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Слава українського Поділля походить не лише
від самого багатства й урожайної землі - чорно з ему, чи від приповідки, шо "На Поділлю - хліб
на кіллю", але й історичним минулим славиться
Поділля, як перлина багатої та чудової українсь
кої землі.

Не все ми знаємо, і не всі про те знати хоче
мо, але, якшо в нас - побіч любови - буде ше й

бажання пізнати минуле -нашої землі, тоді ми ше
багато можемо додати до прослави минулого Ук
раїни.
Поділля- це шпихлір золотої української пше
ниці, яка славиться на весь світ, і, яку тепер зrа -

гортає для себе наш окупант - московська безfіо жна комуна, шо загарnала, майже всі українські
землі й висисає з них соки для зб агачення моско
вського нахабства та звірства, а в парі з тим о
жебрачує. нас духово і матеріяльно, бо не дише
загарбує багатства землі, .а.ле викрадає також і
багатства украінського духrа, українського Генія,

-8культури, мистецтва та науки і привласнює все те

собі наче власні московські скарби, в додатку

rue

пускас світові блахмана, кгжучи, шо все те "русеке".

·

Rагата земля і всі її надри використовуються,
не для зросту , добробуту і слави України, але її
катів московських. /]оfіуваwть залізо, золото, ма
нган, живе срібло, руду мідяну, вугілля і інші до
рогі кслал~нv, - і все те добро враховано в багатс
тво ворогів-окупантів України.
Всіх визначних українських мислителів, поетів
і мистців та винахідників - або зни111ують, зарахо
вують до "русского" Генія, або так їхню творчість
спотворюють, шоб майбутні покоління не могли їх
пізнати, хто вони fІули по змісті свосї дії та праці.
Навіть тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю У
країику, Михайла Коцюбинського, Василя Сте~ани
ка, а навіть Григорія Сковороду - так "підмальову
ють", перекручують їхні твори і фальшують,
шоб
осталася ~·орма ніби українська, але зміст " русс
Rий".
Така насильна забріханість московських узурпа

торів пролазить і промивас мозки людям, необ ізиа
ним з дійсністю за,~рипаної Московії.
А все ж Україна не скорена, хоч поневолена !
Так хочеться чимось їй допомогти, якось сnри
чинитися до поправи долі українського народу.

-9-

R надії, І"О і я чимось прислужуся до закріплення української Правди в світі, пишу ні рядки,
юоб
ними пригадати собі, і другим, славне минуле не лиш
Поділля - моєї вужчої FJатьківшини - але і всі части
ни Соf)орної України, яку під сучасну пору ожебрачу
ють наші вороги так жорстоко, як ніколи пере~ тим.
rra

й тому 6уде кінець! Прийде зміна на краше, і

ми та наші нашацки заживемо ше вільним життям на

свої!! землі, в Соборній Самостійній Українській Ле
ржаві.

IJe

станеться ше скоріше, як неодин із нас споді

вається.

Лиш витривати, боротися і перемагати!

... Н

а м

Б о г

п о м а г а є

! ...
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ДЕЩО

ПРО

СЕБЕ

Я прийшов на світ в серці Західного ПодіАля в
селиші Дарахів, повіт Теребовля.
Славна та Теребовля своїм минулим, яке нага
дувало аІОе' не лише великими звuишами й оцілі.&й·
ми стінами, коJІись величавого ТеребовеJІьського

Замку, ue й розповіддями-JІеrендами та переказа
ми про Теребове.Іьських князів,- Василька та :ін~
,ших, які оповиті таємницями, болячими пригодами
і негодами, шо призвеJІи до осліплення ВасиJІька ж
своїми братами ... князями. Ті, і їм по•ібні міжусо
биці спричинили занепад не лише предківської сла
ви, але і власної дераави.Тож кожний має · право й
обов'язок подумати над тим і сьогодні. Чому??
Вся Теребовельшина є свідком слави дідівшини
й пригадує нам своїми замчищами, могиJІами . свя тинями та ццинтарями - місця тих, шо обстоюва..1и в
минуJІому українську Правду.

Дитячі роки провів я на рідній земJІі свого вуж
чого світу - ПодіJІJІЯ, і мав не лише нагоду,
а.~їе
радше якесь душевне бажання пізнавати все те і ню

..

-11було покрите nиJІом забуття,- головно мене інтере
сували замчиша, руїни й навіrь назви поодиноких,

історичних місць, чи й назви громад, сJЛ та посе
JІень.

Мій рід походив із Східної України. Л його істо
рія розповідає, шо мій пра- пра- прадід осівся на
тім закутку Поділля припадково.
Я не здобув вишої освіти, і це не поменшувало

в мене заінтересування до нашо·го минулого. Я за
вжди бажав знайти причину тієї химерної долі нашо
го народу, шо в минуJІому зазнавав такої веJІикої і
сJІави, поваги та могутности в світі, і так опісJІя в
наслідок міжусобиць та ворожих нападів - утратив,
не лише славу - аJІе й незаJІежність та державність!

Сьогодні понад 50-міJІЬйонова нація українська є
поневоJІена своїми сусідами - москаляМи. Якраз це
доказ, шо нє JІише винні в тому вороги, аJІе й ми не
без провини.
У своїх писаннях я хочу всього потрохи поруши
ти, шо нуртує у моїй душі, а також хочу дійти до ча
су, КОJІИ мій предок поселився у Дарахові.

Автор
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Нашим найбільшим ворогом і гробоkОпате.іІем у
минулому та на сьогодні була і с Московшина. Да
вно були її князі, царі та всякі "самодержці",
а
тепер- диктатори -"пролетарі" та всякі держимор
ди - придушують Україну і її нарід всякими вигада
ними благами до покори й тісї сторожкої "дружби
народів", яка нам усім боком лізе.

_ Московшина, як витвір евро-азійської мішанини
й монгольської крови, від самого початку свого по
стання знаходилася в тому доброму положенні, шо
її північні та почасти східні кордони, були самою і
природою·
та положенням забезпечені, і тому ж
московські князі-деспоти, мали вільні руки для ста

білізації країни в нутрі. Всякі міжусобиці були в
них криваво здушуван і, і їх князі-деспоти завжди ма
.r.и досить сили упокорити непокірливих рабів.
Те упокорювання та жорстокість витиснули на
лобі москаля рабськУ відданість своїм деспотам і
батюшкам , і вони так до неї призвичаїлися, шо їм
під тим ярмом було добре і змін вони не бажали.

Украіна ж часів Київського Князівства маJІа ін
ші звичаі.Украінський нарід не був призвичасний до
деспотизму, і тому в нас бували за часті "мятежі!!
і спори та міжусобиці, які привели, при помочі тРж

зовніш~іх ворогів

- до

занепаду цієї держави.

-13Для москвинів північ буJІа забезпечена хо
лодом, непроходимими тундрами і морем. Півні

чно-східні простори були тим вакуумом,
який
посJІужив· nізніше московській експанзії і поро
дженні імперіяJІізму.

Лише захід та південь .стояJІи заборе~лом про
ти Московії.

