Озаркевич Іван о. т. II 277 
Озаркевич Єроніма 426 
Озаркевич Ольга 426 
Озарко Михайло т. II 579 
Озерце 21
Озеряни 18, 419, 871-874, 899, 928, 937, 

т. II 807

Озірна 48, т. II 333 
Окопенко 679 
Окуневська Емілія 426 
Окуневський Теофіль д-р 103, 141, 423, 

528, 627, т. II 205 
Окуневський Ярослав 603 
Олег (пс.) 182 
Олексин 704 
Олексин Антін т. II 671 
Олексин Іван т. II 671 
Олексин Марія 433, 439 
Олексин Михайло т. II 39, 41, 670, 674 
Олексин Роман 272 
Олексій єп. 37 
Олексій Евген 783 
Олексюк Ірина 319 
Оленчук Михайло о. д-р 927 
Олесницька Ася 627, т. II 57, 68 
Олесницька Іванна 313, 315, т. II 58 
Олесницька Іка 945 
Олесницька Олександер 433 
Олесницька Софія 11, 286, 422, 425, 430- 

436, 438-444, 447, 448, 454, 474, 477,
594, 645, 672, т. II 722, 732, 808 

Олесницький Богдан д-р 606, 940, 945, 
957, 958, т. II 35, 808 

Олесницький Евген д-р 261, 481, 618, 
627, 958, т. II 277, 700, 701, 710 

Олесницький Ілля 626 
Олесницький Марко 945 
Олесницький Остап 283, 372, т. II 722 
Олесницький Роман т. II 37 
Олесницький Федір 415, 422, 472, 672,

945, т. II 722, 732, 808 
Олесницький Юліян д-р 393, 399, 409,

429, 474, 500, 620, 621, 623, 624, 626- 
629, 632, 661, 706, 725, 766, 770, т. II 
59, 78, 81, 375, 376, 700, 701 

Олесницький Яромир т. II 37, 239 
Олеськів Ванда т. II 71 
Олеськів Кліма т. II 71 
Олеша 21, 134, 199, 855, 856, 871, 874, 

899,915,916, т. II 313 
Олешів 874, 899 
Олеяк т. II 509 
Олійник Василь т. II 514 
Олійник Григорій т. II 530 
Олійник Дмитро т. II 530 
Олійник Олена т. II 80, 795 
Олійник Ольга 449, т. II 350
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Олійник Параска т. II 510 
Олійник Семен т. II 514, 515 
Олійник Теодор т. II 784 
Олінкевич Осипа 953, 955 
Олінський Ілля 535 
Оліярник 477 
Оліярникова 434 
Ольхова Евстахія 319 
Ольховий Ярослав т. II 38 
Онацький Евген т. II 453 
Онишкевич інж. т. II 504 
Онищенко 297 
Онищук 290
Онуферко Григорій д-р 424, 555, 617, 

620, 624, 625, 632, 644, 673, т. II 60 
Онуферко-Лучаківська Соня 273, 373, 

т. II 44, 137, 726 
Онуфрик т. II 777, 778 
Опар Л. т. II 42, 161 
Опар Макс 577, 585 
Опара Василь т. II 521 
Опілля 207, 208, 210-212 
Оплатка Евген 677
Опришівці 55, 105, 111, 136, 151, 397, 

402-404, 414, 440, 446, 447, 449, 478,
638, 640, 682, 700, т. II 723, 808 

Орел-Степняк Микола 601, 698 
Оренчук о. т. II 669 
Оришкевич Петро т. II 457 
Орищук Богдан т. II 35 
Орищук Евген 948, т. II 49, 155, 493, 721 
Орищук Іван 135 
Орищук Омелян т. II 40, 41 
Орищук Я.Е. т. II 493, 721, 798, 799 
Оріщук Мирослав т. II 36 
Орлович М. д-р т. II 27, 28, 30 
Орловські Хутори т. II 308 
Орлян Софія 587 
Ортинська т. II 726 
Ортинська Іринея 319 
Ортинський 781 
Ортинський А. 866 
Орфенюк Павло т. II 195 
Осадца 704
Осадца Аполінарій т. II 166 
Осадчук Я. 919 
Осипович 567
Осінчук Роман д-р т. II 457, 756 
Осіян 525 
Ослави 230, 240

Ослави Білі 802 
Осмолода 228, 229, 746 
Осостович Марія 318 
Осостович Олександер інж. 74, 80, 318, 

324
Остапович Володимир 274, 620, т. II 44,

53, 724
Остапович Дмитро т. II 693-695 
Остапович С. 626 
Остаповичева Антоніна 560, 576 
Остапчук Анна т. II 127 
Остапчук Роман т. II 49 
Остапчук Ростислава т. II 67 
Остапюк В. 683 
Остап’як 272, 322
Остап’як Іван інж. 402, 471, 483, 484, 

487-489, т. II 808 
Остап’як Микола інж. 271, 277, 642, 735, 

948, 949, 957, т. II 40, 41 
Остап’як Микола о. 96, 122, 126, 136,

200, т. II 78 
Остап’як Н. т. II 42
Остап’як Яцко 86, 129, 395, т. II 204, 205 
Остафіїв Авксентій т. II 37 
Остерман Іванна 426 
Остовський Ґ. 18, 20 
Острів т. II 286, 508, 510 
Островський Я. т. II 744, 745 
Островерха Михайло 393, 394, 398, 429,

430, 557, 695 
Островець 18
Островська Оля 273, 927, т. II 38, 137 
Островська Ярослава 313-315, т. II 58, 

62
Островський інж. 927 
Островський Атанас 923 
Островський Володимир 927 
Островський Петро 901 
Островський Степан т. II 658 
Островський Ярослав т. II 43 
Отинія 37, 47, 97, 111, 167, 352, 360, 361, 

366, 383, 419, 478, 618, 631, 798, 800, 
851, 853, 855, 857, 868, 871-877, 894, 
897, 912, 916-921, 933, т. II 326, 680 

Охримович Василь т. II 755 
Охримович І. 664 
Охримович Степан т. II 290, 291 
Ощипко т. II 777, 778 
Ощудляк 385
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Павелче 15, 111, 338, 352, 406, 414, 554,
715, 717, т. 11 17, 80, 147, 490, 624, 625,
640, 641, 656, 666, 688, 689, 702, 718, 
725, 728, 795 

Павлик о. т. II 669 
Павлик Михайло т. II 25 
Павликевич М. 828 
Павликовська Ірина 446, т. II 796 
Павликовський Юліян інж. т. II 285 
Павлицький Лука 124 
Павлишин т. II 47 
Павлишин Іван 706 
Павлишин Ілярія 319 
Павлишин Теодор 706 
Павлів-Ващук Стефа т. II 71 
Павлів Осип 635 
Павлів Остап 96 
Павлівка т. II 655, 666, 689 
Павлівський Богдан т. II 690 
Павлівський Олександер т. II 690 
Павловська Ярослава 297 
Павловський т. II 471 
Павловський Володимир 342-344, 346, 

359, 378 
Павловський І. 360 
Павлусевич т. II 733 
Павлусевич В. 594
Павлусевич Володимир о. т. II 481, 510, 

513, 570 
Павлусевич Василь 918 
Павлусевич Іван 818, 823-826 
Павлусевич Ірина т. II 570 
Павлусевич-Лепкова Іванна 664 
Павлусевич Роман т. II 36 
Павлусевич Юрко т. II 509 
Павлусевич Ярослав 783 
Павлюк Іван 365, 366, т. II 683 
Павлюк Марія 313, 316 
Павлюк Мирослава 313, 316 
Павлюк Ростислав т. II 289 
Павлюх Гнат 86, 114, 124, 128, 129, 134, 

135, 165, 267, 269, 272, 310, 316, 329, 
415, 463, 674, 675, 691, 943, т. II 39,
50, 720, 723, 744, 750

Павлюх Наталія 273, 324, 675, т. II 50,
51, 726 

Павлюх Ольга 310 
Павлюх Ярослав т. II 35 
Павльо Богдан 460 
Падох-Яворська Стефанія т. II 49

Падух д-р т. II 259
Паздрій Богдан 579, 580, 602, т. II 161
Пазуняк Наталія 542
Пакіс Михайло т. II 662
Пакіш Мартин о. 72
Пакуляк Василь т. II 41
Палагичі 873, 899, 901, т. II 656-658
Палагіцький Евген т. II 44
Палагіцький Іван о. 95
Палащук т. II 225
Палейчук Федір т. II 195
Паливода Василь т. II 674
Паливода Теодор о. 95
Паліїв Василь 793
Паліїв Дмитро 783, 818, т. II 220, 240-

243, 280, 285 
Паліїв Іван о. 783 
Паліїв Омелян 783
Палій Андрій інж. 98, 402, 404, 482-486, 

488
Паліник Онуфрій т. II 582 
Палуба 904
Палятинська Аврора 313, 315 
Палятинський Петро 322 
Палько т. II 674 
Пальм Матвій т. II 130 
Панашій т. II 301
Панашій Володимир 343, 346, 359, 390 
Панашій Михайло інж. 639, 680, т. II 

616,617 
Паневник Дмитро 114, 750 
Панейко Василь т. II 125, 203, 231 
Панейко В. д-р 130, 141, 948 
Панчишин т. II 42 
Панчишин Іван о. 926, 927 
Панчишин Маріян д-р 606, т. II 756 
Панчишин Пилип т. II 530 
Панчук Вернард о. ЧСВВ т. II 206 
Панчук Роман 348, 356 
Панчук Ярослав 295 
Паньків Василь 362 
Паньків Михайло 905 
Паньківський Кость т. II 215 
Панько Ярослав т. II 483 
Паньчак Олександер 399, 402, 417, 514, 

575, 576, 601 
Паньчак Тереса 428, 430, 433, 434 
Паранькевич т. II 494 
Паранкевич Микола 124, 395-397, 632 
Паранкевич Ніна 329, 333, 433
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Паращак 225
Паращук Іван 859
Паращук С. 367
Парища т. II 565, 681
Паркулаб Василь 305, т. II 37
Партицький Йосиф д-р 620, 621, 625, 632
Партицький Омелян д-р 430
Парфанович Софія д-р 147, т. II 754, 756
Пасак Олександер 500-502
Пасєка Андрій т. II 515
Пасіка Микола 322
Пасіч 536
Пасічна 15, 55, 106, 156, 220, 223, 229,

234, 257, 284, 299, 352, 354, 359, 361,
362, 381, 495, 715, 717, 718, 720, 722,
766, 793, 794, 800, 801, 803, 804, 811,
821,827, т. II 82, 490, 503,641 

Пасічник Андрій 934 
Пасічник Володимир т. II 318 
Пасічник Василь 919, т. II 319, 560, 775 
Пасічняк Іван о. т. II 465, 466 
Пасічняк Максим 524, т. II 560 
Пас|чнякова Марія 741 
Паславський Любомир 104, 291 
Паславський Нестор 104, 291 
Паспа М. т. II 718, 719 
Пастернак Юрій 481
Пастернак Ярослав д-р 13, 18, 407, 528, 

612, 744, 745, 758, 759, 763, 765, 786, 
842, 844, т. II 178, 180, 516, 517, 558, 
610

Пастернаківна 587
Пастівнич Богдан 283, 354, 372
Пастушенко Володимир т. II 41
Пастушенко Дмитро т. 11 37, 41
Пастушенко Ярослав т. II 37
Патрилівна Стефа т. II 137
Патрилівна Ярослава т. II 50
Патрило Богдан т. II 42
Патрило Володимир т. II 44, 742, 744
Патрило Ольга 313, 316
Патрило Роман т. II 43
Паук Володимир о. 669, 670
Паук Зіновій т. II 670
Паук Юліян т. II 670
Пахолків Іван 529, 680
Пацаган 915
Пацаган Василь 916
Пациків 55, 111, 405, 708, т. II 17, 659, 

660

Пацлавська 440 
Пацлавський 624 
Пацлавський Омелян 617 
Пачковська М. 418 
Пачовський т. II 216 
Пачовський В. 270
Пачовський Василь 519, 526, 531, 678 
Пачовський Михайло д-р 114 
Пачовський Юліян 374 
Пашинський Омелян т. II 471 
Пашкевич 533
Пашницький Василь 305, 333, т. II 4, 51, 

52, 55, 724, 755 
Пашківський Б. т. II 778 
Пащин 385 
Пежанський т. II 30 
Пекар Михайло т. II 573 
Пелевич Теодозій 631 
Пеленський Зеновій 818, т. II 319 
Пеленський Иосиф д-р 762, 763 
Пелех Павло д-р 751 
Пелех Юліян 620, 626, 749 
Пелеш Юліян єп. 68, 69, 76 
Пелипець Іван о. 748, 750 
Перевозець 783, 786
Перегінець Антін д-р 507, 614, 955, т. II 

49
Перегінець С. 454
Перегінсько 166, 167, 173, 184, 228, 229, 

239, 241 
Перейма Ілько 782
Перейма Степан 283, 295, 359, т. II 50 
Перекоси т. II 569
Перемишль 33-36, 39, 42, 43, 49, 60, 64, 

68, 69, 168, 278, 293, 347, 369, 372, 436, 
473, 485, 486, 521, 524, 552, 559, 563, 
582, 608, 615, 630, 637, 638, 660, 662, 
682, 691, 823, 869, т. II 226 

Перкач Олександер т. II 40 
Перепічка 504
Перерісль 19, 20, 489, 507, 800, 802, 817, 

827, 842-844, т. II 558, 665, 681 
Периняк М .367 
Перфецький Леонід 826 
Перфецький Роман д-р 678, т. II 214, 236 
Перчик т. II 526
Петлюра Семен т. II 233, 236, 244, 505 
Петравський т. II 491 
Петраш Володимир т. II 40 
Петраш Яценович Іван 279, 301, 332,
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499, 501_, 504, т. II 44, 742 
Петраш Йосиф о. т. II 465, 466 
Петрик В. т. II 42, 708 
Петрик Петро 491, 856, т. II 710 
Петрилів 21, 446, 871, т. II 69, 72, 244 
Петрина Іван т. II 37, 53 
Петрицький Дмитро т. II 582, 683 
Петрицький Михайло т. II 582 
Петришин В. 898, т. II 546, 547, 551-556 
Петришин Михайло т. II 208 
Петрицький Михайло 461, 677 
Петрів Василь т. II 658 
Петрів Микола т. II 39 
Петрів Михайло т. II 39 
Петрів Ольга т. II 70, 71 
Петрів Осип 368 
Петрович Петро т. II 186 
Петровська Галя т. II 730 
Петровська Евдокія т. II 708 
Петровський 504 
Петровський Антін т. II 708, 709 
Петровський Василь т. II 708 
Петровський Дмитро т. II 708 
Петровський Корнило т. II 37 
Петровський Степан т. II 730 
Петрунів Микола 728, т. II 44, 742, 744, 

762, 770 
Петрушевич А. т. II 516 
Петрушевич Антін о. т. II 192, 276, 277 
Петрушевич Володимир о. т. II 478 
Петрушевич Евген 88, 113, 114, 117, 133,

140, 141, 633-635, 668, 677, 678, т. II 
212-214, 233, 236-239, 279 

Петрушевич Іван 477 
Петрушевич Іван о. 481 
Петрушевич Лев т. II 214 
Петрушевич Ольга 713 
Печеніжин 167, 537, 566, 851, т. II 192 
Печерський Тарас т. II 808 
Пєліх т. II 81
Пєліх Володимир 393, 399, 416, 574, 575,

601, т. II 163 
Пєліх Олександер т. II 620 
Пєліх Роман т. II 40
Пєрацький Броніслав 280, 449, 625, 628, 

657, 933 
Пилипонько т. II 612 
Пилипонько Олекса 934 
Пиндус Евген 479, 484, т. 11 100 
Пиндус Оксана 451

Пиндус Ольга 313, 315, 447, 451, 452, 
455, т. II 58, 81 

Пиндус Стефанія 273, т. II 38, 137 
Пиндус Ярослав 295, 358, 383, 948, т. II

40
Пиняк Міля т. II 156 
Писар Ярослав т. 11 483 
Пискливий 55 
Питюк 363
Пиців Мирослава 297 
Пицко Остап 711, 712, т. II 491 
Пігуляк Єротей 461 
Пігуляк Ізидор 157 
Підберізці 536 
Підбужа 624 
Підвалля 782 
Підвисоцьке т. II 257 
Підволочиска т. II 210 
Підгайці 176, 578, 631 
Підгайці Великі 56, 174 
Підгірки 539, 777, т. II 480, 660-662 
Підгіря т. II 17 
Підгірянка Марія 514, 525 
Підгородця 17-19, 21-28, 410, 470, 612, 

759, 760, 763, 764, т. II 515 
Підкамінне 895 
Підлисся 262, т. II 17, 660 
Підлисецький 345, 365 
Підписецький Ярослав 358, т. II 482 
Підліски Малі 638
Підлуже 111, 440, 471, 472, 661, 705, 

т. II 662, 663, 692 
Підлуський Лука т. II 465 
Підпуський Михайло 358, 359 
Підлуський Петро 500, 501, 503, 504, 707 
Підлюте 339 
Підмихайлівці 17 
Підмихайля 779, 782 
Підодвірний С. 479
Підпечари 29, 105, 199, 338, 419, 427,

430, 440, 511, 627, 653, 655, 661, 662 
705, 724, 727, 728, 747, 798, 926, т. II
17, 662, 692, 694, 703, 795, 808 

Пійло т. II 172, 261 
Пік Василь о. 136, 395 
Пік Володимир 947 
Пік Роман т. II 41 
Пікович Ярослава т. II 70 
Пірановський Ярослав т. II 35 
Пісецька-Камінська Зеновія т. II 292, 294
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Пісецька Олена 754 
Пісецька Ольга 675
Пісецький Гриць 305, 306, 340, 675, т. 11 