Ко.11и ж з південного сходу прийшли татари,
то та нево.11я якимось чином не бу.11а такою ниші
вноюдля москалів, як вона була напр. д.11я Украі
ни. Москвини радо пішJІи на пок.11они до татар'СЬ--;
ких хан_, одержувuи "яр.11ики" на сJІужюу, і дuі
воJІоді.JІи з ласки татарського ханату. Вони з ни
ми здружиJІися навіть та жили до часу, коJІи не
скину.11и тієї заJІежности з· себе та ше й пошири.11и

свою деспотичнуо.11аду

далі на схід.

Колиж пізніше москвинам почали наносити ба
гато пакости по.11яки, шведи та козаки, то обстави
ни так сК.ІІалися, шо москвини подоJІаJІи ті трудно
ші і вийш.11и з тих воєн ці.ІІо. Всякі "смути" таки
не заваJІиJІи тієї наростаючої тюрми народів, якою
почала ставати Москва.

Московська деспотія таки вдержаJІася на повер

ні і нікол~ не була настільки захитана, щоб можна
б у ло її в зародку завалити.

В Україні за Княжої Доби- радили радою та ~ічем,

а найгірше,- ділили свою державу -батьки- м1ж с~

нів та помагали полагоджувати спори при помочІ

чужинців, яких запрошуваJІи собі на загиfііль.

-li!Не крашу політику унутрішню провадили також
наші предки за часів Галицько-Волинської Держа
ви. Внетане-згадати долю князя Василька Теребо
вельського

..•

В нашій історіі можна вичитати, шо- ..в:часи Ко
зацької Держави, запорожці-козаки , як Вибрали в
себе старшину-отамана, чи й гетьмана,- топосипа

ли йому голову попеJІом, ніби на знак покори і "де
мократії"... Тож Україна , як чайка при битій доро
зі, занепадала, а Московія зростала в силу,- нищи
ла "віча", напр. в Новгороді та вирізувала тих, що
хотіли "демократії".
Тож вже за царя Івана ІІІ. московське царство
вже бул01майже вповні оформ.11ене, і стало з татар
ської провінції ЗоJІотоі Орди - окремим твором ти
ранів.

Іван ІІІ. не лише оформив тиранію, аJІе ще й зі~
брав та приєднав цо него майже всі тзв. мосJ<овські

землі в одну державу тиранів-самодержців. В ін покорив частинно Литву та дешо від неї загарбав, як
свое .. .і далі почав посягати по інші сусідські землі
і ''городи", даючи початок розвитку московського

,

жорстокого імперіялізму.
Обшарпано також частину північно-українських
земель та знишено українську північну провінцію
Новгород.

-15Р додатку

,

як Іван ІІІ оженився і посвоячився з

дочкою грецького цісаря Па.лео.лога ,- в закруті го

лови від тих успіхів, прого.лошено Москву " третим
Римом", бо перші -два вже бу.ли впа.ли; в.ластивиП і

перший Рим

, в пав 476

року ,другий Рим -Візантія

(Uаргород)- впав 1453 року,- і так постав "третий"
Рим московського покрою.

ІJікаво, шо й наступник Івана ІІІ. Васи.лій ІІІ. та
Іван ІУ. Лютий да.лі "обдаровува.ли" своє царство в
формі чергових підбоїв - Казань та Астрахань в рр.
1552 та 1558, а в 1569 році "освятив" свій рим та
вирізав ві.льно.любних новгородців упень, а шо оста
.лось, тих порозкидував по "царстві", шоб і с.ліду не
оста.лося з тих, шо .люби.ли во.лю ...
Таким коштом твори.лося те царство сатани, же
ртвою якого впа.ла і во.ля та державність українсь кої нації.
Rог дав
У краї ні гетьмана Rогдана і перемогу над по.ляками, а чорт запровадив Хме.льницького
до Переяс.лава, і віддав в обійми московського ка
та. Угода Хме.льницького з Москвою у Переяс.лаві
1654 року- це вершок нешастя д.ля України, ~:ата
.льні нас.лідки якого тягнуться кривавим шнуром і
морем с.ліз аж по наші дні. Та Москва с.льозам оо
вірить!

r

о р е

nе

р е м о ж е ни м !-каза.ли римляни

...

-l6Московські царі, наче казкові опирі, винишували
волю не лиwе українського народу, але й інш і наро
ди падал~ жертвою московського молоха, який вини
шував су~ідні народи, _по черзі; одних підступом, інших брех rею і силою,
. заАякуванням, . обіцянками
"грушок на вербі" та огнем і мором поневолював А
зію і Европу, і так домосковського порога почали не
лише українці нести свої голови, але і всі дурні
ін-·
ших народів на те, шо б поплисти ручаєм та зіллятися
в "русскім морі".
Москвини зуміли піддурити, обману;тита перехит
рити мудріших і глупіших від себе.
Москвин ставив Богові свічку, а від чорта брав
ножа і "навертав" непокірних служити "православно
му" 9атюшці-цареві, шо ставав богом на землі для

своїх рабів і головою православія, як світового цен
тру.

Багато українських учених -церковних діячів та й
світських умів, пішли у Москву навчати бородатих та
брудних кацапів письма та слова божюrо, і там накла
дали головами та цропадали в московських

болотах.

Відрізана від за'ііДного світу, культури та цивілі
зації, Москва на трупах поневолених народів зростала
в силу, розбудовува.лася та кріпшана і безтурботно й
безперебійно поширювала свою імперію тиранів.

-l7ОЛР.ОТИВ МОСКВІ

Не можна б твердити, шо зростажя та

навер

ствовування московської імперської тиранії не ма
ло проти себе ооо ру та спротиву. Б ув опір та не
гу давання, аJІе не було досить сиJІ, або бракуваJІо
організованого та витревалого спротиву, котрий у
тім випадку міг би був захитати й.заваJІити
ту
тиранію в початках її наростання.
~і пізніші спроби довести до упадку деспоти
чних самодержцін московського царства, нікоJІи в

тих -часах не х давuи надії на успіх , бо завжди з
тих небезпек московський царський трон виходи в
ціло. А, звичайно після такої невдачі противники
царату зазнавuи ше біJІьшоrо терору й оприччин
та різних тортур і це застрашуваJІо та зневірюва
ло опонентів .
Самодержаня вдержуваJІося терором, під.11абу
знюванням, доношицтвом та рабським висJІужництвом боярств з та попівства, не говорячи
пр о
селянство, яке бу.11о вповні закріпошене.

Д оJІя якось сприя.11а московським тиранам. Б
практиці показаJІося, шо та мішанина фінсько-та
тарсько-сJІовянськоі крови- була дуже хитра7 впе:
рта та скрайнє жорстока, безог JІядна та мс!ива ·~

підступна, і вона маJІа не JІиmе снагу, аJІе й cиJt)'

-18жорстоко промошувати шлях до влади по трупах

і крові навіть власних дітей. Такої жорстокості
не буваJІо ніде в Европі.
Всякі "ухили" москвини винищували в заро
дку дуже послідовно, пришиваючи кожному про
тивникові "ізмену", і за -:ге катували на смеоть.