40, 292-295, 540, 755 
Пісецький Данило 676, 748, 755, т. 11 590 
Пісецький Захар т. II 39 
Пісецький Іван 675 
Пісецький Олександер 134 
Пістень 111 
Пітрич 28, 410 ,
Пітулей Осип 369 
Піцур т. II 647 
Піщак Юліян т. II 496 
Плав’юк Іван о. 929 
Плешкевич Омелян т. II 137 
Плошевський Казимир 597 
Плугатор Дмитро т. II 34 
Плячек Маріян 271, 275, 277, т. II 55, 58 
Плянк Макс т. II 175 
Пнів’є (Пнів) 223, 351, 799-801, 803, 809, 

813, 815, 819, 820, 827, 851, т. II 47, 
502, 503, 664, 665 

По'бережжа 25, 81, 136, 142-149, 156, 404, 
407, 414, 451, 712, 766, 767, 769-771, 
774, т. II 692, 694 

Поврозник-Плешкевич Марія 273, 341, 
т. II 50, 51, 136-138 

Поврозник Яків д-р 617, 624, т. II 136, 
137

Повх Іван 416
Повх Пракседа 433, 447, 448, 451, 452 
Погоня 94, 924, 927, 928 
Погорецький т. II 529 
Погорецький Андрій д-р т. 11 754, 756 
Погорецький Роман 477 
Погорілий т. 11 76 
Погорілий Олександер 529 
Погрібна Олена 313, 314, 379, 383 
Подільник Микола 506 
Подолинський Василь о. т. 11 273 
Подолинський Олександер д-р т. 11 754 
Позичанюк Осип 164 
Пойлянський Василь т. II 43, 171, 744 
Покотило 815
Полатайко Микола 350-352, 831, 834-836
Полатайко Осип 351, 352
Полішко Дарія 319
Полішко Марія 319
Поліщук Клим 531, 629
Поліщук О. 598

Пожарнюк Богдан т. II 35 
Полотнюк Ігнатій 524, 599 
Полотнюк Іван 464, 525, 544, т. 11 42 
Полотнюк Евген інж. 157, 170, 233, 242, 

т. II 44, 755, 803 
Полотнюк Михайлина 321 
Полотнюк-Пристай Наталія д-р 88, 222, 

345, 609, 610 
Полтава Петро 165, 177, 193 
Полторакий Ол. 188, 192 
Полутранка Богдан т. II 44 
Полутранка Роман т. II 40, 41 
Поляський Михайло 654 
Польтош М. т. II 42 
Пома Василь 939 
Помірко 385 
Пона Гриць 939 
Пона Евген 939 
Пона Олена 439, 923 
Пона Іван 939 
Пона Осипа 939
Попадинець Дмитро 479, 504, 717, т. 11

37, 625, 627, 646, 729, 730, 798, 799 
Попадинець Олексій т. II 36, 70 
Попелів т. II 656 
Попель Василь о. 713, 714 
Попель Неоніля 539, 540 
Попель-Раковська Ніна 949 
Попель Юрко 375
Попель Ярема 342, 344-347, 349, 352, 

354, 361, 373, 374, 378, 384, 389, 506,
947, 949, 950, 953, 955, 956, т. II 42,
161, 799, 801, 802 

Попович Дмитро т. 11 570, 671, 674 
Попович Дометій 779-781 
Попович Ілля 469, т. II 157 
Попович Клементина 427 
Попович Лев М. 194, 957 
Попович М. д-р 479 
Попович Марія 427 
Попович Петронеля 418 
Попович Яремко 851, 901, 928 
Попович Омелян 132, 141, 531 
Порайко Евгенія 426, 427, 452 
Порайко Іван о. 452 
Порайко Микола о. 103, 321, 697 
Порайко Осип т. II 37 
Пороги 230, 234, 249, 252, 253, 257, 536, 

736, 747, 751, 752, 754, 800, т. II 540 
Порубальський о. т. II 473
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Посацька Костя 148 
Посацька-Стефанів Михалина 148 
Посацький 124 
Посацький Іван 148, т. II 35 
Посацький Константин т. II 274 
Посацький Павло 144, 773 
Посацький Ярослав т. II 618 
Посацький Ярослав о. 144, 148, 406, 479, 

774, 775
Посіч 55, 111, 230, 234, 242, 257, 364, 403 
Потойлик Юрко т. II 583 
Потоки 799, 805, 815 
Потоцька-Велигорська Іванна 927 
Потоцька Олена 56
Потоцький Андрій 28, 50, 52, 53, 77, 106,

107, 110, 200, т. II 87, 93, 205, 703, 729 
Потоцький Микола 927 
Потоцький Станислав т. II 27, 28 
Потоцький Яків 767, 927 
Похівка 507, 554 
Поштарик т. II 646 
Прибилів 854, 897, 899, 921 
Прибільський Павло т. II 496 
Придаткевич т. II 49 
Прндаткевнч Олександер т. II 38 
Придаткевич Олена 312 
Придаткевич Роман т. II 63 
Придаткевич Ярослав т. II 37, 49 
Придиба Семен 479, т. II 100 
Прийма Іванна 424, т. II 137, 168 
Прийма-Богачевська Рома 424, т. II 165, 

168, 169 
Прийма Осип д-р 88 
Приймак Володимир інж. т. II 494 
Приймак Володимир т. II 37, 49 
Приймакова 434 
Приндей Андрій т. II 661 
Приозерна т. II 560 
Припхан 128, 130 
Припхан Богдан т. II 39 
Припхан Іван т. II 492, 719 
Припхан Ілля 362, 723, т. II 42 
Припхан-Літанюк Клявдія 291 
Припхан Марія 313-315, 479, т. II 62, 63, 

65, 68
Припхан Маркіян т. II 35
Припхан Маркіян Стефан т. II 37, 100
Припхан Михайло 723
Припхан Оксана 379, 383
Припхан Роман Б. 283, 284, 295, 368,

369, 372, 375-378, 383 
Припхан Роман В. 354 
Припхан Р. Орест 283, 284, 295, 297, 

368, 369, 372, 375-377, 383, 384 
Припхан Юрко т. II 718, 719 
Припхан Ярослава 313, 316 
Присліп 242, 736 
Пристай Богдан інж. 467, 610 
Пристай Міра 609 
Пристай-Флис Марія д-р 610 
Присяжнюк Йосиф т. II 644 
Притула Михайло т. II 35 
Приходько Микола о. 290, 292, 294 
Пришляк Емелія 319 
Пришляк Ярослав т. II 778 
Прідун 406 
Прідун 618, 624
Прідун Володимир 284, 354, 360, 529, 

т. II 35
Прідун Дмитро 8, 341, 342, 345, 349, 383, 

695, 766, 809, 948 
Прідун Омелян 348, т. II 34 
Прідун Степан 264, т. II 45-47 
Прічак Володимир т. II 622 
Пробіжна 689
Продан Володимир 539, 540 
Прокіпчик т. II 42 
Прокопів т. II 764, 702, 777, 778 
Прокопів Мирослава 313, 316, т. II 58 
Прокопів Михайло т. II 670 
Прокопів Петро т. II 48 
Прокопчин Евстахій 67, 103 
Прокопчиць Евстахій т. II 274 
Прокурат Дарія 713 
Пронів 294
Проскурницька Дарія 313 
Проскурницька Марія т. II 58 
Проскурницька Марта 313, 315 
Проскурницький 618 
Проскурницький А. т. II 96 
Проскурницький Іван т. II 41 
Проскурницький Мирослав 295, т. II 46 
Протас Іван 506 
Протонок т. II 682 
Процак Гринь т. II 529 
Процан М. т. II 495 
Процик 294
Процик Володимир 347 
Процик Григорій о. т. II 465, 466 
Процик Нестор д-р т. II 761
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Процишин Марія 313, 314, 479 
Процишин Роман т. 11 37 
Процишин Ярослав т. II 34 
Проців т. II 86 
Проців Гаврило 714 
Проць Віра 854 
Проць Іван 677 
Проць Йосиф о. 678, т. II 465 
Проць Михайло 309, 312, 314 
Проць Орест 957.
Прут (пс.) 182, 184, т. II 310 
Псари т. II 560
Пташник Володимир т. II 471 
Пужак Володимир т. II 37 
Пужак О. т. II 487 
Пужники 18, 536, 899, 922 
Пуйда Михайло 359, 479, 774, т. II 37 
Пукас Володимир 359, 360 
Пукасівці 408, 410, т. II 508, 511 
Пуків т. II 574 
Путятинці 18 
Пушак Дмитро т. II 41 
Пуіиик т. II 471 
Пушик Олексій т. II 35 
Пушкар т. II 732 
Пушкар Зіна т. II 732 
Пушкар Меляся т. II 732 
Пушкар Омелян 417, 637 
Пушкар Ярослава т. II 638, 604 
П'ясецький 294 
П’ясецький Іван 707 
П’ясецький Петро 708 
П’яста Семен 348, 355, 357, 831, 834, 

т. II 711 
П’яста Юрко т. II 170 
П’ятка Василь т. II 687 
П’ятка Іван т. II 686-688 
П’ятка Параня т. II 688

Рабарський Василь т. II 507, 511, 516 
Рабій Михайло 625 
Рабій Юліян 695 
Равлик Іван т. II 755 
Радванська Ліда 578, 585 
Радехів т. II 242 
Радзикевич Володимир 953 
Радзикевич Ю. 941
Радивил Евген 283, 284, 371, 372, 374- 

376, 378
Радивил Олександер д-р т. II 761

Радик Є. 678 
Радимно 586 
Радиславич Іван 595 
Радиш Мирослав 539-542 
Радівці 103 
Радкевич о. 565 
Радловський В. т. II 96 
Радловський Єронім 617, 619, 632 
Радловський Іван т. II 505 
Радловський Орест 264, 345, 362, 402, 

576
Радче 55, 111, 136, 198, 199, 403, 405, 

451,452, 563 
Райковський Михайло т. II 514 
Райнерович Матильда 427 
Рак Павло т. II 42 
Рак Ярослав т. II 302 
Раків 646
Раковець 511, 748, 750, 753, 754 
Раковська Йосифа 427 
Раковський Йосиф о. 405, 477, 481, 483, 

487-489 
Раковський Іван 218, 533, 605 
Раковський Роман інж. 953, 957, т. II 

798, 799
Раковський Ярослав інж. 479, 540, т. II

35
Ракочій 48, 49 
Раставецький Іван 631 
Ратич 617, 624 
Рафайлівка 231, 241
Рафайлова 228, 229, 231, 234, 236-238, 

241-243, 249-255, 800, 805 
Рахманний Роман 170 
Рачинський 238
Рачковська Єлисавета 311, 315, т. II 68
Рачковська Ольга 451
Ребрик 504, т. II 646
Ребрик Роман т. II 711
Ребрик Семен т. II 708, 709
Ребрик Тома т. II 41
Рев’юк Володимир 268
Рев’юк Омелян 268, 844
Регей Василь т. II 37
Редкевич Амброзій о. д-р 74
Редкевич Іван о. 74, 76
Редько Юліян т. II 43, 51
Рейнарович Лев 158
Реклинська Ірина 311, 316
Ремчук Василь 913
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Реннер Володимир 11, 555, т. II 40, 60,
63, 161, 162, 165, 166, 491 

Рех 580, 581
Решетило Марія т. II 670, 674 
Решетило Михайло т. II 669 
Решетило Ярослав 239, 242, 259, т. II 

670, 674 
Решетилович Василь 783 
Решетилович Ірина т. II 479, 480 
Рибак Евген 860, 867 
Рибно 55, 198, 406, 414, 419, 717, т. II

639, 641, 642, 644, 645, 647, 648, 650, 
653, 656, 665-667, 723 

Рибчак Григорій о. т. II 690 
Рибчин Іван проф. д-р 133, 224, 264, 269, 

321, 514, 526, 575, 601, 678-680, 896, 
932, 957, т. II 41, 45-47, 51, 58, 495,
716, 720 

Рибчин Михайло т. II 37 
Рибчук Антін 128, т. II 210 
Рибчук Богдан д-р т. II 301 
Рибчук Марія 429 
Рижак Василь т. II 39, 41 
Рижак Йосиф 772 
Рижевський інж. 503 
Рикетчук П. 479
Рилло Максиміліян еп. 66, т. II 273 
Рипавий інж. 239 
Рип’янка 257 
Риснюк Михайло т. II 37 
Рихло Іван д-р 608 
Рівне 162 
Рівний В. 556 
Ріпецька Гена т. II 67 
Ріпецька М. 432 
Ріпецький Всеволод т. II 259 
Ріпецький Нестор 517, 528, 534, 535, 

т. II 32, 46, 623 
Ріпецький Олександер 632 
Ріпецький Роман о. 929 
Ріпецький Степан д-р 125 
Річка М. 169 
Ровенко Василь 905 
Ровенко Іван 899, 903 
Ровенко Олекса 656, 871, 904, 943 
Рогатин 18, 19, 29, 44, 167, 228, 234, 241, 

292, 360, 355, т. II 183 
Рогатинський Петро 285, 535, т. II 47 
Роговський інж. т. II 315 
Рогожинський Микола т. II 510

Рогужинський Роман т. II 41 
Рогуцький т. II 283 
Родакевич 64 
Родакевичівна Ст. т. II 42 
Рожанківська-Королевич Теофіля (пс.), 

Романович Теофіля 595 
Рожанковський Маркіян 703, 781, 783 
Рожанковський Теодор 86, т. II 211 
Рожанковський Я. 374 
Рожнів 14
Рожнятів 167, 179, 510, 753 
Розвадів 608 
Розгірче 208 
Роздільська Дарія 297 
Роздільський Богдан т. II 47, 306 
Роздільський Мирон т. II 38 
Роздольський О. т. II 674 
Розен Яків т. II 40 
Розенблят Реґіна 273, т. II 43 
Розметанюк Ілько 912 
Розумний Дмитро т. II 40 
Розумович Володимир т. II 83 
Розумович Іван 350 
Розумович Степан т. II 83, 84 
Романенчук Богдан д-р 209, т. 11 755 
Романич Г. т. II 796 
Романишин Микола 295 
Романів Соломія 313, 316 
Романовичева Марія 596 
Романовський М. 107 
Романчак 126
Романчак Мирослав т. II 39 
Романчук Юліян 113, 848, т. II 212, 277, 

278
Романюк т. II 43, 51, 67, 96 
Романюк Володимир 245, 504 
Романюк Микола 876 
Романюк С. інж. 479, 480 
Росільна 156, 198, 257, 736, 746, 747, 751,

752, 754, т. II 667, 668 
Роснецький Клим 592 
Росохач 176
Ростинський Петро 267, 269, 271, 277, 

279, 281, 288, 294, 297, 678, т. II 45,
48, 84, 89, 90, 723 

Росткович т. II 58 
Росткович Василь т. II 42 
Росткович Микола проф. 136, 138, 533, 

932
Росткович Мирослав т. II 35
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Ростковим Михайло 269 
Ростковим Омелян т. II 35, 487 
Росяк Евген 346 
Рот Симеон т. II 44, 744 
Рохлін Д. т. II 457
Рошнів 198, 199, 534, 658, т. II 613, 615, 

692
Рубель інж. т. II 490
Рубель Амалія 425, 427, 429-433, 437, 

439, 441, 443,. 447, 448, 45М58, 594, 
672, т. II 793 

Рубель Степан д-р 750, 751 
Рубель Ярослав 384, 746 
Рубчак Андрій 783 
Рубчак Б. т. II 804 
Рубчак Зенон т. II 37, 162 
Рубчак Іван 537, 578, 584, 587, 602, 693, 

т. II 806 
Рубчак Катря 575, 584, т. II 806 
Рубчак Михайло 460 
Рубчак-Мойсеович Ярослава т. II 665 
Рубчак Ольга 428, 433, 440, 442, 447, 

448, 451,454, 672 
Рубчак Стах 617, 619, 624, 632 
Рубчак Ярослав 418, т. II 480, 481 
Рубчаківна Мирослава 636 
Рубчакова 567, т. II 732 
Руда 18
Рудавська Софія т. II 503 
Рудавський о. т. 11 587 
Рудавський Василь 225, т. II 505 

► Рудавський Володимир 264, 783, т. II 
49, 50, 504, 506 

Рудавський Зенон т. II 49 
Рудавський Ярослав 297, 299 
Рудакевич-Базюк Стефа т. II 726 
Рудакевич Іван 697 
Рудакевич Оксана т. II 71 
Рудакевич Ольга 273 
Рудакевич Осип 503, 505 
Руденська Леся 955 
Руденська Орися 955 
Руденський Роман т. II 724 
Руденський Теодозій т. II 51 
Рудецький о. 772 
Рудзінський Евстахій т. II 40 
Рудзінський Павло т. II 44, 52 
Рудий Іван о. 785 
Рудий Лесь 526 
Рудко 299

Рудницька Емілія 313, 314 
Рудницька Мілена 435, 449, 452, 455, 

т. II 795, 796 
Рудницька Ольга 957 
Рудницький Антін 517, 557, 935, т. II 

796
Рудницький Антін о. 417, 730, 731 
Рудницький Евген т. II 679 
Рудницький Іван о. т. II 506 
Рудниьцкий Лев 267, 281, 321, т. II 38,

39
Рудницький Мирослав т. II 40
Рудницький Михайло 533, 288 659
Рудницький Степан т. II 182
Рудницький Ярослав 659
Рудня 514
Рудько т. II 471
Ружило 291
Ружицька Надія 312
Ружицький Ярослав т. II 44, 744
Русів 518
Руснак Орест 557
Русова Софія 449, 452, т. II 796
Руське Село 68
Рясний Василь 177

Сабат Евген о. 681
Сабат Емілія 425, 427-429, 463, 545, 681 
Сабат Николай д-р 942, 943, т. II 36, 38, 