або, в крашому випадку, висилали на "усміреніе"
в тайги непроходимого Сибіру, на Соловецькі о
строви й інші підбігунові тундри на повільну
й
неминучу смерть.

Так царі-сатрапи визбирували чужі землі та
понеВО:'fЮВали всіх мешканців, включаючи їх ".Ф

бровільно" до московського "Государства" ,яке,
назовні було підмальоване "всесловянством" й
ідеєю "православія", головою якого став мое ковський цар - сатана.
Забріханістю, терором, закріпошенням і пов

ним запереченням волі для людини й підбитих і
стероризованих народів, - розросталася та імпе
рія московських деспотів аж до часу її загибелі
й упадку царату.
На жаль

л и ш е

царату

...

Український нарід довгі сторіччя вів !!еріRну
боротьбу з московськими узурпаторами. :юротn·

ба ще не закінчена. Вона ше триває, хоч форма ·
льно царів уже немае.Україна жде на перемогу!!
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ВІД ПЕРЕЯСЛАВА ДО НАПОЛЕОНА

Коли ж Украіна попала під московську опіку
за часів гетьмана Богдана Хмельницького, ні сам
гетьман, ні його дорадники, словом - ніхто ані не
вірив, ані не сподівався, шо Москва так "пригорне
до своїх грудей" Україну, що нам кости трішати й
друхотатимуть довгі сторіччя.

Тож не диво, що наш нарід відразу почав стави

ти збройний спротив проти московської "опіки" .За
часів гетьманування Івана Виговського
прийшло
до війни з москвинами, 30.000 яких під Конотопом
каложило головою. Сталася та славна подія вже в
1659 році, але і тоді , перед московською перевагою
встоятись не було сили.
Нам не пошастило раз назавжди скинути ненави

сне московське ярмо, яке лише починало в їдатися в
шию нашого народу.

Московські сатрапи зуміли і тим разом перехит
рити, поділити та накинути нам свою волю .. Л редки

наші "купили" московську брехню за правду, й од
ні попринимали "дворянство", а інші - пішли в пол
ковники й принимали села ніби в "дарунку" моекво
-царської ласки ( а царі шедро роздавали чуже доб
ро!), й піоли на послуги катам за шмато:к гнилої та
ще й чужої ковбаси,- а решта - були прикріплені до
панів, як їхні наймити та раби московських лакеїв.
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СоюJ Хмеnьницькоrо J ІІОСІUUІ•ми в ПерuспавІ,

-22Україна, нарід якої мав с~аву ~~лелюбноІ 1
багато1, велико1 та культурнQІ нацв, постепен
но почала по пада ти політично в московське яр
мо, а соціяльно-побутово - в нечуванну кріпач
чину, яка тяжіла довгі віки над, колись, свобі
дною українською . .л·юдиною.

-'Гак виглядала одна сторона медалі. Друга
сторона медалі вказує нам і на боротьбу ,на po:r
рухи та протимосковські повстання, а це давало
наступним поколінням надію на краші і вільні й
славні часи, які настати мусять, бо нарід борf -

ться, а хто бореться, той ше живе. І
Rоротьбу провадив наш нарід ·СП(ІНтанно та о

рганізовано, в зале».ності від МО>~ЛиЕос:·t~~

:e:t й

обставин. Одначе нам не шастило. Ми не були
тій боротьбі всі разом у наступі! Ue рішало!

в

Навіть збройний виступ гетьмана України І.
Мазепи та його союзника шведського короля та
великого воїна, Карла ХІІ . в І7а9 року під Пол
тавою закінчився невдачею. Uя невдача була во
дночасно mї~iJьпlt.t тріюмфом московських сат
рапів, головно царя,nетра І.
Для гетьмана Івана Мазепи та для України,
бій під nолтавою був поражкою, еміграцією та
політичною смертю на довгі роки ...

-2

З-

Іван Rнrовсьннй.
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ГетьмаІІ Yt<paЇttІt Іван МаJrІІа
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-25Москва викляла Мазепу, а Україна прокляла Мое

кву! ТАкий фінал бою під Полтавою

1709

року ...

І після Полтавського бою український нарід
не тратив надії на свое визволення. Маемо бага
то доказів на те з пОJJітичної акції Пилипа Орли
ка та й пізніших гетьманів України. Хоч вони бу
вали "наказними" ,але не всі і не завжди вони в
більшості виконували волю Москви; бували між
ними також українські патріоти. Та того було і
замало і запізно, шоб можна було нагло змінити
долю українського народу.
Московські царі та цариці все робили, шоб не

лише приспати наш нарід, але, шоб його змоско
вшити; шоб з "малороса", зробити rотовий .тип
"кацапа"; шоб усе змішати, знівелювати та пос
тавити Україну в кутку московської імпеР.ії, як
"Малороссійску Губернію",. яку московськІ сат

-

рапи могли fi знасилувати до схочу і зовсі~ fіез
карно.

,llo

такого сtq>ашного та нез носимq,го

довела Москва Україну. Стан страшнии,
жуючий і виснажливо- вбивчий.

стану

пони

ІН "Малоросій~ька Колегія", ні наказні геть
мани, ні. забороm, ані "укази" не мог ли викре
слити української нації із списку ж и в и х !

-27Московські царі покасували не лише Г еть~Іан

шину, вони зниutили та поруйнували також Запорі
зьку Січе 1775 році, саме тоді, коли нараджува
лася воля і самостійність ЗСА, тоді москви ни у
гроблювали У краї ну та касув:tли останки її неза
лежности та обернули
fіатьків і дітей України
в рабів московської імперії.

Найкраші сини нашого народу мостили своїми
кістками шляхи іі будували нові столиці для тира
нів. У краї оськиіі геній був знасилуваннИ та кине
ний на пота.лу московським псам на жир. На кістках козаків постав nетербурГ, а інші гику ли на
побоєвишах у Азії, в Криму , а ше інші коротали,
враз із останнім кошовим Запорізької Січі - К аль
нишевським, у соловецьких каторrаlІ(. Так розп

равлялася Москва з У краї оою і її духом!
Майном, кровю і кістками українського народу
промашувала собі московська тиранія шлях д о
Сибіру іі на Далекий Схід.

Всякі протести, спротиви й заварушен lfl та й

rепогоАжування з московським насил.лям

,-

кара

-

л ися нега·йно і жорстоко московськими опрични и
ками смертю та висилкою в сибірські підбігуно
в і тундри m " поширення імперії", а є!;актичоо на

хо.лодну смерть, як не Ч ізичну, то наніонал1Jну ,fio
така була політика московських царів: понсволи
ти, обезголовити та винародовити, шоfі усі втоrш~
лис я в "русскім морі".
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Могнла пІд Полтавою.

-29Хоч Москва з Польшею поділилися 1663 року
в Андрусові Україною, то й той подіJІ свідчив,шо
московські сатрапи не думали боронити Україну
перед Польшею, але погуf.ити її враз з Польшею
на всі часи.

За сотню літ пізніше, Польша зазнала подіб
ної до України , долі; її також подіJІили в 1772 р
у тзв. І-ім Р<dюрі Польші, а решту докінчено в
1775 році. Тож і польського "моцарства" не ос
т ал о ся на політичній карті світу (~вропи).
Одначе для УJ<РаЇНW<ого народу

полекші не було

.

Ro всі ті землі, шо їх загарбала Москва, попали
в ше гіршу неволю, як була перед тим неволя та
ярмо польське. Лише землі, шо попали під Авст
ро-Угоршину , зазнали певних полекш. Якраз н а
тих землях настало відродження. Галичина стає
"Пісмонтом"- осередком відродження для Украї
ни.

flостава українського народу супроти моско
вської імперії, яка заволоділа більшістю україн=
ських земель,- була пасивно-ворожа. Москва все

f а жала

заперечити не лише саму назву: а ..'Іе

теж

національну приналежність. Завдання московсь ких гнобителів було поневолити і вимаза ти ук·
раїнський нарід не лише з політичної карти fвpfJ

пи, а crщ>m його з .лиця земної кулі зовсі1У1!
Однак Украlна баЖМ! )ІМП1 і в и д е р ж а т и

:

-30Чи кладемо велику вагу на всякий спротив, шо

ііого український нарід виявляв супроти мое ко в
ського поневолення на всіх просторах та ІЗа
віки своєї неволі.

всі

Саме то~ спротив був тим евідоц твом - і ним
остався ,- шо нарід, хоч і поневолений, але доки
він не мириться з своею долею, доки повстає про
ти поневолення, дохи він змагає до :в ідзискання·
волі і незалежности,- доти даний нарід живий та
творчий і він таки здобу де для cene волю і кра шу
долю.

Спротив mu.rih> народу' бував дуже пасивний,не
виразний і не голосний та майже невидний, однак
він був і тому українська нація не розплилася та
не втопилася в московськім морі, у тійкромішній
тю рм і й безпросвітній неволі!

В нашііі історії ми можемо зна~ти багато дока
з ів на те, шо на протязі тих довгих століть нашо
го поневолення москвинами,- не було ані одного R
окремім поколінні, котре f не виказувало f.удья кого протимосковського спротиву!
Рогонь незалежности завжди палав у сернях та
умах найкраших синів нашого наро~1у, і ніколи нr

погасав і не переставав жевріти, без ог.лялу
утиски і1 ''укази"

на

:\1осковсью1х щ~·сnотін.

Тож Україні вічно бути, про Україну веі:\1 nочути!

-31Коли б поставити питання: Чи Україна була
приготована повстати проти Московії в часи ~
ходу Наполеона Бонапарта на Москву?

З усією відповідальністю мусимо ствердити

й подати відмовну відповідь, бо Чактично тоді
Україна сама не могла виступити тому, шо ані
не було до того підготови, ані не було якогось
народного провідника-трибуна, ані не було від
Наполеона Бонапарте закл.ику, спонук до ооостан
ня України проти Московії! Нарід український і
не міг би сам без провідника повставати,
бо
його національна свідомість була винишена, а
чуйність політична прttспана І
U!оправда, між поодинокими українцями не
бракувало таких, шо сп і вчували перемозі На

полеона над москалями, а навіть були спроби й
почини активн.о ставати по стороні ~ранцузької
армії, шоб разом Москву бити, але це були спо
радичні випадки, а не організовані та несm~тан
ні.
Нас цікавить та сторінка, як поодинокі укра
їнські козаки дивилися на похід ІІаnолеона,
як

на можливого союзник~ оо і таких не бракувало
серед тих, шо самі служилив росН1ськНі армії TiJ
зщtли добре про похід Наnолеона на \1оrкву.

-32

СТАН В УКРАУНІ ПЕРЕД ПОХОДОМ НАПОЛЕОНА

При кінці 18-го та на початку 19-го століття, Україна
переживала.
найважчі часи ~осковського закріпач
чення.

Москва поділила населення України на стани уприві

лейонаних вислужників, старшин та помішиків і свя
шенослужителів, .і рабів-кріпакіQ, тобто селян. Упри

вілейовані, це ті, шо за словами Тараса Шевченка

-

помагали москалям з матері (України) полатану сви

тину здіймати.
Решта - на всіх язиках "благоденствували" та мовча
ли, мов води в рот набрали, і поводилися - нижче ТJВ
ви, тихше води

...

Траплялися ше і такі, шо любили українські вареники,
т.анці-гопачка, шаравари та деякі пісні .. Вони держали
прислугу, яка могла між собою розмов.ляти і на "хах
лацком язике" .. Пізніше вони люби.11и також одягати
ся у вишивані сорочки ... На т_w,вся національна окре
м ішність кінчалася .

Так то українці ставаJІи лише "українофілами", але й
вони хоч і не всі,

-

почали тужити за давніми часа

ми; почали виз6Іrфувати ~тарину-мин3ле ук_раї.нськоr~
н·ароду.,- упорядr<овхвати иого думи, иого ПІСНІ, звича1

та весь українськии фолкльор і етноr'рафізм визбиру

вали та записували і тим дали початок ку.льтурному й
пізніше·- літера турному відродженню У країни.
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Кирнло Розумовський, останнІй гетьман Украіни.

(1 V'50 - 1764)

-34Сучасник Наполеонівських походів, Іван Котляревський, хоч служив вірно батюшці-цареві, як

військовий стаушина, то й він зумів заспівати. у
перелицьованіи" F.: не ід j", про те, славне ми
нуле українського народу- про українське коза
цтво,про тих новітніх "троянців", шо недавно гу л яли по морях,- після втрати Трої ( тобто Зап о ро
зької Січі, яку московський rенерал Текелііі в
1775 році знишив!) .. , а це вже був сміх-сміх, шо
зобовязував, шо пригадував і творив і відроджу
вав нашу мову, наше письменство і нашу націю
та закликав li пригадати собі тих "троянців,шо
покинули Трою""- Січ. Чому? Через кого? Хто

винен тій незавидній долі "троянців"?
Автор "Енеїди" удостоївся від Тараса Шевченка високого признання: "Будеш, батьку панувати
Поки живуть людиІПоки сонце з неба сяєТР-бене не забудуть І" ...

То були часи, коли Москва знайшла ше один га
чок для ловлення "рибок" у каламутній воді.Тим
разом продумано нову ідею, а це тзв. "всес.лоn
яноство", яка ПQGлужила до ловлення наївних пуш
і втягання їх до московського кіт .nа на загибL~ь,
в·о у тім кітлі мали всі ріки зіллятися разом
1
\Іоёковське море ...
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ІВАН ИОТЛЯРЕВСЬИИО

• 29. 8. 1769. р.

t

29. 11. 1838. р •

______________

.__

-36Те баламутство та підстуrnе "всесловянство"
набрало на гачок того часу багато розумних і дур нів та запрягало їх до московського воза, який ко
тився, скрип ів, але по сувався вперід, затискав ofруч і не давав тріснути, надколотись та розпастись
московській тюрмі народів.

Москвини показалися неабиякими винахідника
ми підступу, махінацій, забріханости й придумуван
ня всяких "благ" , які вели б до "спасіння батюшки
царя" та "матушки Ра сеї".