42, 43, 89, 136, 259, 417, 426, 431, 452, 
453, 635, 744, 750 

Сабат Юліян т. II 43 
Сабінів 184
Саварин Ніль еп. т. II 405
Савицький т. II 98, 571
Савицький Константин 617, 624
Савицький Роман 322, 529, 534, т. II 64
Савицький Юліян 934
Савка т. II 67
Савка Емануіл т. II 40
Савка Ольга 313, 316
Савків Іван 752
Савраш Йосиф о. д-р 95, 96, т. II 489, 

493
Савраш Козимир 322, т. II 43 
Савраш Михайло т. II 699, 701 
Савраш Осип т. II 744 
Савраш-Шемрай Евгенія т. II 701 
Саврич Максимович Карло 264, т. II 

45, 47
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Саврій Ярослав т. II 42 
Савуляк Володимир 539, 540 
Савуляк Михайло 295 
Савчак 627
Савчак Богдан д-р 625
Савчак Василь т. II 713
Савчак Дмитро т. II 708, 709
Савчак Михайло д-р 941, т. II 40, 41, 703
Савчинський Михайло 631
Савчук Василь о. д-р 658
Савчук Іван т. II 675
Савчук Олекса т. II 671, 674
Савчук Петро т. II 560
Савчук Тарас 359
Сав’як т. II 491
Сав’як Василь 362
Сав’як Іван 723
Сав’як Олекса 632
Сав’як Петро 723, т. II 48
Сагайдаківський Петро т. II 567, 587
Саґан М. 218
Саджава 15, 29, 554, т. II 667-670, 674, 

675
Саджавка 507, 802, 845, 847, 848, 849 
Садовий Микола 828 
Садовська Стефа т. II 621, 623 
Садовський т. II 661 
Садовський Евген 554 
Садовський Михайло о. т. II 621 
Садовський О. 590 
Сасвич т. II 224-226 
Сайко Ярослав т. II 43, 52, 744 
Сак-Могила Панько 163 
Салабан Володимир д-р т. II 759 
Салевич т. II 35, 38 
Салевич Володимира 313, 316 
Салевич Григорій т. II 670, 725, 726 
Салевич Ольга т. II 74 
Салиґа Василь т. II 530 
Салиґа Мирослав т. II 529, 530 
Салиґа Петро 406, 479, 948, т. II 40 49,

52, 53, 528-532 
Салиґа Семань т. II 529-531 
Салиґа Федь т. II 530 
Салевич Михайло о. 95, т. II 528 
Салі Микола о. 95 
Салій Микола о. т. II 698 
Салій Петро т. II 631 
Салук Степан т. II 46 
Саляк Олександер 616, 617, 624

Сальвах Юліюш 471 
Самбір 46, 48, 64, 240, 242, 485, 486, 

567, 611, 615, 638, 823, 904, 912, т. II 
108, 118, 129 

Самоверська Стефанія т. II 80, 81 
Самоверський Мирослав 295, 477 
Самоверський Петро 202, 416, 499, 501,

504, 506, 529, 941, 942, т. II 495 
Самокиш т. II 778 
Самокішин Іван 151, 590 
Самокішин М. т. II 42 
Самолуски 94 
Самотолка Марія 313, 316 
Самотовка Мирослав т. II 34 
Самотовка Ярослав т. II 37 
Самотулка Богдан т. II 37, 412 
Самотулка Богдан о. т. II 509 
Самотулка Володимир о. 411, т. II 412, 

415,510,512 
Самотулка Емілія т. II 412 
Самотулка Ірина т. II 413 
Самотулка-Ковальська Зеновія т. II 412, 

514
Самотулка Теодозій 298, 299, 340, т. II 

34, 306
Самотулка Теодозія т. II 412 
Самбірський Дмитро т. II 656, 657 
Самбірський Степан д-р т. II 657 
Самутін Петро ген. т. II 439 
Сандурський Іван 781 
Саноцький Іван д-р 418, 620, 817 
Саноцький Олександер д-р 357, т. II 770 
Саноцький Петро 333, т. II 39 
Сансевич А. В. 164, 190 
Сапаний Михайло 297 
Сапер (пс.) 184
Сапович Роман д-р 372, т. II 35, 735 
Сапогів 19, 26, 405, 414, 766, т. II 528 
Саприка Іван т. II 529 
Сараб т. II 667
Сарамаґа Богдан 578, 602, т. II 161 
Сас т. II 646, 650, 656 
Сас-Куїловський сп. 68, 69, 70, 78 
Сас Олександер о. т. II 621 
Сатурський Іван о. 80, 321, т. II 36, 47 
Сафіян-Лозинська Марія т. II 302 
Сваричів 783
Сверстюк Евген т. II 12, 20, 23 
Свєнціцький Іларіон 537 
Свидова 689
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Свистільники 474 
Свищ Богдан т. II 37 
Свищ Василь 399, 815, 817, 823, 824, 

т. II 729
Свищ Степан 351, 818, 825, т. II 42 
Свищук Ярослав о. 948 
Свідров Роман т. II 39 
Свідрук Роман т. II 730 
Свідчук Василь 351 
Свістель Володимир 466 
Світельніцкий Іван т. II 510 
Світний Михайло 346, 347, 360, 401, 

т. II 40, 355, 358, 501 
Сволова 89 
Сворак о. 927
Сворак Андрій 725, т. II 808 
Сворак Василь 728, 957 
Сворак Дмитро 728, т. II 35 
Сворак Микола 727 
Сворак Панько 726 
Святий Михайло т. II 80 
Святий Станислав (село) 413 
СеЬезінка Ярослав т. II 214 
Селепей Дмитро д-р 351, 812, т. II 455, 

456
Селище 411, 771, т. II 509, 516 
Селянська 88 
Селянська Віра 310 
Селянський Григорій о. 697 
Селянський Юрій т. II 41 
Сельський 374 
Семака Ілля 461 
Семанюк Іван 633 
Семанюк Ольга 313-315, т. II 58 
Семаньків Дмитро 727 
Семашівці т. II 379 
Сембратович Сельвестер (єп) 68 
Семеген П. 297, 299, т. II 409 
Семенець Василь 590 
Семенів Василь 738 
Семенів Дмитро 915 
Семенів Дмитро 895, 896, 915 
Семенів Михайло 417 
Семенів Михайло о. 79, 103, 263, т. II 

420
Семенів О. т. II 127 
Семенова Евгенія 427 
Семенов М. о. 267 
Семиківці 412

Семків Софрон 718 
Семківна Марія 904 
Семко Володимир т. II 39 
Семочко Богдан 355, 357, т. II 710 
Семочко Михайло 357, т. II 706, 710 
Семчишин Михайло д-р 934, т. II 755, 

759, 761 
Семчук Степан о. д-р т. II 473 
Сем'янів Антін 618, 624, 632 
Сем’янів М. 358 
Сем'янів Ярослав 348, 358 
Сем’янчук Ілля 9, 97, 112, 150, 151, 264,

404, 443, 478, 484, 682, 683, т. II 100, 
321, 322, 328, 353, 808 

Сем’янчук Марія 432, 683 
Сем’янчук Олена 683 
Сендецький І. д-р 927 
Сендецький Микола т. II 49 
Сеник Мирон 365 
Сенишин Лев т. II 755 
Сенишин Ю. т. II 96 
Сенів Іван т. II 451 
Сенчина Казимир т. II 481 
Сенчина Михайло 124 
Сенчук Роман т. II 47, 306 
Сенчук Остап 133 
Сенчук Роман 285, 359, 360 
Сеньків Михайло 534, т. II 37 
Сенькович Іван 556 
Сеньковський Микола т. II 34 
Сеньковський О. т. II 775, 784 
Сеньковський Ярослав 285, 295, т. II 

774, 775, 783 
Серафинці т. II 184, 808 
Серафінська Елеонора т. II 461 
Сербин Лев т. II 530 
Сербин Нестор т. II 530 
Сербин Семань т. II 529 
Сербин Ярослав 365, 479, 948, т. II 41, 

527, 530, 730 
Сербинський т. II 42 
Сербинюк Юрко 677 
Середецький Микола т. II 48 
Сердюк 290 
Середнє 522, т. II 676 
Середній (пс.) 184 
Середюк Еміль т. II 582 
Середяк Павло т. II 660, 674 
Сернки 18
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Сибір 112, 190, 258, 395, 586, 624, 626, 
629, 637, 652, т. II 59, 303, 483, 504, 
586, 603, 606, 639 

Сигалів Віктор 948 
Сидор Василь-Шелест 165, 166, 181 
Сидор Микола 707, 708 
Сидор Михайло 135 
Сидоренко Григор т. II 230, 233 
Симанюк Ольга т. II 62 
Синевіцько 135, 499, 870 
Синежук Василь т. II 592 
Синенька-Іваницька Іванна т. II 173 
Синенька Людмила т. II 173 
Синишин т. II 646, 655 
Синишин Богдан т. II 798 
Синишин Юрій 8, 11, 345, 365, 498-500,

505, т. II 495 
Синявський Адам 54 
Синяк Іван т. II 40 
Сироїчковський Лев т. II 214 
Сирота Іван т. II 44, 53, 158, 742, 744 
Сиротинська Зинаіда 313 
Сиротюк Андрій 632 
Сиротюк Павло 527, т. II 58 
Сиса т. II 35 
Сисак Михайло т. II 37 
Сисинецька Клементина 427 
Ситник-Зубрицька Стефанія 322, т. II 71 
Сівка 776, 785, 786, 788, 789 
Сівка Войнилівська 403 
Сівка Калуська 788
Сілець 18, 28, 406, 414, 420, 496, 677, 

678, т. II 528 
Сілецька Ірина 313, 315, т. II 68 
Сілецький т. II 259 
Сілецький Іван 299 
Сілецький Роман 524 
Сілінська Володимира 313, 316 
Сіліньський Мирон 783, т. II 481 
Сільце 331, 340, 519, 767, 793, 794, 795 
Сіменович Володимир 242 
Сіменович-Кисілевська Олена 427 
Сімків Ст. 365, 366 
Сімків Терентій т. II 679 
Сімків Ярослав т. II 42 
Сімович Василь 533 
Сімович Роман 556, т. II 155 
Сінґалевич Володимир 677, т. II 214 
Сінґалевич Оля 904 
Сінява 790

Сінявський Микола 790 
Сінявський Прокоп 790, 791 
Сірецький Евген 133 
Сірецький Лев т. II 658 
Сірецький Любомир т. II 40 
Сірецький Ярослав т. II 39 
Сірман Степан т. II 521 
Сірополко Степан 270 
Січинська Олена 500, 849, т. II 93, 203- 

205, 217
Січинський Денис 397, 531, 535, 545, 552,

554, 558-565, 649, 662, 664, 691, 699, 
765, т. II 129, 461, 530, 531 

Січинський Емануїл о. 563 
Січинський Мирослав 268, 460, 562, 605, 

617, 816, т. II 87, 461, 530, 531, 657 
Січинський Володимир 148 
Сіятовський-Мінченко Григорій т. II 63, 

81, 160, 161, 167, 708 
Скавронський Іван т. II 581 
Скала 46, 111, 799, 810 
Скалат 688, т. II 210 
Скалецький Павло т. II 37 
Скаліш Евген інж. 412, т. II 42, 51, 565, 

566
Скаліш Йосиф о. 83 
Скальський Петро 354 
Скарверс о. т. II 422 
Скит Манявський т. II 729, 730 
Скікун-Климишин Евдокія т. II 68, 525, 

526
Скікун Іван т. II 525 
Скіцко Володимир 632 
Скобельський о. д-р т. II 407 
Скобичівка 419, 420, 554 
Сколе 175, 660 
Скоморівський Іван 918 
Скоморовська 704 
Скоморохи 122 
Скопівка 106 
Скопляк Ярослав 503 
Скоробогатий А. 283 
Скоробогатий Богдан 322, т. II 78 
Скоробогатий Олесь т. II 297 
Скоробогатий Роман 359, 360 
Скоробогатий Ярослав інж. 753 
Скородинський 927
Скоропадський Павло 133, 233, 297, 677, 

943
Скорохід Ізидор о. т. II 466
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Скорубський Михайло т. II 257 
Скорупський 3S0 
Скорупський Йосиф т. II 83, 84 
Скотинський 664
Скочдополь-Семанюк Анна 313, 316, 

333, 414, 439, 443, 444, 956, т. II 66 
Скочдополь-Бойчук Дарія 299, 301, 317, 

325, 326, 333-335, 337, 339, 340, 414, 
425, 443, 445, 447, 448, 956, 957, т. II 
9, 10, 25, 66,' 155, 350, 351, 793, 795,
800, 804

Скочдополь Марія 321, 428, 430, 433,
435, 446, 454 

Скочдополь Нюта т. II 793 
Скочдополь Поля 398 
Скочдополь Роман 339, 427, 506, т. II 

44, 726, 805 
Скочиляс Михайло т. II 451 
Скрут Михайло 504 
Скрутень т. II 411 
Скрутівна 780 
Скуба Ілля т. II 37 
Скульська Ґена т. II 793 
Скрентович т. II 471 
Славсько 537 
Сливка О. т. II 483 
Слизюк Іван о. 96, 932, т. II 46 
Слизюк Осип т. II 492 
Сліпий Йосиф патріярх т. II 149, 380, 

381,386, 387, 405,418 
Сліпенюк Іванка т. 11 71 
Слобідка 793, 899 
Слободян т. II 127 
Слободян Лукин т. II 519 
Слободян Михайло т. II 519-523 
Слободян Онуфрій т. II 523 
Слободяник Іван 86, 128, 129, 329, 333, 

335, 396, 463, т. II 157, 632 
Слюзар Роман д-р 620 
Слюзарівна Марія 579 
Слюсар Анна т. II 259 
Слюсаренко Дмитро 360 
Слюсарчук Атанас д-р 948, 956, т. II 42 
Слюсарчук Марія 431, 454, 672, т. II 99 
Слюсарчук Микола 465 
Слюсарчук Михайло т. II 83, 84, 723 
Слюсарчук Міля т. II 70 
Слюсарчук Оля 437, 438, 455, т. II 65,

351, 355, 358, 364-369 
Слюсарчук Степан 402, 464-467, 505, 514,

530, 533, 575, 601, 953, т. II 60, 99, 
243-245 

Смаль-Стоцький Степан 678 
Смерека Надія 313 
Смеречинський Богдан т. II 40 
Смеречинський Омелян т. II 49 
Смеречук Олекса т. II 257 
Смеричинська т. II 659 
Смеричинська Анна 325, 441, 452, 454 
Смеричинська Мирослава 593 
Смеричук Юра 251 
Смерклів 913 
Смик Петро т. II 784 
Смик Роман д-р 282, 284, 295, 301, т. II 

55, 79, 431,784 
Смицнюк Антін т. II 708 
Смицнюк Богдан т. II 35 
Смицнюк Василь т. II 706 
Смицнюк Іван 684, т. II 703, 704, 708 
Смицнюк Катерина т. II 708 
Смицнюк Пилип т. II 688 
Сміринська т. II 161 
Сміринська Людмила 577, 585 
Смітюх Микола т. II 702 
Сміх т. II 406 
Сміх 616, 624 
Смішко М. 18, 20, 21 
Смола Ілля 707, 708
Смолинський Іван 11, 267, 269, 271, 281, 

284, 295, 322, 471, 552-554, 663, т. II 
42, 47, 50, 51, 136, 156, 157, 161, 702 

Смолинський Лев 479 
Смолій В. т. II 96 
Смолій Іван т. II 13, 23 
Смольницька Люба 438, 443 
Смольський Василь 503, т. II 662 
Смольський Григор т. 11 111, 116, 661, 

662
Смольський Йосафат т. II 661, 662 
Смольський Ярослав т. II 660 
Смольський Харитон т. II 661, 662 
Смотрич 789 
Снігурович т. II 413 
Снігурович Володимир т. II 724 
Снігурович Ірина т. II 161 
Снігурович Любов 313 
Снігурович Мирослав 380, 381, 382 
Снігурович Наталія 313, 315, 354, 389, 

т. II 58 
Снігурович Олена 686
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Снігурович Северин 6, 124, 380, 431, 465, 
466, 498, 500, 501, 503-505, 528, 547, 
586, 673, 684-686, 949, 953, т. II 161, 
487, 488

Снігурович Тарас 374, 389, т. II 46, 732 
Снятин 44, 67, 111, 167, 179, 211, 539,

540, 545, 678, 688, 789, т. II 18, 324 
326

£обко  Володимир 189 
Соболевська Анна 737 
Соболевський Іван о. т. II 465, 466 
Соболь Теодозій т. II 35 
Собота 618
Собчак Ілля о. т. II 570 
Собчак Ірина т. II 570 
Сова (пс.) т. II 315 
Сова Іван т. II 510
Совачева Ганна 578, 579, 581, 583, 602, 

т. II 708
Сов’яковський Михайло о. 843, 844, 922, 

т. II 665, 681 
Сов’яковський Ярема д-р 844 
Сокаль 292, 478, 537, 713, 823, 868 
Сокіл Марія 517, 557, т. II 149, 169, 718 
Сокіл 15, 413, 761, 762, т. II 508, 515 
Соколівка т. II 103, 316 
Соколовська 399 
Соколовська Ліда т. II 775 
Соколовська Теофіля 433, 434 
Соколовський т. II 519 
Соколовський Володимир д-р 283, 284,

347, 349, 354, 363, 372, 373, 375, 378, 
379, 384, 390, 686, 687 

Соколовський Утьо 284, 378, 390 
Соловій т. II 641 
Соловій Гриць т. II 259 
Соловій Матвій т. II 84 
Соловій Олекса т. II 671, 674 
Соловій Юрій 542 
Солодкий Василь т. II 84, 723 
Соломон Павло т. II 623 
Соломон Степан т. II 623 
Солотвина 111, 156, 167, 174, 230, 234,