"'акі nлахмани, як ідея зб1ирання всіх словян іі
ідея "третого" Риму, ідейка "всеправославія" мос
ковського тицу, а дал·і "всесловянство" та ідейка ..
"трьох Русей" і багато побічних ідейок, а все для
занапашення всякої волі і долі немосковських наро

д ів та для росту, сили й величі московських царів і
московського народу ""богоносця".

(з

рогами! .. )

Поставитися проти впливу тих ідейок московсь
кого покрою, бу.ло дуже важко, бо не було ані внут
р і, ані ззовні сили, яка мог ла б висунути якусь про

інше, не-московську ідею у московській тюрмі на ро
дів, де·все в тому часі на всіх Qtl<ax мовчало!
Не було
політичної сили, ані духової опори
в москвинів, чи поза ними, котра могла б fула вис
тупити успішно проти тиранів і їхніх апетитів!

-37Спорадичні протести невдоволених, rували мале
сеньким промінчикоw. на все ше не погасаючим вого
нь, яки~ де-не-де ше жеврів по закутинах московсь кого uарства, але ніяк не мав сили розтлітися у по
лумінь і пожар, пюб вогнем змести тиранів.

Rували випадки, шо найменші заворушення теж
кінчалися невдачно, бо завжди, або хтось прозрадив
і застромив ніж у спину, аВо інші перешкоди зюдили
на нівець всякі спроси протитиранського виступу.
Рсякі невдачі попередників, погашували спроси,
до нових розрухів у ма~сутньому .
Україна була покрита мовчанкоw., кріпацтвом та
Е езнадіііністю .

Такиіі fув стан в Україні в часи наполеонівських

воен в Р.вропі, такий він був і підчас походу ІІаполе
на r::)онапарте на Москву, 1812 року.

~зв
нАполЕон

пІд

москвою

R€лика Французька Революція, яка вибухла
липня, 1789 . року, потривала, з деякими ві
дмінами аж до 18. травня, 1804. року; тобто.пп

14.

дня вибору корсиканЦя, генерала Наполеона Rо
напарте,

цісарем-імп~ратором Франції.

Наполеон Бонапарте

- це

дитина французької

рево~ції, котра при своїм занику, винесла на
трон корсиканця,шо
мав . спасти Францію і

вІд . руіни і від крови, бо та револьта винишува
ла всі стани: багатих і убогих, революціонерів
і тих, шо стояли осторонь.

Ми не будемо здержуватися над перебігом ре
волюuії, але тому згадали її, бо без тієї револю

ції, Не було б і Наполеона на троні Франції.

Тож зруйнування тюрми-Бастилії ,14. липня,
року, дало початок французькій реворюції,

1789

яки винесла на поверхню нового провідника та
цісаря Франції- Наполеона. Від того часу поча-

лася нова доба не лише для Франції, але й

для

Европи.

До вибуху тієї революції багато спричиниJlися
не лише важкі обставини тан неполадки в держа
ві. Ідейне підr'рунття під ту революцію подали в
своїх писаннях, ·французькі вчені-енцик.лопедис

БастиАіІІ

-40ти: 8о.11ьтер, Руссо, Дід ро й інші

,

які вида.JІи ве.JІи

кий науковий с.ловник, зв. "Енцик.лопедія" ,- звідси й
назва для

її авторів

"енциклопедисти".

Головними постаттями тіеї рево.люціїї бу.ли: Ро
беспер, Дантон і Марат.
Тоді покотилося багато го.лів з п.лечей винним і
невинним. Також дня 21. січня,1793 року, стято го
.лову коро.леві Франції, Людвиконі ХУІ. ПІе рік перед
тим тзв. Конвент прого.лосив (20.вересня, 1792 р.);
респуб.ліку, і це так підбадьорило повстанців, шо вони розбили війська австрійців та прусаків, і
тоді
Конвент прого.лосив "в и з в о .л е н н я в с і х по
неволених народів!"

На жаль те прого.лошення у тому часі мабуть і
не дійш.ло в Украіну.
В ід 1795 до 1799 року французькою респуб.лікою і
воєнними діями кермував тзв. lІиректоріят, який ск.ла
дався з 5 rи осіб. А.ле незабаром б.11исла с.лава Напо
.леона Бонапарте, який уже в 26 році став бриrадиром,
а опісля вс.лавився у боях в Італіїта,го.ловно показав
ся його rеній у~ Єгипті (1798) Після того він скинув і
розігнав при помочі війська Директоріят, а на їх міс
це він настановив 3-х консу.лів, першим між якими був
сам Наполеон.

Розбивши Австрію,

1800

року під Моренrо, Наполе

он зак.лючив конкордат з Папою Римським

,

в

1802

р.

-41-

-42в ін досягнув вибір
досмертного консуляJ а в
вибрано його імператором французіво

1804 р,

Наступного, 1805 року побив імператор Франції ав
стріяків та москалів під АвстерJІіцом, а в 1806 році і
прусаки були розбиті під Єною.

Побивши шераз австрійців під Rаrрамом, Наполеон
помирився з Австрісю, розвівся з першою жінкою Й о -

зефиною, й оженився з дочкою австрійського

цісаря

Франца І., - Марісю, Люїзою, і шойно тоді скерував у
поспіху свій похід проти Москви.
Похід Наполеона Бонапарте на Москву в 1812 ро ці
відбувався досить поспішно. Коли брати віддаль то з
того видно, шо було куди розгублювати 400.000 армі
ю ,з якою він був вибрався в похід проти Московії.

Союзниками Наполеона були польські леrіонарі,шо
радо йшли проти московських царів, у надії, шо в парі
з занепадом, як вони сподівалися,- московської імпе
рії,заблисне зірка волі:
для відновленої Польші, бо
в п.лянах Наполеона,маб ут~ передбачалася і відновле
на польська самостійна держава.

Тож і не диво, шо польські легіоністи наставали на
тім, шоб Наполеон найскоріше перейшов по.,,ьські зем
лі й машерував на Москву, яку ,як . їм видавалося,за
пару

місяців

можуть розгромити до ше нту ..

-43-

Страчуют'Ь хороля Людвиха ХУ/ (21.січня

]793

р.)

-44Очевидно, шо по.11ьським JІеr'іонерам заJІе•аJІо
на повнім розгромі московської імперії, і вони
свое бажання переносили на сиJІу і спроможності
французьких військ.
Та практика і воснна акція показаJІа, шо по
ляки маJІи веJІикий запал і си.11ьне бажання,
а.11е
малу боеву силу. Свій запал вони з острахом пе
редавали команді наполеонівської армії, бо ім же
здавалося, шо Наполеон мо,,,е помиритися з моск

винами, або в наслідок якогось збігу обставин
може завернути на захід і без більшого бою.
В Іюльському таборі все робиJІи, шоб приспі

-

н•ити настvп на-Москвv. без огJІяnv на зим.., й мо
Р(•ЗИ, які полякам були менше дошкульні, але дJІя
французької армії, яка на своїй батьківшині ні ке ли не пережива ла таких сильних морозів та
й
г лиnоких снігів, це було проблемою.