241, 243, 254, 257, 394, 624, 736, 738,’
746, 747, 750, 751-753, 800, 801, 805,
т. II 461 

Солтис (пс.) т. II 312 
Солук Ірина 313, 314, т. II 68 
Солук Олена 313 
Сольський-Неделко О. 375, 601

Соневицька Анна т. II 421 
Соневицький о. т. II 704 
Соневицький Михайло д-р т. II 56, 57 
Сопеляк Михайло о. д-р 933, т. II 40 
Сорока Степан 250 
Сороканюк Степан 342, 343, 344 
Сорокатий Іван 516 
Сорокопуд Володимир т. II 35 
Сороневич Роман т. II 38 
Сороневич Софія 313 
Сорохтей Марія 448
Сорохтей Осип 285, 525, 528, 537-539,

541, 542, 544, 545, 575, 783, т. II 58 
Сорочка Ігор т. II 41 
Сосенко 912
Сосенко Данило о. 912, 913 
Сосенко Модест 18, 536, 537, 542, 912 
Сосенко-Острук Ярослава 912 
Сосновська Марія 426, 451 
Сосяк Олена 915 
Софронів-Левицький Василь 148 
Сохацька Надя т. II 485 
Сохацький Іван д-р 620, т. II 283, 480-

483, 561
Сохоцький Ізидор о. 88, 113, 636 
Спанул Микола 461 
Спасів Пилип 903 
Сперкач т. II 519 
Срібний т. II 336, 773 
Срібний Микола 626 
Срібний Теодор д-р 267, 815 
Ставнича Марта 941
Ставнича Михайлина 424, 433, 458, 689,

716, 940, 941, т. II 633, 637, 718, 719 
Ставнича-Савчак Орися т. II 633 
Ставнича-Салабан Богдана д-р т. II 759 
Ставничий о. 410 
Ставничий Богдан Д. 525 
Ставничий Іван 88, 112, 120, 126, 132,

133, 136, 140, 197, 264, 271, 301, 393-
398, 406, 409, 428, 460, 463, 523, 525-
531, 533, 534, 544, 574, 597, 599, 601,
602, 637, 672, 678, 688, 689, 697, 940,
941, 947-949, 953, 955-957, 959, т. II 
14, 236, 289, 496, 630-633, 638 

Ставничий Онуфрій 688 
Ставничий Родислав 133, 632, 688, 689, 

940
Ставничий Роман 941 
Ставничий Теодор 688
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Стадник Дам’ян 479, т. II 99 
Стадник Ірина т. II 661, 662 
Стадник Йосиф 578, 584, 588, 595 
Стадник Софія 587, 602 
Стадник Стефа т. II 139 
Стадниківна Соня 587 
Станіславський Михайло 536, т. II 710 
Станькова 783, т. II 679, 796 
Стара Гута т. II 639 
Старгород 35 
Старий Лисець т. II 667 
Старицька-Черняхівська Людмила 271, 

281
Старицький Мирослав 579, 586, 587, 599, 

т. II 40, 141-145, 157, 161 
Старицький Михайло 532 
Староконстантинів т. II 103 
Старосольський Володимир 620, т. II 

205, 220 
Старосольський Юрій 298, 300 
Старуня 14, 143, 156, 201, 215, 746, 747, 

748, 750, 752, 753, 754, 800, 801, 804, 
Й05, т. II 503 

Старуня Красна 747 
Старух Богдан 504 
Стасинець т. II 641, 646, 648 
Стасинець Василь т. II 626, 628, 631 
Стасинець Григір т. II 627, 628, 631 
Стасинець Дмитро д-р т. II 626, 628 
Стасинець Іван т. II 627, 628 
Стасинець Олекса т. II 624, 625 
Стасишин Володимир т. II 35 
Стасишин Осип 471, т. II 43, 53, 744 
Стасюк Андрій о. 602 
Стасюк Зенон 342, 576, 600, 814, 904 
Стасюк О. 342, 344 
Стасюк Петро 83, т. II 699 
Стах Матій т. II 259 
Стахів Матвій 635
Стебельський Богдан д-р т. II 37, 106,

108, 113, 118-121 
Стебельський Ілля т. II 482 
Стеблецький 134
Стеблинський Василь т. II 687, 688 
Стеблинський Гринь т. II 687 
Стеблинський Дмитро т. II 687 
Стеблинський Іван т. II 687 
Стеблицький Стах 463 
Стебник 55

Стебновський 5, 479, 502, 503, 504, т. II
215

Стебновський Евген 524, 631 
Стек Дмитро о. 95, 322 
Стельмах Михайло 188, 193 
Стемпурський Ярослав 342-344, 921 
Степанович Т. 524 
Степанюк Дмитро 738, 739 
Степанюк Микола 738 
Степаняк Володимир т. II 42 
Степаняк Михайло т. II 44, 51, 52, 781 
Степаняк Роман 285, 554, 593, 957, т. II 

32, 136, 158, 161, 162, 170, 171 
Степаняк Ярослав т. II 162 
Степняк-Орел 479, 582, 601 
Степовий (пс.) 169, 182, 183 
Стеришора 229
Стеткевич Микола 346, т. II 39, 161 
Стеткевич Мирон 531 
Стеткевич Осип 347, т. II 34 
Стеткевич Роман 354 
Стеткевичева 125
Стефаник Василь 143, 515, 544, 584, 604,

631, 633, 826, т. II 13, 18, 19, 21, 25, 
510, 747 

Стефанишин 463
Стефанишин Володимир т. II 723, 725, 

770
Стефанів т. II 270, 283 
Стефанович о. 554 
Стефанович Володимир т. II 407 
Стефанович Ксеня 313, 315, т. II 68 
Стефанович Теодора 427 
Стефанчук Богдан т. II 640 
Стефанчук Борис т. II 640 
Стефанчук Ґена т. II 640 
Стефанчук Іван о. 406, 716, т. II 148, 

625, 628, 630-632, 638-640, 649, 702 
Стефанчук Йовіна т. II 640 
Стефанчук Ярослава т. II 640 
Стефанюк О. 156, 338 
Стефінин Дмитро т. II 702 
Стефурак Василь д-р т. II 315 
Стефурак Д. 363 
Стефурак Л. т. II 583 
Стефурак Микола т. II 616 
Стефурак Н. 639 
Стефуришин Іван т. II 533-535 
Стеценко Кирило т. II 448
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Стецько Ярослав т. II 215, 291, 323 
Стиславський т. II 36 
Стовпнюк Іван 527 
Стогодюк Іполіт 290 
Столярчук Антін т. II 588 
Столярчук Методій т. II 37 
Столярчук Олекса т. II 627, 628 
Столярчук Роман 342, 344 
Столярчук Степан т. II 158 
Столярчук Степан о. т. II 808 
Столярчукова 434, 444 
Стриганці 418, 771, т. II 694 
Стрий 18, 35, 48, 64, 65, 86, 89, 90, 98,

132, 157, 159, 172, 176, 262, 278, 284,
292, 369, 402, 404, 481, 484-486, 488,
521, 526, 536, 595, 560, 615, 662, 665,
715, 717, 776, 794, 800, 823, 869, т. II
218, 219 

Стрийська 433 
Стрийська «Дюська» 592 
Стрийська-Попель Галя т. II 801, 802 
Стрийська-Попель Олена 313, 316 
Стрийський Богдан 353, 506, 947, 950, 

955, 956, т. II 43, 724, 808 
Стрийський Корнель о. 713, 916 
Стрийський Мирон 279, т. II 43, 158 
Стрийський Мирослав т. II 44, 744 
Стрийський Михайло о. 898 
Стрийський Ярослав 916, т. II 37 
Стримба 803, 809, 813, 814, 827, 872. 

т. II 680
Стрільбицький Володимир 232, 233, 242 
Стрільбицький Олександер д-р 301 
Стрільбицький Ярослав 944, т. II 46 

431
Стрільців Микола д-р 298, т. II 47 
Стрільчик 463, 476 
Стрільчикова 576 
Стронський Іван т. II 717 
Стронціцький Михайло 618 
Строцький Ізидор 631, 918 
Струж Юрко 718 
Струк 927, т. II 661 
Струк Евстахій т. II 755 
Струк Мирослав т. II 147, 150, 481 
Струк Т. 367, 927
Струмінський Ярослав 295, т. II 55, 431 
Струпків 930, 931 
Струсінський 780, 781

Струтинська-Ніразова Анна 309, 312- 
316, т. II 56-58, 69 

Струтинський т. II 421, 669 
Струтинський Антін 739 
Струтинський Антон о. 342, т. II 704 

705
Струтинський Михайло 263, 526, 677 
Струтинський Михайло о. 737 
Струтинський Осип т. II 35, 37 
Струтинський Порфирій о. т. II 421 
Струтинський Ярослав 948 
Стрятин 17 
Студениця 851 
Студинський К. 533 
Студійка т. II 661 
Ступницький І. єп. 69 
Ступницький Іван т. II 480 
Ступницький Порфірій 929 
Ступницький Северин о. 867, 918, 920, 

т. II 421 
Суботів 410, 411, 414 
Судак Евген т. II 39 
Судак Маріян т. II 37 
Судова Вишня 638 
Сузанська Павлина 427 
Сузанський М. т. II 683 
Сулима 569
Сулима Дарія т. II 74, 728 
Сулима Ірина 436, 438, 451, т. II 792,

796, 797 
Сулима Михайло т. II 49 
Сулімірський Т. 16-19 
Сусідній Б. т. II 764 
Суховерський 516 
Суховоля 645 
Сухомен 521 
Сучава 48, 805 
Сянік 370, 614 
Сьвєнти Юзеф 845 
Сьонкало Йосиф т. II 496

Табачин Андрій т. II 627 
Таборище т. II 599, 606, 607 
Талєргоф 83, 120, 123, 819, 849, т. II 

123, 586 
Танчак Дмитро 916 
Танчаківська Евгенія 427 
Танчаківський 631 
Танчин Мирія т. II 67
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Танячкевич Данило 81 
Тапантюк 817 
Таранько Михайло т. II 717 
Тарасівці т. II 315 
Тарнавецький Володимир 322 
Тарнавецький С. о. т. II 79 
Тарнавський т. II 228, 240 
Тарнавський Володимир о. 333, т. II 37, 

784
Тарнавський Зенон т. II 319 
Тарнавський К: 365, 366 
Тарнавський Мирон ґен. 636, 943, т. II 

220, 221
Тарнавський Омелян 300, 333, т. II 40,

49
Тарнавський Остап т. II 804 
Тарниця 169, 172 
Тарновецький Степан о. 294 
Тарновиця Лісна 472, 903, т. II 680, 682,

683
Тарновиця Пільна 111, 860, 872, 897, 

т. II 547, 554 
Тарнович Олександер т. II 755 
Тарнович Юліян т. II 755 
Тарнопольський Юліян т. II 42 
Татарів 202, 1229, 233, 250, 478, 486, 802, 

807, т. II 333, 335, 336 
Татарнюк Михайло т. II 34 
Татарський Михайло т. II 669, 674 
Татух 471,472 
Татух Сильвестер 187 
Тачинський Іван т. II 35 
Тачинський Ілько т. II 627 
Тачинський Матвій т. II 627 
Тачинський Остап т. II 627 
Твердохліб 159 
Твердохліб І. т. II 42 
Твердохліб Кирило 554 
Твердохліб Корнило т. II 50 
Твердохліб Наталія 273, 333, т. II 726 
Твердохліб Р. 367
Творидло Микола інж. 639, т. II 616 
Тележинський Н. 532 
Теліга Олена т. II 104 
Теліщак Осип т. II 257 
Телатинський Іван т. II 50 
Темерівці 411, 414, т. II 516 
Темецький Петро т. II 46 
Теницька Павлина 418, т. II 480 
Теодорівка 902

Теодорович Иосиф архєп. 73 
Теплий Андрій 579, 587 
Теребовля 33, 36, 47, 542, 654, 789, 944 
Терем Юськів Теодор т. II 171 
Тереса (сестра) т. II 70 
Терешкун Антін т. II 690 
Терешкун Зенон т. II 689, 691 
Терешкун Іван о. 322, т. II 70, 690, 691 
Терлецька Марія 314, 315 
Терлецька Марта т. II 58 
Терлецький Алфред 542 
Терлецький Маркіян д-р т. II 57, 61, 733 
Терлецький Омелян т. II 63, 64, 68 
Терлецький Остап т. II 21, 216 
Терлецький Петро т. II 45 
Терлецький Роман т. II 38 
Тернопіль 35, 67, 92, 113, 278, 292, 308,

485, 486, 507, 526, 559, 562, 564, 582,
606, 615, 653, 673, 726, 757, 789, 823, 
869, 913, 922, т. II 210, 213, 242, 361, 
385, 386 

Терпеляк інж. 410 
Терпеляк Андрій 472, 487, 716, 803 
Терпеляк Іван т. II 329, 330, 514 
Терпека А. інж. 479 
Теслюк Олекса т. II 510 
Тесля Володимир 913 
Тесля Евстахій о. 913 
Тесля Іван д-р 913, т. II 13, 23 
Тиктор Іван 208, 516, 931 
Тилюк-Кульчицький Степан 87 
Тимішак т. II 674, 675 
Тимків 783 
Тимків Анна 433
Тимків Атаназій о. 96, 279, 310, 322, 

955, т. 11 57, 65, 68 
Тимків Гарасим т. II 608 
Тимків Лев т. II 34 
Тимків М. о. т. II 494, 525 
Тимків Микола т. II 38 
Тимків Микола т. II 35, 47 
Тимків Михайло д-р 947, 950 
Тимощук Григорій 322 
Тимощук Дарія 313, 315 
Тимцюрак В. 479 
Тимченко 297 
Тимчина Ольга т. II 604 
Тимчина Роман т. II 34 
Тимчишин Лука 272 
Тимчишин Микола т. II 44, 51-53, 755
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Тимчук Микола 908, т. II 313 
Тимчук Роман 569, 587 
Тимюк Василь т. II 498 
Тимюк Михайло т. II 505 
Тиндик Григорій 500, 504 
Тисовецька Ольга т. II 604 
Тисовська Марія т. II 482 
Тисовська Ольга т. II 602 
Тисовський 463
Тисовський Володимир т. II 482 
Тисовський Володимир о. т. II 478-481 
Тисовський Олександер д-р 282, 322,

329, 532, т. II 39, 48, 50, 60, 726 
Тисовський Степан д-р т. II 42, 481 
Тисовський Ярослав 248, т. II 34 
Тисяк Василь 557, 592, т. II 407 
Тисяк Ірина т. II 408 
Тисьмениця 36, 37, 41, 60, 65, 81, 110, 

111, 162, 204, 338, 352, 366, 393, 394,
418, 419, 423, 432, 476, 491, 496, 508,
556, 576, 618, 662, 724, 726, 766, 800,
853, 855, 857, 860, 868, 871-875, 899,
906, 920, 924, 927, т. II 98 130, 212,
300, 310, 326, 351, 656, 691, 703 

Тисьменичани 204, 472, 489, 800, т. II 
99, 684, 686 

Тихан Василь т. II 517 
Тихович о. 894 
Тихонюк Євфрозина 432 
Тишинська Евстахія 440 
Тишинська Лідія 313, 315 
Тишинський Богдан т. II 42 
Ткач 294 
Ткач О. 664
Ткачівський Микола т. II 530, 531 
Ткачовський Петро т. II 40, 41 
Ткачук Дмитро 680, 957 
Ткачук Кирило т. II 705, 719 
Ткачук Миріян 957 
Ткачук Михайло 136, 957 
Ткачук Наталка т. II 65, 793 
Ткачук Олександер 617, 632, т. II 660 
Ткачук Осип 779-781, 783 
Ткачук Осип т. II 478, 480, 482 
Ткачук Семен 599 
Ткачук Христіян 957 
Ткачукова т. II 718, 719 
Ткачуник Семеон о. 76 
Товмач 15-18, 26, 83, 85, 86, 97, 111, 122, 

131, 133, 143, 154, 157, 161, 167, 179,

201, 211, 228, 234, 241, 348, 366, 367,
382, 393, 394, 418, 419, 478, 489, 491,
540, 547, 550, 618, 653, 666, 667, 853-
859, 861-867, 871-876, 884, 894, 896,
897, 899, 901, 912, 913, 916, 918, 922,
928-930, 944, т. II 18, 326, 328, 351,
555, 558, 656, 657, 658, 695 

Товта Текля 427 
Товсте 688, 940 
Товстеньке 413, 438 
Товстобаби 144, 148 
Тодорівка 899 
Тодось Михайло 357 
Токарська Марія т. II 74 
Томашівська Ірина 297 
Томашівська Ярослава 376 
Томашівський Степан 39, 901, т. II 230 
Томашівці 789, т. II 118, 568, 569, 679 
Томин Гена 369 
Томин Михайло 362 т. II 487 
Томин Осип 362 
Торговиця т. II 18 
Торонський Северин о. 76 
Тороус Дмитро 846
Тофан Микола 56, 57, 64, 68, 309, 312, 

314-316, 322 
Трасевич Василь т. II 42 
Трач-Батицька Ольга т. II 74 
Трач Володимир 355, 357, т. II 710 
Трач Емілія 322, 557 
Трач Ольга 451 
Трач О. 469 
Трач Павло 467 
Трачева І. т. II 797 
Трачева Наталія 427 
Требушний Василь 540 
Третяк Василь 338 
Третяківна Ольга 427 
Трильовський Кирило 81, 462, 633, т. II 

126, 502, 651, 652 
Триняк Дмитро 295 
Триняк Іван т. II 37 
Тростянець т. II 122, 124 
Тростянець Малий 571 
Трофименко т. II 231 
Троць М .918 
Трускавець 496, 513 
Трускавецький Михайло 725 
Трутяк Володимир д-р 351, 812, т. II 

456
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Трух т. II 218, 223, 224 
Труш 618, 624 
Труш-Драгоманова А. 590 
Тудорковичі 944 
Туєш Д. 356 
Туєш П. 350 
Туєшин 818 
Туєшин Дмитро 352 
Туєшин Марія т. II 730 
Туєшин Михайло 351, 352 
Туєшин Петро 351, 352 
Тужилів 779, 783 
Тумир 412, т. II 686, 687 
Тураш Мирослав т. II 203 
Туренко Василь т. II 623 
Турин Роман 539, 540 
Турка 175
Туркалевич Стефан 273 
Турко 351
Турула Павло т. II 40, 136, 157 
Турула Петро т. II 44, 136, 157, 743, 744 
Турчин Іван 916 
Турчин Н .915 
Турчин Софія 915 
Турчиняк т. II 475 
Турчманович о. 423 
Турчманович Лев 429, т. II 44 
Турчманович Наталія 313, 316 
Турянський Михайло т. II 496 
Турянський Осип 677 
Тустановський-Зизаній Ляврентій 508 
Тустань 136, 207, 412, 508 
Тух-Туховський т. II 659 
Тухоля 92, 683,819 
Тучапський Макарій 66 
Тушицький Омелян д-р т. II 759 
Тчинський Іван 504 
Тютька Евген т. II 13 
Тяжів (Тязів) 144, 406-414, 472, 534, 715, 

765, 766, 775, т. II 528, 718, 719 
Тятива (пс.) т. II 309 
Тяхнибок Тома т. II 39

УГА список вояків на стор. 246-255 
Угнів т. II 795
Угорники 111, 136, 156, 199, 281, 284,

287, 338, 405, 414, 419, 429, 431, 434,
472, 563, 647, 700, 705, 710, 916, 927,
т. II 358, 663

Угорчак Михайло т. II 496 
Угорчак Н. о. 921 
Угорчак Петро 920 
Угорчак Семен т. II 496 
Угрин Володимир т. II 36 
Угринів 55, 62, 136, 173, 198, 199, 428, 

543, 661, 690, 715, 717, 779, 944, т. II
641, 689, 690, 706, 718, 719 

Угринів Горішний 406, 414, 795, 796 
Угринів Долішній 111, 382, 406, 766, 

т. II 487 
Угринів Старий 779, 783 
Угринь 672 
Удовиченко 92 
Ужгород 567 
Узинь 405, 712 
Узіль т. II 692, 694, 695 
Улашківці 94 
Уличне 184 
Уличний Маріян 576 
Ульванська т. II 57
Ульванська Володимира 313, 314, т. II 

70
Ульванська Олександра 313, 315, т. II 

68
Ульванський Антін 11, 294, 321 
Ульванський Богдан т. II 35 
Ульванський Роман т. II 44, 52, 53, 136 
Умриш Богдан 542, т. II 37 
Урсавий Едвард 348, 359 
Урсуляк т. II 674
УСС список вояків на стор. 246-255 
Устинська Олена т. II 693, 694 
Устинський Григорій т. II 692-695 
Устинський Іван т. II 693 
Устинський Микола т. II 693-695 
Устіянівська Ярослава 312 
Устіянович 814 
Устіянович Іван о. т. II 465 
Устіянович Корнило 841, 849, т. II 528 
Устіянович Микола 847 
Устіянович Осип 114, 124, 128, 129, 134,

135, 137 
Устя Зелене 111, 143, 148 
Уторопи 514 
Уторопський 179 
Утриско Олександер т. II 259 
Ухач Богдан т. II 42 
Ушко Дмитро 679, 697
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Файфер Володимир Роман т. II 36 
Фацісвич Василь о. 72-74, 76 
Федак Іван 485 
Федак Олена 473, 713 
Федак Петро 362
Феданків Володимир 706-710, 745, 750, 

753,819,949, т. II 19, 704, 771 
Феданко О. 750 
Феденко Олександер 706 
Федик Володимир т. II 36, 49 
Федик Евстахій 927 
Федик Ірка 357, 376 
Федик Михайло т. II 529 
Федик Роман 362 
Федик Юрій 718, 723 
Фединська Антоніна т. II 806 
Фединська Олександра т. II 49, 806 
Фединський Генрик т. II 44, 742, 744 
Фединський Ґеньо т. II 806 
Фединський Евген т. II 806 
Фединський Мервил 626 
Фединський Мирослав т. II 806 
Фединський Олександер 617, 624, 947, 

т. II 34, 39, 806 
Фединський Юрій д-р 623, т. II 9, 10, 

38, 351, 721, 806 
Федишин т. II 655 
Федишин Іван 895, т. II 37 
Федишин Марія 398, 430 
Федишин Микола 504 
Федишин Петро 284, т. II 37, 156 
Федів Евстахій Ярослав т. II 40 
Федів-Дмитрак Марія 433, 574-576, 582,

595, 597, 599-602 
Федів Іван 506
Федів Іванна 313, 316, 395, т. II 68 
Федів Олена 313, 315 
Федів Стефанія 271 
Федів Филип т. II 40, 158, 162 
Федів Ярослав 555 
Федоришин Дмитро т. II 679 
Федорів Дмитро т. II 670, 674 
Федорів Роман 518
Федорів Юрій о. д-р т. II 40, 41, 351, 

670, 672, 674, 675 
Федорців Федь 910 
Федусевич Юліян 632 
Федушка Блянка т. II 68 
Федушка Ярослав т. II 47

Федюшка-Євшан Микола 268, 270, 354, 
513, 515, 519-522, 524, 527, 783, 942, 
948, т. II 57, 104, 271 

Федюшка 3. т. II 58
Федюшка Ярослав інж. 233, 242, 950, 

957, т. II 40, 49, 798 
Федьків Зеновій Ярослав т. II 40, 41 
Фелюшняк Ю. 533 
Феношин Ілько 264, 402, 405, 479 
Ференц т. II 351 
Фесюк т. II 98
Фетьків 25, 223, 801, 802, 827 
Феценець Іван т. II 671, 674 
Филипович т. II 661 
Финяк т. II 646
Фіґоль Атанас 279, 298, 301, 331, т. II 

44,51,52,416,417, 724, 753 
Фіґоль Богдан т. II 37 
Фіґоль Володимир т. II 40, 416, 417 
Фіґоль Данило т. II 417, 724 
Фіґоль Дарія 313, 314, т. II 417 
Фіґоль Іван 295
Фіґоль Іван о. д-р 134, 267, 269, 270,

279, 281, 310, 311, 315, 316, 335, 396,
417, 432, 474, 549, 689, 726, т. II 36,
38, 39, 42, 43, 57, 59, 65, 90, 454, 718,
719, 744, 750, 751,753 

Фіґоль Люба 297
Фіґоль Марія 313, 316, т. II 415, 417
Фіґоль Наталія 312, т. II 417
Фіґоль Стефан о. 928
Фіґоль Стефанія 430, 432, 434, т. II 416
Фізер І. т. II 771, 804
Фік Михайло т. II 38
Фік Степан т. II 38
Філітовський Петро 262
Фітковський Теодор т. II 37
Фіялковський Володимир 632
Флис Богдан д-р 610
Флис Ярослав 299
Флісак Іванка т. II 67
Флюнт Володимир 706
Фолис Иосиф о. 461
Фольґер Максим д-р 271, 277, 290, 295, 

297
Форещенка 233
Фостяк Богдан т. II 808
Франко Іван 12, 126, 143, 271, 281, 296,

Федюк о. 921
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388, 389, 392, 396, 513, 515, 560, 574, 
604, 631, 633, 653, 662, 849, т. II 13,
18, 19, 21, 24, 25, 126, 212 

Франко Михайло т. II 661 
Франко Петро 849 
Франко Тарас 290, 295, 297, 521 
Франчук 549 
Франц т. II 681
Фурикевич Маріян 359, 360, 448 
Фуртак т. II 36 
Футерко Марія'395 
Фуфалько Михайло т. II 40, 41 
Фучко Дмитро т. II 684, 685

Хамула Володимир т. II 759 
Хамула Катерина т. II 759 
Хамула Марія т. II 756 
Хамула Михайло т. II 756 
Ханюк Андрій т. II 51, 52 
Харандюки — брати т. II 530 
Харкевич Едвард 682 
Харків т. II 459 460 
Харківська Марта 556, 557 
Харківський Михайло 472, 575 
Харук о. 817
Харук Володимир Осип т. II 38 
Харук Стефанія 313, 314 
Харчишин І. 479 
Хащів 674 
Херманюк Г. 738 
Хибінський А. 571 
Хиляк Сергій д-р т. II 754 
Химейчук 367 
Химинець т. II 674 
Хирів 65, 582, 586 
Хичій Ярослав 948, т. II 42, 60 
Хичій Остап 277, 294, 299, 345, 585, 601, 

т. II 42 
Хлібичин 174, т. II 312 
Хмара (пс.) 128, 184, 188, 260 
Хмелівка т. II 544, 658 
Хмеляр Дмитро т. II 35 
Хмель С. Ф. 172, 181 
Хмельник 944, 945 
Хмельницький Б. т. II 428, 477, 507 
Хмиляк Михайло д-р т. II 518 
Хмілевська Ліда 612 
Хмілевська Марія 322, 612 
Хмілевський Остап 611 
Хмілевський Ярослав д-р 22, 345, 454,

471, 535, 611, 762, 941, т. II 98, 457,
458, 516 

Хміль 169, 183, 383 
Хованець Вацлав т. II 31 
Ховлюк Михайло т. II 45, 48 
Ходак Василь 773, 774, 775 
Ходорів 42, 146, 292, 873, 923, т. II 210 
Хома (пс.) 176 
Хома Вілюсь т. II 459 
Хома Едвард 385, 387 
Хома Осип 385, 386, 387, 504, 506 
Хома Плятон 386, т. II 459, 775 
Хоменець Дмитро 726 
Хомишин Григорій (єп.) 70-74, 76, 80, 

89, 93-95, 99, 113, 118, 125, 151, 232,
239, 263, 268, 274, 318, 320, 460, 466,
507, 549, 624, 626, 629, 641, 647, 665,
685, 716, 740, 742, 745, 913, 926, т. II
19, 59, 136, 213, 341, 342, 377-382, 397, 
489, 494,511,641,652 

Хомишин Микола 98, 485, т. II 465 
Хомин Михайло т. II 43, 51, 52, 724,

753, 755 
Хом’як Михайло 783 
Хом’як т. II 729
Хом’яків 198, 406, 412, 440, т. II 696 
Хом'яківка 15, 111, 860 
Хом'яківці 874
Хоптяк Ангелина 313, 315, т. II 68 
Хоркава Дозя 948 
Хоростків 47
Хотимир 14, 15, 18, 21, 29, 198, 511, 853,

854, 857-861, 866, 871, 872, 875, 911, 
922, 935, 937, 938, 939, 944, т. II 99, 
807

Хотин 46, 54, 779, 872 
Хотинь 783 
Хотінь т. II 481,662 
Хоткевич Гнат т. II 25, 152, 198, 199 
Храпливий Є. д-р 489 
Хрептовський Ахіль д-р 728 
Хрептовський Петро 727 
Хриплин 92, 98, 111, 136, 332, 397, 404, 

414, 435, 440, 638, 640, 700, 800, т. II
352, 356, 374, 408, 454, 656 

Хрін Степан 176, 386 
Хроменко Володимир 833, 836, т. II 770, 

773
Хромовська-Вертипорох Леоніда 274, 

324, 334, 948, т. II 42, 726, 727
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Хромовський Маріян Степан т. II 44 
Хронов’ят Михайло інж. 469 
Хоркавий Дмитро т. II 657 
Хоркавий Петро т. II 658 
Худяк Анна т. II 71 
Хуст 89, 90, 566, т. II 796

Цанів Василь т. II 46 
Цар Лазар д-р 460 
Цвіль Роман т. II 44, 53, 301, 744 
Цвіренко Осип 345, 507, 585 
Цебрівський т. II 126, 771 
Цебрівський Юрій т. II 730 
Цегельський Евген 558 
Цегельський Лонгин д-р 89, 130, 138,

141, 237, 238, 239, 869 
Цеглинська 434 
Цеглинський Григорій 682 
Цеклер 273
Целевич Володимир 396, т. II 281, 285, 

286
Целевич Олег 267, 269, 310, 315, 316, 

685, т. II 41, 42, 57, 68, 720, 744 
Целевич Юліян т. II 191 
Ценкнер-Пахолкова Ксавера 322 
Цепенда Кирило т. II 146 
Цєсєльський Йосиф т. II 699, 701 
Цибрівський Дмитро інж. 351, 555, 821, 

831, 832, 833, 835 
Цибрівський Юрій інж. 814 
Цибух Антін т. II 36 
Цибух Роман т. II 80 
Циганик 345 
Циганюк 704
Цимбалістий Богдан д-р т. II 799 
Цимбалістий Евстахій т. II 35 
Цимбалістий Петро 780 
Цівкач Дмитро 352 
Ціпановська Іванна 313, 315, т. 11 58 
Ціпановська Марта 313, 373, 593 
Ціпановська Ольга 473 
Цісик Евген 578, 579, 587, 602 
Цмоць Осип 748 
Цукан Василь 904
Цуцилів 106, 198, 685, 800, 802, т. II 558,

559, 730 
Цуцилівці 651
Цюкенда Василь 479, т. II 34 
Цюпа Василь т. II 670, 674 
Цюпа Іван т. II 670

Цюпер Іван т. II 34 
Цюпик Іван т. II 407 
Цюпик Михайло о. 748, 750 
Цюпрак Іван т. II 408 
Цюцюра Богдан 932 
Цьонка 618
Цьорох Соломія д-р ЧСВВ 80, 317, 318,

319, 326

Чабан Василь т. II 616 
Чабан Григорій т. II 616 
Чабан-Гресько Василина т. II 615 
Чабан Маріян т. II 41, 616 
Чабан Микола т. II 616 
Чаб’як Мирослав т. II 35 
Чагур Василь т. II 40, 41 
Чайківська О. 475 
Чайківська Стефанія 433, 451 
Чайківський Любомир 374 
Чайківський Юліян 267, 269, 271, 277, 

290, 295, 297, 298, 310, 311, 321, 395,
396, 463, 475, 579, 599, 678, 691, т. II 
36, 38, 43, 45, 47-52, 57, 62, 744, 750, 
752

Чайковський Данило т. II 43, 318, 319 
Чайковський Лев т. II 516 
Чайковський Павло 86, 129, 395, т. II

128, 789 
Чайченко 535 
Чапак 750 
Чапельська 434
Чапельська Мирослава т. II 68 
Чарнецький Николай єп. 93, т. II 379-381 
Чарнецький Степан 563, 564, 597 
Чарторийський Адам 56 
Чачковський 423
Чачковський Лев 22, 535, 539, 542, 612, 

762, 763, 941 
Чеверда Павло 136 
Чемеринський Петро 136 
Чемерис т. II 592 
Чемний Корнило 874 
Чемний Михайло 860 
Ченстух Ярослав т. II 43, 156 
Чепига Іван 133, 269, 271, 304, 321, 335,

397, 398, 504, 526, 527, 531, 532, 533, 
т. II 245, 789

Червінський 105 
Червінський А. 615, 618 
Червоняк Стефанія 112, 290

877



Черевко т. II 206
Черемшина Марко т. II 18, 19, 21, 25 
Черешньовський Михайло т. II 107 
Чермак т. II 427 
Чермно 35
Чернеґа Любомир т. II 46 
Чернелиця 167 
Чернецька Олена 426 
Чернецький 105 
Чернече т. II 558
Черник (пс.) 167, 170, 176, 182, 184 
Чернівці 64, 86, 132, 173, 202, 390, 481,

516, 517, 608, 678, 757, 902, т. II 205,
506, 803

Черніїв 26, 83, 111, 136, 381, 397, 403,
405, 414, 417, 420, 440, 461, 471, 513,
т. II 373, 374, 696-702 

Чернявський Микола 520 
Чернявський Теодор 463, 464, 499, 500 
Черняхівський Володимир 385, т. II 458,

459, 460 
Чертіж т. II 506, 679 
Чесник Микола 817
Чесниківна Оксана 271, 273, т. II 44, 51, 

137
Четветки 410
Чехович Константин єп. 73, 418 
Чеховський Андрій т. II 35 
Чеховський Ілярій т. II 37 
Чеховський Леонтій т. II 40 
Чешибіси 766, 771 
Чив'як Василь 136 
Чикаленко Г. т. II 796 
Чикурин 469 
Чінків 688 
Чоботар Василь 601 
Чолган Іл. 291 
Чолій о. 410
Чолій Андрій т. II 40, 52, 63, 483, 525 
Чолій Матвій 783 
Чолій Роман т. II 471 
Чопяк Гриць 359 
Чорна Евгенія 312 
Чорна Рома т. II 351 
Чорненко Олександер д-р 394, 620, 625, 

748, 751,783, т. II 98,710 
Чорненко Ольга 451
Чорненко-Скочдополь Марія 425, т. II 

804
Чорненький 423

Чорний (пс.) 176, 182, 184 
Чорний Острів 49 
Чорні Ослави 168, 364 
Чорніів 383
Чорній Володимир о. т. II 466 
Чорній Корнель т. II 530 
Чорній Осип т. II 529 
Чорній Роман т. II 111 
Чорнобіль Роман 577, т. II 34, 42, 157, 

158, 164 
Чорнобривечь Степан 193 
Чорногорець 806 
Чорнодоля о. 927
Чорнодоля-Воробкевич Олександра т. II