Саме ті обставини, при якій сама природа бу
ла союзником москвинів,- мали для французів ,у
самій основі, великі відсмні наслідки в наступі й
обляганні Москви.

Сили Наполеона, хоч були значні - 400.000 ар
мія, але таки менші від московських. Також ві
йська французів були перемучені далекими мар-

ІІ:ІПОЛЕОІІ БОНА!/АРТТ:
Творец·ь Новоі Франиіі і

і/обоі

-46шами. Треба було перейти з тисячу кілометрі~ і

б і.JІьше за час тих походів. та маневрувань. То й
простір треба було перекрокувати пішки, або й
кінно .

.. Треба

б було довшого часу на відпочинок для

війська. Одначе обставини на те також не сnрия
ли,бо москалі надшароували своїми наскоками й
вели за чі пні бої та не давали відпочинку францу
зам.

Значить, москвини не хотіли тікати перед нас
тупом французької армії, яка мусіJІа такипосува
тися все б.11ижче Москви, укріпляти свої станови
ш а,...,.ягати постачання, д.11я евентуального пос
т ою при облозі сто.11иці московської імперії. Все
те П<)Г JІошуваJІо та послаблювало спроможність
французів до швИдкого й успішного наступу.

Емісарі Наполеона старалися та з~сяга.11и ~
жливостеи роз'е.цнати московську армІЮ, посла_·

б ити ії відосередними діями московських військ
при помочі обіцянок, аrітування, лідкуnства,то
шо, головно тих частин московської армії, які
рекрутува.JІися з-немоскалів,- украІнuів і інших.

Такі спроби паладнати стосунки з українця

ми були, а.11е вони бу.~1и запізні, бо поста ..1и вже
в часі самої акції французького наступу.

llo

то-

-47го поJІьські JІеrіонарі легковажили

собі й не

сприяли
мати союзників українців, які теж
мали свої порахунки з поJІпами.

.

Переважир емісарами-посланцями від фраку

зІв були самІ поялки, бо вони могли .розмовити
ся з москалями й J&М)(1(8JUМf з українцями й ін·
і це не дуже сприяло успіхам тих емісарів.

Всі ті намагання, як сказано повище, відбу
валися вже в часі, коли було за мuо пригідних
даних на такі розмови-аrітки, та на підготову,
у данім випадку, спротиву внутр і московських і

н емосковських військ.
Поляки бажали скороЇ' .tІеремоги над моска
лями і без українців. Навіть ті переговори, які
велися між деякими українцями, вони велися в
тім випадку- не формально, бо вже було пізно й
не можливо не лише до зrоворення, але також і
сама підготовка українців до активного і масо
вого протимосковського вис·rупу - бу.11а не-мож
JІива.

У першій і більшій битві лід БородІНо: мое~
квиtІИ і французи втрати.11и понад 80.000 уб ити!"т-tи
без того, шоб буJІо рішено будь-чию перемогу.

-48Мі ж українцями не бракувало заінтересування
протимосковським походом Наполеона Бонапарте

й його політикою.

Хоч у тому часі в Україн;і не було ані окремої
поJІітичної парті~ ні органі зації" ані тає~.ного ру

ху спротиву, якии проситавився о Московп

,

а JІ е

всеодно нуртували думки, і не бракувало цікавих
виступити qхпиrмосковських тиранів, і при помо
чі Франції, де, колись діяли глибокі впливи Пили

па Орлика, останнього Мазепинця, - розбити мое
мовську імперію, ту тюрму народів, в якій найгі
р ше каралися українці., шо впали ж ер твою моско
вської "дружби" .
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КОЗАК ПГ:ЛЕХАТИй

ПРОТИ МОСКВИ

ДОРАДНИК І~ІАІІОЛЕОНА

А ам вдалося виписати декілька таких замітни х
спроб, а між ними одну, шо її ОЧО.fІЮВав старш1~''3 J
шо служив, як і багато українців, в царській ар~

м ії,- козак М и к о л а П Е Л Е Х Л Т И й

.

Н ін

мав зв'язки з польськими .11еr'іонерами 1 а nоеРрР

д но також з француським штаб ОІ\1.

Як він до того дійшом, ми не беремося riOI\il=
вати , бо це і не важне. Важне це, шо так воно ti
сталося саме в той час, як армія Наполеона бу
ла на підступі до Москви. Тоді старшина Пе.."н::>ха"·

тий перейшов, враз із своїми товаришами зброї на
сторону французів і став їхнім доралникnм,

-50Мі ж іншим, Пелехати й дораджував штабові
французької армії, шоб вдарила сильно на місце
перебування московського царя. Зловити
іtог о
живцем, або прогнати, бо це спричинить паніку
серед рядів московської армії, яку тоді можна б
розгромити.

Також козак Пелехатий дораджував робити,
тоб то реквірувати в москалів всякі засоfіи
до
прожиття, шоб Q:ранцузька армія \1ала .зосить у
зимі поживи та не голодувала, бо моска ..'Іі с на
дто хитрі і все будуть робити, шоб rf'ранuузи ви
голодніли і померзли.

Радив він також окружи

т и Москву та не дати москвина\1 спалити міст а

й запасів поживи, бо москалі, за його відо!\1ос

-

тями якраз хотять мі сто спа.'Іити і ви курити з
нього французів, шоб гинули з холо,1у ~ rоло1у.
Одначе польські дорадники були іншої .1у\1ки
й погляду на облогу міст а . 11они ра.1и.1и нr
лягати Москву постепенно, а . 'Іе натискати фрон
тальною лавою і витискат11 \юсквині з \1irтaJ) n
облога розпорошить сиди фран11узів. Ра.1и.1и во~
ни робити наступ та занимати якнаііfіі.'ІhШР прn
стору та посуватися з заходу на схі.1 та!\ 1а.1Р
ко аж москвини скапітулюють.

on -

Французи вислухали о.1ш1х і 1ругих, d.їf' ! л
порад не наслідували. '1анrврувашtя q:ранвузів,

-51які бажали перехитрити москалівt давали якрёtз
москвинам нагоду заманювати ГЮQЦИІІ>Кі часг~,
які заганялися вглиб і їх винишувати. Армія й
Наполеон ше робили кілька спроб розбити мос
ковські царські війська раптовими нападами; не
могли того виконати, бо було замало сил.

Моск9вс~кий генерал І~от.узов ПJ?.ИНаджував
французІВ МІСЦЯМИ В ПеВНІ КІТ ЛИ Та ІХ ВИНИІНУ вав. Забракло постачання, поживи. Москвини в
своїй люті затроювали харчі і воду, а це десят
кувало q.ранцузьку армію. Почалися негодуван
н я й атака була майже припинена. З того корис
тали москалі й переслідували наполеонівські й
союзні з ним війська польських легіонерів, які
почали захитуватися.

Васпівали деякі підкріплення нових сил nоль
ських добровольців і також понад 20 тисяч ук
раїиців, які були зорганізовані козаком Пелеха

тим." Вони були продерлися аж під сам

ЗflMOK'

де перебував цар та наробили чимало паніки;од
н ак мусіли всі відступати.
Москва горіла! Пожар швидко nоширювався
і здавалося, хто не спасеться утечею, буде ко нати в пожар і, який став союзник москвин іВ'.