49, 74 
Чорнодоля Іван 927 
Чорнодоля Юрій т. II 44 
Чорнодольський Н. т. II 242 
Чорнокінці т. II 173 
Чорнолісці 854 
Чорнота (пс.) т. II 313, 314 
Чорноокий Джан 361, 367 
Чорноокий Майк 361, 367 
Чортополе 146 
Чорпіта М. інж. 781, 873 
Чорпітова Стефанія 783, т. II 480, 482 
Чортків 369, 376, 429, 485, 486, 582, 589, 

591, 598, 615, 618, 670, 693, 724, 863, 
868,913, 944, т. II 103, 129, 335 

Чубатий Микола 33, 34, 89 
Чубатий Роман 322, 334, т. II 58, 808 
Чубатий Тарас 479, т. II 99, 100 
Чубатинський Василь т. II 699 
Чубатівна Ст. 532 
Чубей Прокіп 136 
Чугайда Іван т. II 39 
Чужак Тарас 272 
Чужевський Василь т. II 37 
Чужмір т. II 460 
Чуйко 158
Чукалівка 55, 199, 640, 641 
Чухновська 707
Чухновський Михайло 501, 505, 703, 

705, 706, 708, т. II 49 
Чучкевич 506 
Чучман Евген 345 
Чучман Ю. т. II 234

Шавалюк М. т. II 487 
Шаґаль 549
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Шандрук Павло ген. т. II 242, 440 
Шанковська Агрипина 427 
Шанковська Йосифа 427 
Шанковська Олена 103, 427 
Шанковська Фавстина 427 
Шанковський о. 103 
Шанковський Лев 163 
Шанковський Святослав 103, 105 
Шаповал Микита 513, 519, 527 
Шаповал Микола 270, 513, 515 
Шараневич І. 22, 24, 104, 762 
Шараневич Марія т. II 58, 62 
Шараневич О. о. 144, 148, 407, 481 
Шараневич Софія 313, 314 
Шаренович о. 774 
Шарко о. т. II 528 
Шарко Богдан 172, т. II 469, 732 
Шарко Мирон 291, 379, 385 
Шарко Ярослав о. 662, 725, 768, 770, 

т. II 580, 583 
Шаркова Ірина 431, 432, 726, 727 
Шарковський О. 421 
Шахнович Павло т. II 40 
Шашаровська-Пастернак Ліза 579, 587 
Шашаровський В. 589 
Шашкевич Григорій о. 62 
Шашкевич Маркіян о. 105, 262, 510, 752, 

т. II 104
Шваґер Ґотгольд 273, т. II 51, 52 
Швалюк Дмитро 443 
Швалюк Микола 97, 401, 465, 477, 479,

484, т. II 99, 100 
Шварц А. 20 
Швейків 789
Швенґлєр Ірина т. II 477 
Швець Федір т. II 38, 236, 239 
Шебунчак 746, 750, 956 
Шебунчак Богдан д-р т. II 798, 799 
Шевадуцький Іван т. II 529 
Шевелівка 364, 801, 846 
Шевелюк Юрій т. II 319 
Шевельов Юрій т. II 319 
Шевців Іван 726 
Шевчук Атанас 904 
Шевчук Данило т. II 37 
Шевчук Дмитро о. 351, 817 
Шевчук Дмитро т. II 40, 53 
Шевчук Дмитро т. II 44 
Шевчук Едвард т. 11 510 
Шевчук Іван 902, т. II 405, 775

Шевчук Кирило 135, 461 
Шевчук О. 532 
Шевчук Роман 501, 505 
Шевчук Федьо т. II 513, 514 
Шекерик т. II 293 
Шемета т. II 504 
Шемлей Осип т. II 84, 723 
Шепарович т. II 433 
Шепарович о. 774 
Шепарович А. 319 
Шепарович Ева 713 
Шепарович Евген 554, 574-576 
Шепарович Зенон о. 424, 712, 713, 916 

■ Шепарович Іван 97, 479, 488, 489, 712- 
714, т. II 102, 439 

Шепарович Лев 713
Шепарович Омелян 272, 405, 713, 714, 

т. II 50, 51 
Шепарович Петро 916

- Шепарович Роман 713, 714 
Шепарович Фауст о. 712 
Шепарович Юліян 87, 97, 477, 483, 649, 

713
Шепарович Юрій 713, 714 
Шепетівка 162
Шептицький Андрей митроп. 70-76, 80,

320, 491, 507, 536, 540, 611, 646, 665, 
682, 763, 779, т. II 19, 109, 142, 149, 
212, 213, 374-376, 380, 381, 384, 729 

Шептицький Лев т. II 273 
Шептицький Клементій т. II 384 
Шерех Юрій т. II 804 
Шикета д-р т. II 471 
Шиманський Володимир 158 
Шиманський Г. д-р 636 
Шиманський Осип т. II 40 
Шимонович Владислав т. II 754 
Шимчук т. II 405 
Шинковський т. II 703 
Шинчук Іван т. II 702 
Шипайло Олена 428 
Шипайло-Тарнавська Леся т. II 155, 156 
Шипайло Ярослав д-р 394, 418, 620, 662, 

725, 923 
Шіфер М. т. II 42 
Шкабрій Володимир 37 
Шкаврітка 124 
Шкандрій Юрко т. II 634 
Шкварко Іван т. II 754 
Шквірко Іван т. II 524, 525
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Шкількик Осип т. II 24 
Шкляр Ольга 312 
Шкляр-Лукасевич Оля 547 
Шкромида Іван 904 
Шкромида Ілько 904 
Шкромида Йосафат т. II 35 
Шкромида Микола т. II 41 
Шлюзар Василь т. II 679 
Шкорута Дмитро 726 
Шкорута Марія 339 
Шкрум Емілія 833, 836 
Шкрумеляк Юра 531 
Шлапак Ізидора т. II 49 
Шлапак Степан д-р 112, 151, 620, 625,

948, 950 
Шлемко Володимир т. II 37 
Шляймер Герш т. II 38 
Шмериковська Ванда 429, 434 
Шмериковський Адам 233, 243 
Шмериковський Евстахій о. 79, 424 
Шміґельський А. 141 
Шмідт Вільгельм т. II 37 
Шмідт Микола т. II 42, 51 
Шота Василь 190 
Шотурма Іван т. II 509, 510, 512 
Шпильчак Василь т. II 709 
Шпильчак Іван т. II 706-709 
Шпильчак Семен т. II 709, 710 
Шпильчак Юрко т. II 705 
Шрам (пс.) 313 
Шредінґер 175 
Шталь Л. т. II 42 
Штанґрет Константин т. II 40 
Штикалко т. II 767 
Штикало Дмитро т. II 755 
Штогрин 294 
Штогрин Ілько о. 927 
Штендер Дмитро 501, 504, т. II 49, 

698-701
Штундер Онуфрій т. II 373, 697, 700 
Штуняк Мирослав 831, 833-835, т. II 154 
Штуняк Наталка т. II 730 
Штуняк Роман т. II 730 
Шукаєв 174-176 
Шулежко Павло 680 
Шулякевич В. 948 
Шулякевич Любов 686, 950 
Шумей Дмитро т. II 45-49 
Шумовська-Стебельська Аріядна т. II 

118

Шумська-Гриневич Марія т. II 69 
Шумський 406
Шупер-Дудичин Марія т. II 685 
Шуст 290
Шуфлин Катря т. II 154
Шуфлин-Штуняк Тетяна т. II 154, 155
Шухевич о. т. II 669
Шухевич Володимир 552
Шухевич Ольга 427
Шухевич Роман 166, 169, 183, т. II 149
Шухевич Степан д-р 218, 219, 223
Шухевич Тарас 557
Шухевич Юрко т. II 149

Щевка 806
Щепкович Франц о. 74, 76 
Щербаківський Вадим 935, т. II 111 
Щербанюк т. II 778 
Щербанюк Іван о. 651 
Щербанюк Марія 313-315, т. II 68 
Щербанюк Роман т. II 34 
Щербанюк Ярослав т. II 39 
Щербій Андрій т. II 628, 631 
Щербій Василь 504, 528, т. II 10 36, 147, 

623, 624, 633 
Щербій Іван 504, т. II 35 
Щербій Марія т. II 630 
Щербій Марія (Д) т. II 630 
Щербій Михайло т. II 626, 628 
Щербій Семен т. II 630, 631-634 
Щербій Стефан т. II 37 
Щербяк 383
Щирба Лев 269, 335, т. II 25 
Щирба Рена 351 
Щирба Юліян т. II 40 
Щит (пс.) 184
Щудло Володимир т. II 35 
Щудло Евстахій т. II 38 
Щуровська Дарія 294 
Щуровська Стефанія 427 
Щуровський Володимир д-р 88, 609 
Щуровський О. 529

Юзьвяк о. 664
Юзьвяк Володимир д-р 488, 664, 753
Юкава т. II 175
Юнашків 28
Юра С. т. II 341
Юречко Юрій 755
Юрик Евген т. II 39, 41
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Юрик Стефан о. д-р 141, т. II 261
Юркевич т. II 499
Юркевич д-р 129
Юркевич Іван 232, 233, 243
Юркевич JI. т. II 448
Юркевич Маріян о. т. II 480, 482
Юркевич Роман інж. 228, 233, 243, 249
Юркевич Юрій інж. 234, 243
Юрків Едвард 359
Юрків Надія 313
Юрчак В. 367
Юрчак Ганна 587
Юрчак Корнило 859
Юрчик Петро 781
Юрчишин Дмитро т. II 40
Юрчишин Орися 314
Юськевич Амалія 673
Ющишин Іван т. II 717
Ющишин д-р 927

Яблінка 156, 747, 748, 751, 754 
Яблінне Німецьке 542 
Яблінчук Василь 737 
Яблінчук Михайло 739 
Яблінчук Олекса 737 
Яблінчук Параска 737 
Яблінчук Яків 737, 739 
Яблониця 229, 736, 802, т. II 340 
Яблонський 536 
Яблонський (Ябцьо) т. II 139 
Яблонський Анатоль т. II 39 
Яблонський Ілярій т. II 42 
Яблонський Роман т. II 39 
Яблунька 510 
Явір (пс.) 184 
Явнич 626 
Яворів (село) 316 
Яворів 292, 382, 655, т. II 118, 121 
Яворів Гринь 934 
Яворська Мира 915 
Яворський Антін о. 922 
Яворський Володимир т. II 49 
Яворський Осип т. II 40 
Ягольниця 88, т. II 335 
Ягольниця Стара 607, т. II 164 
Яґенчук Олесь 599 
Ядвіґа Дмитро 362 
Якимечко т. II 351
Якимечко Григорій 355, 357, т. II 708, 

711

Якимечко Олекса т. II 705 
Якимів Дмитро 726 
Якимів Михайло т. II 41 
Якимович т. II 36 
Якимович Григорій еп. 274 
Якипчук т. II 96 
Якипчук 346, 348 
Яківчук 646 
Яковлів т. II 708
Яковлів Олександер 578, 587, 589, 602, 

т. II 161 
Якубів т. II 47 
Якубів Анна 313, 314, 315 
Якубович т. II 502 
Якубович Евген 552, 563, 564, 565 
Якубчак 680, т. II 718, 719 
Ямна 249, 272, 287, 296, 300, 332, 619,

801, 802, 806, 807, 845, т. II 71, 99, 
140, 335, 716, 717, 719, 721, 722 

Ямниця 111, 136, 173, 198, 284, 337, 338,
348, 352, 359, 360, 379, 381, 392, 396,
407, 409, 414, 417, 419, 440, 472, 534,
651, 684, 715, 766, 767, т. II 26, 335,
632, 641, 688, 689, 700, 703-716, 795 

Яневич 360
Яницький Володимир 233, 243 
Яницький Сабін 243 
Янів 47, 688
Янів Володимир д-р т. II 419 
Янішевський Іван т. II 583 
Яніщевський Петро т. II 581 
Янкевич о. т. II 420, 692 
Янкевич Петро о. 144, 406 
Янович 429
Янович Володимир д-р 81, 86, 118, 125-

129, 132, 133, 476, 564, 574, 575, 599,
601, 603, 604, 628, 661, 706, 718, т. II 
81, 93, 205, 461-464, 486-488, 725 

Янович Іван інж. т. II 43, 51, 724 
Янович Клементина 427 
Янович-Лебедович Ксеня д-р 604, т. II 

807
Янович Марія 312 
Янович Микола о. 779, 780, 783 
Янович Петро о. 148 
Яновський Антін 463, 524 
Яновський Гринь т. II 511 
Ярек т. II 581
Яремич Іван 224-227, 264, 824, т. II 50, 

500-502, 505
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Яремович Ю. т. II 138 
Яремче 167, 202, 233, 238, 243, 287, 427,

486, 518, 646, 754, 789, 800, 802, 806, 
845, т. II 18, 19, 352, 447 

Яремчук Андрій 859, 860, 866, 867 
Яремчук Матвій т. II 657 
Яремчук Т. 353 
Ярий Григор 852 
Яримович о. 748
Яримович Константин т. II 40, 41 
Ярич Василь 738 
Яричківна Галя т. II 581 
Яричківський Іван т. II 581 
Яречківський Ясь т. II 582, 583 
Ярмолюк Володимир 342, 343, 344, 378 
Яросевич о. 406 
Яросевич Дмитро 605 
Яросевич Оля т. II 70 
Яросевич Роман д-р 471, 603, 604, 605,

607, 610
Яросевич Тетяна 274, 324, 334, т. II 42,

51, 137, 726, 727 
Ярослав 35, 42, 292, 524, 572, 583, 944, 

т. II 131
Ярослав Осьмомисл 37, 38, 146, 654, 761, 

762, 764, 924, т. II 178, 179 
Ярославська Дарія 516, 529, 535, 678 
Яроцький Володислав 540 
Ярош Ярослава 713 
Ярушинський т. II 509, 512, 513 
Ясеницька Володимира 429, 430 
Ясеницька Марія д-р 273, 448, т. II 51 
Ясеницький 454 
Ясеницький Олександер 528 
Ясеницький Теофіль 617, 624, 632 
Ясеницький Ярослав 528, т. II 42 
Ясень 510, т. II 796 
Ясінська Марія т. II 80 
Ясінська Параня т. II 492, 694 
Ясінська Стефанія 452-454, 478, т. II 296,

793
Ясінський Богдан 379, т. II 798 
Ясінський Дмитро т. II 492 
Ясінський Іван 124, 135, 690, 711, т. II 

30

Ясінський Микола т. II 80, 296-299, 489 
Ясінський Юрій 360, т. 11 490 
Ясінський Ярослав 359 
Ясло 615, 688 
Ясмин 182
Ястрембська Авксентія 313, 315, т. II 68
Яструбці 692
Яськевич Марія т. II 638
Яськевич Савелій 957, т. II 505
Яськевичева Емілія 957
Яськів Володимира 313, 315
Яськів Д. 313
Яськів Емілія 313, 316
Яськів Іван т. II 510
Яськів Микола т. II 40
Яськів Сергій 295
Яськів Т. 283
Яхніцький 782
Яхно д-р 105
Яценків Володимир о. т. II 758 
Яценович Володимир т. II 471, 723, 725 
Яценович Микола т. II 47 
Яцикевич Евгенія 426, 429 
Яцикевич Михайло о. 718, 722 
Яцишин Германа т. II 366 
Яців 779
Яців Василь д-р 620, т. II 471 
Яців Дмитро 933, 934 
Яцівка 899 
Яцкевич 322
Яцкевич Лев т. II 44, 139 
Яцкевич Степан о. 406, 695 
Яцків Антін 417, 747, 750, 755 
Яцків Богдан т. II 525 
Яцків Іван т. II 525, 684 
Яцків Михайло 513, 514, 519, 524 
Яцків Ярослав 395 
Яцук Єроніма ЧСВВ 319 
Яцура Теодор 661 
Яцях Фердинанд 343, 344 
Ячмінський Володимир т. II 42 
Ячмінський Евстахій т. II 35 
Яшан Василь д-р 152, 683, т. II 14, 15, 

23, 320, 322, 808
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СП И С О К Ж ЕРТВОДАВЦІВ НА В И Д А В Н И Ч И Й  Ф О Н Д  
ПЕРШОГО ТОМ У

1 Д-р Антоневич Данило 210.00 45 Мґр. Воляник Степан 25.00
2 Д-р Антонович Тарас 25.00 46 Волчук Софія 5.00
3 Андрійович Микола 5.00 47 Мґр. Волянський Степан 50.00
4 Аннюк Юрій 30.00 48 Волянюк Юліян 17.60
S Книгарня «Арка» (Торонто) 10.00 49 Інж. Воробкевич Роман 35.00
6 Базилевич Ірина і Анатоль 30.00 50 Гаврилів Роман 25.00
7 Байляк Іван 25.00 51 о. Гаврилюк Ярема 25.00
8 Інж. Балагутрак Петро 20.00 52 Галавай Іван 25.00
9 Інж. Басараб Роман 25.00 53 Галяревич Марта 25.00

10 о. Бахталовський Степан 25.00 54 о. Ганушевський Богдан 25.00
11 Бейґер Богдан і Христя 15.00 55 Ганушевський Степан 25.00
12 Белей М. 10.00 56 Інж. Гарасевич Ярослав 30.00
13 о. Бенеш Ярослав 60.00 57 Митроф. прот. Гільтайчук М. 25.00
14 Бігус Петро 5.00 58 Мґр. Гірняк Володимир 30.00
15 Біда Ольга 5.00 59 Гірняк Микола і Марія 55.00
16 Мґр. Білинський Богдан 25.00 60 Гладка Лідія 25.00
17 Билів Дарія 10.00 61 Гладка Марія 70.00
18 Бибик Василь 25.00 62 Гнатів Василь 25.00
19 Д-р Бих Мирослав 100.00 63 Д-р Гнатчук Микола 10.00
20 Блавацька Олена 25.00 64 Д-р Голінатий Лев 50.00
21 Блаженко Марія 25.00 65 Д-р Головатий Михайло 40.00
22 Блаженко Христина 30.00 66 Д-р Голинський Михайло 25.00
23 Бойко Василь 25.00 67 Головінський Ярослав 5.00
24 Д-р Бойко Осип 10.00 68 Голуб Марія 20.00
25 Д-р Бойкович А. 20.00 69 Мґр. Гординський Роман 10.00
26 Д-р Бойчук Осип і Дарія 30.00 70 Мґр. Городиський Орест 35.00
27 Боднарчук Теодор 25.00 71 Проф. Грабовенський
28 Д-р Борисюк Мирослав 10.00 Маркіян і Осипа 50.00
29 Бриґідер Іванна 55.00 72 Грабовський Михайло
30 Бриндзей Степан 25.00 і Марія 145.00
31 Мґр. Бродович Василь 30.00 73 Гречаник Лев і Марія 20.00
32 Буряник Іван 8.00 74 Інж. Гриневич Мирон 20.00
33 Василишин Микола 125.00 75 Гриньків Володимир 55.00
34 Величко Любомир 50.00 76 Д-р Грушкевич Микола
35 Веремчук Ірина 25.00 і Марія 55.00
36 Інж. Вертипорох Леоніда 35.00 77 Інж. Грушкевич Тарас 25.00
37 Інж. Вінтонів Михайло 85.00 78 о. Гузар Любомир 10.00
38 Інж. Винник Євген 10.00 79 Д-р Гук Володимир 25.00
39 Водославський Микола 50.00 80 Гук Л. 2.00
40 Возьна Ангелина 10.00 81 Гуцульське т-во «Верховина» 25.00
41 Волинець Наталія 5.00 82 Гаврачинська Н. 5.00
42 Д-р Волощук Андрій 25.00 83 Д-р Ґаєцький Теодосій
43 Д-р Волощук Євген 5.00 і Ростислава 25.00
44 Д-р Волощук Остап 5.00 84 Д-р Галярник Ігор 75.00
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85 Ґерус Марія 15.00 133 Д-р Климишин Микола
86 Проф. Ґолембйовський Іван 80.00 і Олена 30.00
87 Д-р Ґіль Зенон 35.00 134 Климишин Степан і Євдокія 62.50
88 Дейчаківський Богдан 60.80 135 о. Д-р Клодницький
89 Д-р Дейчаківський Микола 50.00 Володимир 50.00
90 Демчук І. і О. 5.00 136 Д-р Клодницький Осип 25.00
91 Дем’янчук Михайло 50.00 137 Коваль Генрик 5.00
92 Мґр. Депутат Михайло 30.00 138 Мґр. Ковальський Роман 35.00
93 Деркач Антін 10.00 139 Ковальчук Іван 32.00
94 Деркач Дмитро 20.00 140 Інж. Когут Михайло 25.00
95 Д-р Держко Степан 15.00 141 Д-р Когутяк Володимир 125.00
96 Дідух Василь 5.00 142 Проф. Козій Дмитро 25.00
97 Дзуль Василь 5.00 143 Д-р Кознарська Марія 25.00
98 Дзундза Марія 5.00 144 Д-р Кокорудз Михайло 30.00
99 Дзюбіна Теодор і Ольга 30.00 145 Колодій М. 10.00

100 Дмитрак Богдан 15.00 146 Комарницький Осип 20.00
101 Добровольський Михайло 25.00 147 Д-р Комарянський Мирослав 30.00
102 Добровольський Ярослав 25.00 148 Кострицький Василь 10.00
103 о. Добрянський Р. 5.00 149 Костюк Іван Р. 20.00
104 Дубас Ірина 40.00 150 Король-Гура Лідія 25.00
105 Дунець Юрій 45.00 151 Корженівський Ярослав 30.00
106 Дячишин Осип 25.00 152 Кондрацький Денис 5.00
107 Євчук Стефанія 20.00 153 Котик Тома 5.00
108 Єнсен Євгенія 50.00 154 Інж. Кохановський Зенон 25.00
109 Желехівська-Цар Ольга 10.00 155 Кравс-Савчак Марта 50.00
110 Д-р Жовнірович 25.00 156 о. Кравчук Михайло 25.00
111 Проф. Завицький Мирослав 50.00 157 Мґр. Крижанівський Юліян 35.00
112 Проф. Заклинський Мирон 45.00 158 Крикевич Євстахій 4.50
113 Проф. Залєський Осип 10.00 159 Мґр. Кришталович Ярослав 40.00
114 Залозецька Софія 45.00 160 Крук Григорій 10.00
115 Захарія Петро 25.00 161 Круп’як Ярослав і Галя 50.00
116 Мґр. Заяць Матвій 25.00 162 Мґр. Крушельницький Леонтій
117 Зубаль Степан і Марія 80.00 і Лідія 50.00
118 Інж. Зубаль Ярослав і 163 Крушельницька Стефанія 10.00

Мирослава 55.00 164 Кузів Григорій 28.50
119 Мґр. Іванишин Мирослав 35.00 165 Кузиляк Роман 40.00
120 Іванків Ю. 5.00 166 Кульчак Василь 4.00
121 Ільчишин Ольга 30.00 167 Кульчицька Климентина 20.00
122 Каменецький І. 5.00 168 Інж. Кунинський Микола
123 о. Каменецький Микола 5.00 і Надія 10.00
124 о. Каменецький Осип 25.00 169 Кушинський Василь 10.00
125 Каменецька Наталія 45.00 170 о. Кушнір Василь 200.00
126 Камінський Олександер 171 Кушнірчук Роман 25.00

і Зіновія 35.00 172 Лазарчук Л. 10.00
127 Д-р Карапінка Е. 25.00 173 Д-р Лебедович Ксеня 25.00
128 Д-р Каратницький Зенон 25.00 174 Проф. Левицький Осип 25.00
129 Катамай Богдан 50.00 175 Левицький В. і Марія 35.00
130 Кіляр Галя 30.00 176 Інж. Левицький Іван 20.00
131 Кінасевич Марія 5.00 177 Левитський Теодор 20.00
132 Д-р Кисілевський Кость 25.00 178 Леник Марія 10.00
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179 Лещишин 1. 10.00
180 Ліськевич Тарас 25.00
181 Лисинецький Орест і Іванна 60.00
182 Лисинецький Олександер і Тася20.00
183 Лисяк Богдан 25.00
184 Лисяк Іванна 10.00
185 Литвин Мирон 25.00
186 Литвин Петро 10.00
187 о. Лободич Роман 50.00
188 Д-р Логаза Михайло 300.00
189 Д-р Лопатнюк Василь 100.00
190 Лудзак Іванна 5.00
191 Луцький І.Л. 1.00
192 Луцький Євген і Оксана 150.00
193 Лушпинська Ярослава 40.00
194 Любинецька Фалина 5.00
195 Інж. Лятишевський Євген

і Олександра 35.00
196 Мґр. Макар Володимир 85.00
197 Д-р Малащук Роман 25.00
198 Малиновський Іван 30.00
199 о. Малькович О. 10.00
200 Манорик Мирон 25.00
201 Марків-Белей Ірина 5.00
202 Мартинець Володимир 5.00
203 Інж. Мацьків В. 10.00
204 Д-р Мацьків Тимотей 20.00
205 Мельник Люба 33.00
206 о. Мельничук Петро 200.00
207 Метелля Марія-Ірина 25.00
208 Д-р Миндюк Ярослав 10.00
209 Мґр. Мишанич-Мороз Галина 35.00
210 Мґр. Моклович Теодозій 50.00
211 Мосора Михайлина 5.00
212 Д-р Моцюк Петро 25.00
213 Д-р Мула Ілля 25.00
214 Мґр. Надраґа Василь 25.00
215 Д-р Надяк Василь 75.00
216 Наконечна Анна 3.00
217 Наконечний Богдан 25.00
218 Д-р Небелюк Мирослав 185.00
219 Мґр. Небеш Степан і В. 35.00
220 Проф. Недільський Іван 10.00
221 Недільський Ст. 10.00
222 Д-р Никифоряк Сава і Анна 140.00
223 Никифоряк Ярослав і О. 10.00
224 Новицький Осип 125.00
225 Д-р Посковська-Гірняк 25.00
226 Озарук Михайло 25.00

227 Олемський Іван 10.00
228 о. Оленчук 3.00
229 Д-р Олесницький Богдан 150.00
230 Мґр. Олесницький Остап 35.00
231 Олесницька Софія 35.00
232 Олесницький Юрій 25.00
233 Олійник Дмитро 25.00
234 Олінкевич Осипа 25.00
235 Мґр. Орищук Євген 20.00
236 Орищук М. 2.00
237 Орловська Тамара 25.00
238 Остапчук Петро 10.00
239 Остап'як Василь 25.00
240 Інж. Остап’як Іван 25.00
241 Проф. Остап’як Микола 25.00
242 Павлюк Павлина 10.00
243 Павляк Й. 10.00
244 Панейко Володимир 20.00
245 Пасічняк Василь 25.00
246 Д-р Пасічняк Володимир 50.00
247 Пацлавська Ярослава 10.00
248 Пеленська Ірина 5.00
249 Д-р Перегінець Антін 25.00
250 Петик Іванна 10.00
251 Петраш Іван 50.00
252 Інж. Пік Володимир і Ірина 50.00
253 Мґр. Пиндус Ярослав 20.00
254 Пицко Остап 10.00
255 Д-р Площанська Марта 25.00
256 Попадинець Дмитро 30.00
257 Попель Іванна 20.00
258 Попель Ярема і Олена 170.00
259 Попель Ярослав 25.00
260 Прідун Дмитро 25.00
261 Інж. Припхан Орест-Мирон 101.50
262 Припхан Роман 25.00
263 о. Проскурницький Б. 5.00
264 Попович Лев 30.00
265 П’ясецька-Кокорудз Ольга 25.00
266 Д-р Радивил Олександер 25.00
267 Радловський Богдан 25.00
268 Інж. Раковський Роман 40.00
269 Мґр. Ренер Володимир 75.00
270 Ріпецький Нестор 50.00
271 Д-р Рибчин Іван 6.58
272 Мґр. Рогатинський Петро

і Ольга 50.00
273 Д-р Роздільський Б. 35.00
274 Інж. Рубель Ярослав 25.00
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275 Мґр. Рубчак Зенон 10.00 324 Терлецька Ірина 5.00
276 Мґр. Рудавський Володимир 325 Мґр. Терлецький Ярослав 25.00

і Софія 25.00 326 Інж. Тимків Зеновій 10.00
277 Руснак Ірина 35.00 327 Д-р Тимків Михайло 50.00
278 Д-р Савчак Михайло і Орися 50.00 328 Тимцюрак Володимир 35.00
279 Сав’як Марія 4.00 329 Тимчук Михайло 25.00
280 Мґр. Салиґа Петро 60.00 330 Ткачук Дмитро 10.00
281 Салдит Оксана 5.00 331 Томин Михайло і Людвика 35.00
282 Д-р Саноцький Олександер 25.00 332 Томків Ірина 6.00
283 Сворак Андрій 100.00 333 Мґр. Туркевич Роман 25.00
284 Семенина Іванна 25.00 334 Інж. Тутка Володимир 25.00
285 Семків Леся 25.00 335 Угера Іван 5.00
286 Семків Марта 25.00 336 Угорчак Марія 25.00
287 Сем’янчук Марія 25.00 337 Ухач Богдан 25.00
288 Мґр. Сенежак Софія 10.00 338 Проф. Феданків Володимир 55.00
289 Мґр. Сенчук Роман 30.00 339 Феданко Антін 60.00
290 Сеньків Лідія 4.00 340 Д-р Федик Євстафій 50.00
291 Сілецький Франко 5.00 341 Д-р Фединський Олександер 15.00
292 Д-р Сілецький Юліян 50.00 342 Д-р Фединський Юрій 35.00
293 Сімків-Пельц Ольга 20.00 343 Інж. Федорів Володимир 50.00
294 Сигалів Віктор і Ірина 30.00 344 Федорко Дмитро 25.00
295 Синишин Богдан 195.00 345 Інж. Федюшко Ярослав 35.00
296 Синишин Юрко 20.00 346 Фучко Дмитро 20.00
297 Скибик Анна 15.00 347 Хичій Ярослав 30.00
298 Скочдополь Ірина 25.00 348 Хмілевська Іванна 25.00
299 Д-р Слюсарчук Атанас і Зірка 85.00 349 Ходак Василь 25.00
300 Слюсарчук Степан 10.00 350 Ходан Степанія 4.63
301 Д-р Слюсарчук Юрій 25.00 351 Д-р Хоркава Анна 25.00
302 Д-р Смик Роман 170.00 352 Хоркавий Дмитро і Дарія 15.00
303 Смулка Олена 10.00 353 Хом’як Михайло 10.00
304 Снігурович Володимир 25.00 354 Цвіренко Осип 30.00
305 Снігурович Северин 162.00 355 Чайківська Марія 10.00
306 Д-р Снігурович Тарас 30.00 356 Д-р Чолган Іларіон 50.00
307 Д-р Соколовський Володимир> 60.00 357 Проф. Чубатий Роман 10.00
308 Солук Мирослава 10.00 358 Чухновський Михайло 50.00
309 Сосяк Михайло 10.00 359 Чухновський О. 20.00
310 Мґр. Спольський Ярослав 10.00 360 Шарко Богдан 5.00
311 Д-р Срібний Юрій 25.00 361 Д-р Шебунчак Богдан 75.00
312 Ставничий Іван і Михайлина 165.00 362 Шебунчак Катерина 25.00
313 Д-р Старух Богдан 25.00 363 о. Шевчук Дмитро 45.00
314 о. Стек Марко 25.00 364 Шепарович Іван 10.00
315 Інж. Степаняк Роман 25.00 365 Шипайло Ольга 25.00
316 Стиранка Мирослав 10.00 366 Д-р Шлапак Степан 35.00
317 Стрийський Богдан і Ірина 35.00 367 Штундер Дмитро 60.00
318 Д-р Стрільбицький Олександер 25.00 368 Шулякевич Любов 20.00
319 Струк Оля 5.00 369 Інж. Щербій Василь 10.00
320 Сушків Олена 10.00 370 Д-р Юзьв’як Володимир 25.00
321 Сявавко Мирослав 35.00 371 Юревич Божена 10.00
322 Татунчак Юліян 25.00 372 Яблінчук Василь 25.00
323 Терешкун Зенон 5.00 373 Яблінчук Михайло 50.00
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374 Яворська Осипа 25.00
375 Якимечко Григорій 25.00
376 Інж. Янович Іван 25.00
377 о. Яремак Василь 5.00
378 Яремич Маркіян 25.00

379 Мґр. Яців Петро 25.00
380 Інж. Яцура Федір і Мирослава 5.00
381 Мґр. Гарасимович Степан 25.00
382 Детройт. Комітет Станис. 27.32
383 Д-р Зубаль Борис 50.00

12667.93

СПИСОК Ж ЕРТВОДАВЦІВ НА В И Д А В Н И Ч И Й  Ф О Н Д  
Д Р У ГО ГО  ТОМ У

1 Баб'юк Теодор 50.00
2 Базюк Володимир 50.00
3 Д-р Банах Степан 100.00
4 Баран В. і А. 10.00
5 Барнич В. і Євдокія 20.00
6 Бачинський Марко 50.00
7 Белей Мирослава 50.00
8 Бибик Василь 25.00
9 Д-р Бих Мирослав 50.00

10 Білейчук Михайло 35.00
11 Білий Степан і Г. 50.00
12 Блаженко Христина 75.00
13 Бойко Василь 50.00
14 Бриґідер Іванна 50.00
15 Бриндзей Степан 150.00
16 Бурачинський Богдан 50.00
17 Величко Любомир 120.00
18 Верхола Г. 5.00
19 Висоцький Роман і Дарія 50.00
20 Войновський 5.00
21 Мґр. Воляник Степан 40.00
22 Вишницький Павло 50.00
23 Гаврилів Роман 100.00
24 Галавай Іван 50.00
25 Галюк Володимир 2.00
26 Галюк Іван 75.00
27 о. Митр. Ганушевський

Богдан 50.00
28 Д-р Ганушевський Тарас 225.00
29 Гірняк Володимир 50.00
30 Гладка Лідія 50.00
31 Гірняк Микола 50.00

32 Гладка-Когутяк Марія 150.00
33 Д-р Голінатий Лев 50.00
34 Д-р Головатий Михайло 10.00
35 Голуб-Флюнт Лідія 100.00
36 Голуб Марія 25.00
37 Мґр. Гординський Роман 10.00
38 Мґр. Городиський Орест 40.00
39 Гриневич М. 50.00
40 Гринів Теодор-Мінхен 50.00
41 Гринішак Микола (Арґентіна) 50.00
42 Гриньків Степан 65.00
43 Гриців Степан 50.00
44 Д-р Грушкевич Микола

і Марія 50.00
45 Ґерус-Мартюк Марія 30.00
46 Д-р Галярник Ігор 100.00
47 Дейчаківський Богдан 50.00
48 Д-р Дейчаківський Микола 50.00
49 Дем’янчук Володимир 20.00
50 Мґр. Депутат Михайло 25.00
51 Дзунзда Марія 10.00
52 Дубас Ірина 50.00
53 Деркач Микола 40.00
54 Дутка Іван 55.00
55 Желехівська Надія 25.00
56 Проф. Завицький Мирослав 50.00
57 Захарія Петро 50.00
58 Захарчук Василь 25.00
59 Зубаль Степан і Марія 100.00
60 Д-р Каратницький Зенон 100.00
61 Камінський Олександер

і Зіновія 25.00
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62 Кіналь Ярослава 100.00 108 Петик Михайло 30.00
63 Д-р Климишин Микола 109 Петраш Іван 75.00