Славна французька армія була на втечі. Хто
уцілів від зимна і від вопно, той при втечі доrи~
бав з голоду, пошестей і крайної нужди.
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-53Разом з французькими військами відступали
також польські леГіонарі та група українських і

інших недобитків, відступ яких відбувався у не
ладі. То була втеча у повному розумінні
того
слова.

Частина польських добровольців, які блукали
та хотіли йти на поміч Наполеонові навіть тоді,як
уже все валилося,- крутилися по

терені аж

поки

якийсь москвин Іва~ С:;санін, не нагодився та й
порадив їм, кудою -скоріше дістатися на бажане
місце, і запровадив У непроходимі багна, де вс і
ті польські добровольці потопирися та вигинули.

Значить, виправа цісаря Франції Наполеона Бо
напарте на Москву в 1812 році,з 400.000 армією
не вдалася і nеремінилася в його пор•азку!

Аж під Липськом (Ляйпціrом) поставив Наполе

-

он f>онапарте спротив наступаючим московським та

союзним військам, але був там у 1813 році побитий
так, шо рік пізніше в 1814 році, він зрікся францу
зького престолу і пішов на вигнан.ня. Та не така бу
ла натура того воєнного генія. Він уже в 1815 році
повернувся і з заслання і ше панував точно 100 діб
а ж шераз побитий під Ватерльо,- - він був вивезе
ний англіііцями на острів св. Олени, де й закічив у
надії на втечу- яка його ні.коли не опускала,-с в о~
життя, 1821 року.
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-55nісля в іденеького дсмозлення' 1815 року'
як уже було видно, шо доля Наполеона запеча
тана, бо його засудили на вигнання на острів,
як полонений переможців,- козак Пелехати й і
горстка його недобитків-друзів також деякий
час побували у Відні, а пізніше подалися на
схід, до Львова, звідкіля його товариші дол і
розбрелися по українських землях, які належ а.
ли до Австрії.
Шойно по якомусь часі, олинився козак Пе
лехатий на українському Поділлі, в Теребовель
шин і.
Надіючись на зміни, які мали б настати, б о
. після наполеонівських воєн багато було об і ця
нок про те ,шо царі в Европі, а між ними також і
московські тирани, дадуть волю народу і буду'~>
правити конституційними порядками,

Але це все проминало.

LJapi

хоч ооіцяли да

ти во лІС населеннк та скасувати наншину,

яку

б у ло скасовано у Франції ше 1789 року , але на
тім все і залишилося. Обіцяли, як їх притиска-

ли, а проминула небезпека для їх тиранії, то й
перестали обіцяти.

Треба було ждати аж 59 років, коли бу ло
скасовано паншину, 1848 року, в Австрії, а в
Росії її скасовано аж 1861. року.
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО

* 9 березня

1814 -

·r 10

березня 1861

.-57Не діждавшися можливостей повороту на дорогу

йому Україну, козак ПелехатнИ розшукував можли
востей осістися·
постійно в якійсь такій околиці ,
щоб нагадувала собою широкі степи України.
Нагода найшлася. В ін познайомився з околиця
ми Панталихи, де не лише характер положення, але

й сама рістня нагадує широкі степи України. Ті мі
сця Панталиських степів козакові дуже подобалися,
і він постановив набути собі на власність великий
шмат землІ

.

Тож маючи значну суму та замилування до зем-

лі , яку мав, але втратив там, над Дніпром, козак,
з великим запалом мріяв про власні степи, хоч
і

серед іншого оточення, які ввижалися йому в околи
цях Пантuихи й Дарахова.
Сnрава з купtІом землі затягалася, бо й сам ко
з ак ПеJіехатий мав ше надію, шо може московський

цар А.11ександер ІІІ~ справді надасть якоїсь амнесті

або настануть зміни на московському троні та мож

на Ібудеnовернутися вУкраїну~Дні~ро,за·яюt.1
дуже

ві.и

тужив і це здержувало иого вщ закупу земдl.

Остаточно закупив веJІикі·
щ~остори гарної украінської землі в Бучачі у польського пана Каньо

вс~ого, чи в Аого спадкоємців і осівся на постійно
в Дарахові.

-58За землю заплатив пару тисяч дукачів золотом
і посів землю, лани якої простягалися від Панта)Іи
х и до Дарахова.

Земля

_

добра, урожайна, але переважно сто

яла вона облогом, бо лише частина була оправлю
вана.Росли там високі степові трави, буряни та ти
рса. Мабуть та тирса, яка подибувалася на тих сте
пах, була причиною, що ті поля закупив козак Ле.ле

хатий, який сам походив із степової частини українських земель, й дуже _.юбив степи та степову рі
стню, головно

- тирсу,_ яка є типовою

рослиною ук

-

раїнських степів.

Тож на старості літ дід Микола Лелехатий заго
сподарився у Да.рахові і вк.лючився у життя грома
ди й місцевої української людности.
Uікаві спомини осталися по старім козакові.Віи
напр. розповідав про такі звичаї, які надибалися у
дворі Каньовського. К01ли хтось до него прийшов та
не титулував його "мосці пане", того так погостив,
як би нічого, і приємно і начебто ввічливо, але при
помочі своіх слуг так якось все під готовив, шо той
гість наостанку таки дістав десять буків, або нага
йок. Така була
наука в польськоrотоrо пана-дива
ка.

-59ДАРАХІВСЬКІ ДЗВОНИ

Дарахівські дзвони мал·~t славу найкраших дзвонів
у цілій Теребовельщині.
Історія цих дзвонів пов'язана з перебуванням діда
козака Пелехатого. Він всі свої заощадження оставив

у тій громаді. Не мае у Дарахові людини, яка б не чу
ла тих переказів про козака-багатія Пелехатого і про

його жертвенність для громади Дарахова.
Бажаючи причинитися в громаді добрими ділами,дід
Пелехатий розвідував, де можна б було замовити та
кі дзвони, які він сам міг би собі вибрати та сказати,
не лише які дзвони, але й самому бути присутнім при
виливанні тих, дзвонів, шоб вони мали таку кількість,
якнайкращого матеріялу, шоб їхня звукова видайність
б у ла найкраша.
По багатьох намаганнях та . . рОЗ'Їздах, Пелехатий з
своїми помічниками виїхав особисто до міста Кишине
ва і там місцева виливарня дзвонів погодилася вигото
вити такі дзвони за рецептою самого діда Пелехатого.
Та по.дорож тривала досить довго, і JІИІІ.Іе завдяки тим
обставинам, шо козак Пелехатий все добре платив , лива
рня

приступила відразу до виготов.11ювання замовле

них дзвоні·в.

-
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на ~орб~чку zі,~рква в Дарахові
Понuжче ДарахівАни

в наші дні
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На протязі певного часу фабрика вилляла для nе
JІеха~ого усі~ 9 дзвон~в, між якими один був найбі
льшин та наидорожчии, бо мав би мати в собі найбі

JІьшу кількість дорогого металю.