і Олена 70.30 110 Петришин Василь — Англія
64 Климишин Степан і Євдокія 75.00 (збірка) 225.22
65 Кобзей Іван 60.00 111 Пицко Остап 50.00
66 Д-р Когутяк Володимир 50.00 112 Пищ Дмитро 25.00
67 Козаченко Ірина 10.00 113 Попадинець Дмитро 50.00
68 Д-р Кознарська-Фіґоль М. 50.00 114 Попель Ярема 75.00
69 Король-Гура Лідія 50.00 115 Приймак Володимир
70 Король І.С.. 50.00 і Мирослава 50.00
71 Крамарчук Марія 50.00 116 Припхан Роман 50.00
72 Крижанівська Ярослава 50.00 117 П’ясецька-Кокорудз Ольга 20.00
73 Інж. Крохмалюк Роман 118 Рабарський Василь (збірка) 100.00

і Антонія 20.00 119 Рабарський Василь 130.00
74 Круп’як Ярослав і Галя 75.00 120 Д-р Радивил Олександер 50.00
75 Інж. Кунинський Микола 121 Радловський Богдан 50.00

і Надя 125.00 122 Мґр. Рогатинський Петро
76 Ковальська Зіновія 50.00 і Ольга 25.00
77 Корженьовський Ярослав 75.00 123 Росткович Іван 10.00
78 Костюк Олекса 75.00 124 Рубчак Євгенія 100.00
79 Кравс-Савчак Марта 75.00 125 Д-р Рудавський Ярослав 100.00
80 Мґр. Крижанівський Юліян 50.00 126 Руснак Ірина і Мирон 50.00
81 Крушельницька Лідія 30.00 127 Д-р Самотулка Теодосій 100.00
82 Лепкий Марко і І. 55.00 128 Д-р Свищук Юрій 70.00
83 Лисинецький Орест і Іванна 70.00 129 Семенина-Грицак Іванна 100.00
84 Ліщинська Едіта 37.00 130 Семків Ярослава 50.00
85 Д-р Логаза Михайло 110.00 131 Сеньків Лілія 20.00
86 Д-р Лозинський Іван 50.00 132 Сем’янчук Марія 50.00
87 Луцький Євген і Оксана 120.00 133 Мґр. Сенежак-Бариш Софія 25.00
88 Інж. Лятишевський Євген і О. 25.00 134 Мґр. Слюсарчук Атанасій і 3. 125.00
89 Мґр. Макар Володимир 100.00 135 Д-р Смик Роман 50.00
90 Маслій Микола 100.00 136 Смулка Олена 60.00
91 Мельник-Хома Люба 30.00 137 Д-р Снігурович Тарас 150.00
92 Метелля Марія-Ірина 30.00 138 Д-р Соколовський Володимир 100.00
93 Мґр. Микитюк Ярослав 139 Д-р Стебельський Богдан 20.00

і Люба 50.00 140 Стефуришин Іван 50.00
94 Д-р Миндюк Ярослав 100.00 141 Інж. Стрільбицький Ярослав 100.00
95 Мґр. Мишанич Галина 50.00 142 Струж Петро 20.00
96 Мґр. Моклович Теодосій 50.00 143 Сявавко Мирослав 25.00
97 Морикіт Іван 100.00 144 Д-р Тисовський Степан 100.00
98 Д-р Моцюк Петро 50.00 145 Томашівська Ольга 10.00
99 Мґр. Надраґа Василь 45.00 146 Томин Михайло і Людмила 25.00

100 Никифоряк Анна 25.00 147 Угорчак Марія і Теодор 50.00
101 Новаківський Сидір 50.00 148 Ухач Богдан 75.00
102 Новицький Осип 100.00 149 Фафендик Катерина 50.00
103 Опирюк Ярослав 100.00 150 Д-р Федик Євстафій 100.00
104 Орловська Тамара 25.00 151 Фучко Дмитро 100.00
105 Панейко Володимир 50.00 152 Хоркавий Дмитро і Марія 100.00
106 Д-р Пасічняк Володимир 100.00 153 Д-р Цимбалістий Богдан 50.00
107 Петик Іванна 20.00 154 Ціховляз Любомира 50.00
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155 Черепаха Григорій 15.00
156 Чорна Степанія 25.00
157 Чорнобіль Роман 100.00
158 Чубатий Тарас (Австралія) 24.60
159 Чукурин Василь 10.00
160 Яворська Осипа 25.00
161 Яворський Володимир 10.00
162 Яремич Маркіян 10.00
163 Мґр. Ясінський Богдан 50.00
164 Ясінський Дмитро 25.00
165 Шарко Богдан 50.00
166 Д-р Шебунчак Богдан 100.00
167 Шимкович Теодосія 50.00
168 Штундер Дмитро (Канада) 50.00

169 Штундер (Англія) 5.00
170 Щербій Василь 25.00
171 Д-р Юзьв'як Володимир 15.00
172 Д-р Яськевич Тарас

(Австралія) 50.00
173 Комітет Станиславівців

у Канаді 1000.00
174 Гарасевич Богдан 40.00
175 Івануса Володимира 20.00
176 Івасишин Дмитро 50.00
177 Івасів Володимир 20.00
178 Луців Володимир 50.00
179 Савчак Ірена 50.00

11104.12
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Ф ото із зб. В. Рабарського. 
Гурток уродженців Станиславівської Землі, що замешкали в Ютиці, Н.Й., США.

Вони зложили 130.00 дол. на видання другого тому «Альманаха Станиславівської Землі».
На світлині зліва направо у  першому ряді-. Зіновій і Марія Боднарчук, 

о. Иосиф і Наталія Лукашевич, д-р Володимир і Марія Когутяк.
Другий ряд: Василь і Розалія Рабарські (його спогад про село Блюдники), Михайло і Емілія 

Николайчук, Омелян і Ярослава Томич, Ольга і Стефан Мельник, Михайло і Емілія Дмитрів. 
Третій ряд: Михайло Войтович, Анна Дережицька, Марія Коханець. Петро Ралько,

Володимир і Марія Івасів.
Четвертий ряд: Володимир Камінський. Володимир і Леся Рабарські,

Богдан і Христина Рабарські.
Неприсутні: Володимир і Володимира Величко, Василь і Марія Вігак.

Світлину робив Марко Фалинський.
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ЗАУВАЖ ЕНІ П О М И Л К И  В ПЕРШ ОМУ ТОМІ

НАДРУКОВАНО ПОВИННО БУТИ
Стор. ряд.

1 25 згори — постільки постілки
8 14 згори — намагалися намагалася
8 6 знизу — орнаментально орнаментальною

10 18 злизу — казенному казковому
11 6 згори — «невольників» «визвольників»
13 16 згори — тоярить творить
15 3 знизу — охорою охрою
15 18 знизу — наших найкращих наших найраніших
18 19 згори — Заріччя Загвіздя
18 26 згори — Путянинцях Путятинцях
22 21 згори — у Галичині у Галичі
52 15 знизу — Ульрик Вордум Ульрик Вердум
55 11 знизу — Добош Довбуш
77 1 згори — Ульрик Вердун Ульрик Вердум
78 13 згори — в діючому в дівочому
85 під світлиною додати — колишня ратуша Станиславова
97 16 знизу — Окружний Союз 

Кооператив
Окружний Союз Українських 
Кооператив

98 12 згори — Вікторова Викторова
110 5 знизу — устави закону
111 1 згори — устава закон
111 7 згори — повнили виконували
117 під світлиною — Д-р Іван Макух 

1972 — 1946 Д-р Іван Макух, 1872 — 1946
122 22 знизу — Яцко Остапяк Микола Остапяк, нач. гром. с. 

Радча
128 22 знизу — Я. Остапяк М. Остапяк
129 8 знизу — Яцко Остапяк Микола Остапяк
130 29 згори — Зубаля з Пасічної Івана Зубаля з Пасічної
138 22 знизу — 3 законній В законній
154 26 знизу — Д-р Бізанц полк. Бізанц
173 13 знизу — Зазадка/Калуш Завадка/ Калуш
202 18 знизу — Ддністер Дністер
204 17 знизу — В долині Маняви В долині Манявки
205 23 знизу — А тепер вулиці Івана 

Франка
а тепер вулиці Радянській

213 під світлиною — Р. Ясєнського Р. Ясєльського
219 11 знизу — відкладенням відкладаннями
220 15 згори — парафінованими парафіновими
220 24 згори — з огляду геологічного з погляду геологічного
222 20 знизу — Село Битьків-копальня Село Битьків і 

Битьків-копальня
228 9 згори — займає займає
240 5 згори — біля Невочина біля Нивочина
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Стор. ряд.
242 5 згори — заверлишилися завершилися
244 4 знизу — розножується розмножується
246 18 згори — Банд Бркк Бавнд Брук
255 12 згори — 1919 1929
263 8 знизу — поборників українства ворогів українства
263 6 знизу — близько парку Ромашкана близько вул. Собєського
265 2 згори — добрий історик... добрий історик Адріян Копи- 

стянський
268 11 знизу — триповерховому двоповерховому
269 11 знизу — Друга гімназія Перша гімназія
273 1 знизу — Нестор Величковський Василій-Всеволод Величковсь

кий
276 3 знизу — ушляхотнення ушляхетнення
276 15 внизу — універсальних студій університетських студій
279 11 згори — Атаназій Тимків, о. Іван Слизюк, а з пізніших...
279 26 згори — Нестор Величковський Василій-Всеволод Величковсь

кий
283 20 згори — В. Андрухович Р. Андрухович
288 8 згори — після проф. Ростинського управителем «Селянської бурси» 

був проф. Корнило Білобрам, а щойно після нього прийшов
проф. Дмитро Ліськевич

298 23 згори — В. Ковальсьський Р. Ковальський
304 29 згори — бршури брошури
310 4 знизу — иколах школах
310 32 згори — абсольвенти абсольвентки
312 13 знизу — Ефрозина Ярослава
312 12 знизу — Михайліха Михаліха
313 28 згори — Вольфрінер Вольфрінґер
313 15 знизу — Никифоряк Никифорук
313 15 згори — III кл. незатонотованих незанотованих
314 3 згори — під світлиною Костецька Котецька
314 6 згори — під світлиною Ванна Іванна
314 2 знизу — під світлиною Нірарова Ніразова
315 під долішньою світлиною в 

вицьким і Миколою Тофано 
горський

ряді сидячих між Мих. Соне- 
м пропущено... д-р Іван Вели-

316 В горішній світлині після М.
Фіголь пропущено прізвище Стефанія Копистянська

316 Горішня світлина: третя в 
2-му ряді не Стефанія Верес, 
але Ясеницька Софія

316 Горішня світлина: про
пущено Любов Снігурович, четверта в 

2-му ряді
п’ята в 2-му ряді Надія Верес

316 4 знизу — Павлюк Гнат Павлюх Гнат
321 2 ряд під світлиною:

Микалай Миколай
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Стор. ряд.
321 2-ий ряд під світлиною: між

Гр. Кичуном і JI. Рудницьким
подано Дмитро Ліськевич Дмитра Ліськевича нема на світ

лині
333 15 згори — пропущено Іван Янович (1923-1924)
335 під світлиною: проф. О.

Левицьким з проф. С. Никифоряком
336 під світлиною замість

С. Никифоряка з проф. О. Левицьким
339 світлина: біля стрілецької

могили в Лойовій в Делятині на Шевелівці
351 7 знизу — кляси В кляси Б
353 1 згори — під світлиною: які як
355 під світлиною: Якименко Якимечко
360 1 знизу — Роман Сеньчук мґр Роман Сеньчук
360 1 знизу — Мартин Марцінків Мартин Новаківський
362 18 згори — Петро Федак Петро Федик
367 10 знизу — Меринда Миринда
368 12 згори — невідомийц сільській

дружині невідомій новим окупантам
дружині

370 1 знизу — найраціональніший найраціональніше
371 29 згори — в празькім домі в празькім Студентськім Домі
372 26 згори — УСКУ-у УСК-у
375 16 згори — УЦАК УСЦАК
381 під світлиною: автомобільний

першої перемоги автомобільний після своєї пер
шої перемоги

382 26 згори — австрійських австралійських
382 22 знизу — вмолили вмовили
382 12 знизу — сил «здеревіння» ніг силі «здеревіння» ніг
389 11 згори — Мойсеович Мойсейович
389 25 знизу — Сапіжинського Сапіжинську
405 під світлиною: із збірки

С. Зубаля із збірки О. Пицка
405 під світлиною: в с. Пасічнійв Кнігинині
406 1 згори — Пасіка Пасічна
410 9 згори — о. Ввасиля Медведівського о. Василя Медвідського
412 20 згори — син і доня два сини і доня
416 1 знизу — Петрови Крукови Петрові Крукові
427 1 знизу — Софія Струтинських Олена з Струтинських
428 13 знизу — Софія Баришева Олена Баришева
433 9 згори — Надія Даниш Марта Даниш
438 5 знизу — Марійка й Соня Емілія і Соня
440 29 згори — Марія Грабовенська Осипа Грабовенська
443 17 знизу — Дмитро Швалюк Микола Швалюк
456 3 згори — 21 червня 22 червня
465 25 згори — Сенишин Синишин
465 9 знизу — валишили залишили
469 1 згори — воликодніх великодніх
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згори — 1932
згори — д-р Кость Воєвідка 
згори — «Самопоміч» 
згори — під світлиною Н.Н.

під світлиною: під водо
спадом Манявки 

згори — Команицького 
згори — Форикевича 
згори — Опару 
згори — Малиновський 
згори — Черняковським 
згори — Мароник 
знизу — українцям 
знизу — продавця з Центросоюзу

згори — проф. Степан Клапоущак 
згори — Нестор Величковський

під свілиною: Лідія Мой
сеович в ролі мавки

під світлиною:
Опанас Карабіневич
Наталія Карабіневич
Ганна Юрчакова
Карабіновичева
Теплий
Мусій

знизу — Марта Вальницька Смик 
згори — сатисфакщию

під світлиною: Д-р Йосиф 
Маланюк
під світлиною: Д-р Роман 
Яросевич 

знизу — д-р М. Левицький 
заголовок: Д-р Юрій 
Олесницький 

знизу — законодатним 
згори — народився 1860 
знизу — о. Євген Бариш 
знизу — д-р Скотинський 
знизу — «Полянус» 
згори — Борута-Стахович 
згори — В «австрійських» 
знизу — функцію. Ообмивала 
згори — стояла 
знизу — Карцінівна 
згори — Розумний дурень 
знизу — грамотність

1922
інж. Дутка
«Надія»
інж. П. Дутко

під водоспадом Бухівця
Копаницького
Фурикевича
Опара
Малинович
Чернявським
Манорик
галичанам
продавця Окружного Союзу 
Українських Кооператив у 
Станиславові
проф. Станислав Клапоущак 
Василій-Всеволод Величковсь
кий

Лідія Каратницька-Крушельни- 
цька в ролі Боярині

Л. Лісевич 
М. Слюзарівна 
В. Сорокова 
О. Горницька 
В. Карпяк 
Р. Мусій
Марта Вальницька-Цимбаліста 
сатисфакцію

Д-р Роман Яросевич

Д-р Йосиф Маланюк 
д-р Осип Левицький

Д-р Юлій Олесницький 
виконавчий 
народився 1880 
о. Ієронім Бариш 
д-р Кутинський 
«Полянтус»
Борута-Спихович 
В «австралійських» 
функцію обмивань 
стоїть 
Карпінцівна 
Розумний і дурень 
неграмотність
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ряд.
12
7

24
7

20

20
24

11
2
6

21
18
7
8
9

16
6
5

15

З
1
9
5
З
2
7

13

12
10
20

12

знизу
згори
згори
знизу
згори

згори
знизу

згори
згори
знизу

згори
знизу
знизу
згори
згори
згори
знизу
згори
згори

знизу
знизу
знизу
знизу
знизу
знизу
згори
згори

згори
знизу
згори

знизу

одної чверти 
с. Яблінку 
Когут 
Манявку
Старуня і Яблінка (пропущено) 
Раковець і Кривець 
Яблінка
в Монастирчанах

орної чверти 
с. Яблоницю 
Когутяк 
Маняву
Старуня і Яблінки 

Яблінки
в Монастириськах 
підпис під світлиною належить до світлини на ст. 755
підпис під світлиною належить до світлини на ст. 754
в Галичину в Галичі
з Журка коло Надвірної Журак коло Солотвини
Щойно 1938 Щойно 1928
ілюстрація печатки м. Калуша покладена перевертом
Довга Войнилівка 
Довге Калуське 
Мигонич 
1757 м 
ПЯТРУС 
Манява 
Добошанка 
другою світовою 
Делятина, коло перестанку 
Любіжна

Красне 
Тисьмениця 
Блаженний Камінь 
У східній стороні 
гору Маляву 
виглядом 
Дантистів 
Окружним
під світлиною: Петрук 
«Українська селянка» з 
Товмаччини

під світлиною: Петрук 
«Українська сільська дівчина»

Довга Войнилівська
Довга Калуська
Мигович
1467 м
Петрос
Манявка
Довбушанка
Другою світовою війною

Делятин, коло перестанку Лю-
біжня
Красна
Тисьменичани
на річці Манявці
У північній стороні
гору Маливо
видом
Дентистів
Крайовим

Петрук: «Українська сільська 
дівчина» з Хотимира

Петрук: «Українська селянка з 
Товмаччини» 
батьків 
Іван Палюга

брата Михайла Головатого брата Михайла. Михайла Голо
ватого 
З Олеші

з Хотимира 

батькив
Іван Головатий

-  Із Олешич
під світлиною: міщанка з 
Тисьмениці

під світлиною: д-р Осип 
Г олінатий

Українська жінка з села Тись
меничани

д-р Лев Голінатий
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