Uей найбіJІЬШий дзвін мае з одніеї сторони

написи,dю

вказують на час іх риготоВJІення, а на другій стороні е на

пис, який -вказуе на фундатора . Там е ВИJІИТО прізвише, як
фундаrора- Мико.11ай Пе.11ех( ати й).
Той напис можна і тепер відчиrати на тім веJІИКім дзво
ні в Да рахові. Якраз завдяки тій цбаrtливості та особисто
му ДОГJІЯДОВі Над ВИГОТОВJІЄННЯМ ТИХ ДЗВОНів, ЇХНі звуки е

надзвичаrм. мИJІозвучні·..
пuамар заДзвонить усіма

та гармонійні. Коли вміJІець
дзвонами нараз,- то вони ви

дають надзвичайно мИJІу ме.11одію, наче говорять:
JІе-ха-тий-:"

"ne -

Дід-Козак Микола Гі.лярій Пе.11ехатий помер і похова
ний у Дарахові. А його нащадки, всі відзначuися тіеюж
шедрістюта продовжуВаJІи добру традицію і бу.11и мецената
ми, обдаровуючи кожного в потребі.
Вони відновИJІи також місцеву Uеркву, яка була знишена

в нас.11ідок пожежі та прикрасИJІи іі гарними ма.mонками

й

образами внутрі.
Побіч Uеркви, ооставили внуки діда Миколи Пе.11ехатого,

-62ве.11ичаву муровану дзвінницю, яка hагадуваJІа
своею архитектурною Формою, дзвінницю ,шо

с nри Кисво-Печерські й Лаврі в Кисві, чи то
nак , яка стоїть в Кисві наnроти ПJІОШі Св.Со
фії.
Також nоставJІено за дари роду nе.11ехатих
у Дарахові нову муровану Uеркву, яка враз з
дзвінницею nережиJІа ріжні війни та JІИХОJІіття
і стоїть гордо на горбочку в Дарахові по нинішні

дні.

Внук козака ne.11exaтoro вів у громаді Да
рахів дуже nримірне життя та старався і д.11я
других бути nомічним. Rін враз із місцевими,
того часу nарохамн громади ,lІарахів ду•е nо

м агав завести тверезість у громаді та в усій
ОКОJІИЦі.

Треба згадати, шо в тих nаншизняних ча
сах не .11ише громада ,l]арахів, а.11е всі тодішні

у країнські сеJІа й міст а , в нас.11ідок nаншини й
безnросвітности, бу.11и дуже розnнячен і, бо польські nани та жиди-арендарі .11ише дба.11и про
свої кишені, які наnовняли селянською кервави
цею. Бу.11и випадки, шо госnодарі nозича.11и та
nили на борг. nри тім, якою вони бу.11и не nись

м енні, жиди страшенно їх використовуваJІи та
п риnисува.11и борги аж поки не забрали все, ш о

-63ще остаJІося буJІо в даного господаря.

В записах е згадки, як· жиди-арендарі п~
зичали грошей на горіJІку, і, коJІи наприкJІад у
да ного господаря-пияка позичка виносиJІа
корон, то

,

коли господар приходив знову

100
до

корчми віддавати частину довгу,- жид при тім
давав тому господареві ше wось випити, каж учи, шо це е задармо .. Тож , коJІи господар ,
прим.сплачував 5 корон, то жид,замість напи
сати остачу 95 корон,- він писав 105 корон, І
так далі, аж, коли прийшло, шо вже пора буде
забрати все поJІе,яке ше буJІо в даного госпо
даря, тоді жид -ей-ве- робив вереск та пода
вав даного господаря до суду за не спJІачен

ня.довгів .. Господар доказує, шо він

все сплатив, бо віддав жидови понад

---

якраз

100

ко-

рон, то жид доказав, шо навпаки, шо господар

ніби приходив віддавати, але при тім ше попи
вав і якраз на пятку більше.·шоразу, як Jиme,
ніби каже, що віддавав ..

Нічого не помагuо.Хрестики,як підписи й
свідчення сплати, не вистарчаJІи, бо :.ид при сягав, шо х.лоп пив і ше боргував, а не відда
вав, і так суди йшли на сторону жида-арендаря
й даний господар ставав повним жебраком, він

і його діти. Таких випадків "сплати" буJІо.~же
багато.

Ue

руйнувало цілі се.ла .Жиди рос~,иІ ..
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Шоб тому зробити кінець, бодай у ,Дарахові,
унук nелехатого, спільно з місцевим свяшенни_
ком, почали працювати над освідомлюванням і
поширюванням тверезости. ,Деякі господарі са

мі

присягали на п~вздержливість від Гq>t-.,

л ки, але треба ·було так зр00КПt ,щоб або запр_~.с~ _
.11и, або якось cefie примусили зовсім непиnfта:
позбутися жидів-арендарів із села, або -таки,
щоб жиди самі переходили на інший торг.
Багато було зроблено різних старань, але й
жиди себе борониJІи. Вони доказували, шо, якщо
хлоп не буде пити, то вони не будуть продавати.
Треба було вести велику пропаганду поміж і
селянами і поміж: жидами. Останніх переконува
ти, щоб таки бралися до інших торгів. Сталося ,
що жиди не послухали. Вони обстоювали на тім,
шо хлопи потребуть пити, а вони-жиди, потребують жити

...

ПС!я кіJІькох років ,доброї праці дJІя підготов
ки загального громаДСЬкого рішення-присяги,шо
вся громада перестаЄ'пити.-Було осягнено повну

згоду всіх украї нців ·і навіть деяк:и.х римокато
ликів, шо вони спіJІьно присягнуть прилюдно та
перестануть пити горі.лку раз і на завжди!

Так і сталося: в.ся громада ДарюсjJ; приr.яrла
не пити горілки ніколи! Такого випадку сдности,

не буJІо мабуть ніде в цілій Галичиніі
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Вся та
церемонія спільної присяги відбувалася дуже врочисто. Місцевий священик запросив

багатодуховенства з усієї околиці та враз із хору
гвами, поспішали маси народу до ,lІарахова подиви
тися, як буде відбуватися присяга всіх громадян
українців на тверезість?

А подивитися було на що!

Тисячна маса наро·

ду повклякали на землі довкола Uеркви та голос·
но повторювали присягу, яку провадив о. Евген:

" Я,(тут

кожний мав сказати свое ім'я)- при

сягаю перед Пресвятою Тройцею, Отцем, Сином і
Святим Духом,

віЧні

-

шо від нинішнього дня,

і на віки

не буду пити ніяких аль когольних напит

-

ків, ані сам не буду
купувати, ані не буду при
нимати від нікого даром,- так мені, Боже в Трой

ці Твятій і Г семогучій, ДопомопиJ Амінь."
Після переведеннятієї тієї присяги, свяшеник
кропив священою водою, а нарід підохочений , у
сльозах радости, дякував Богові за ту велику й
світлу ласку, яка завела їх усіх під ту святу та
величаву

присягу.

І сталося, наче чудо. Вся громада висловила
перед священаками бажання наступної неділі,
поставити з цієї нагоди фіГуру-хрест та його

-66посвятити, як знак подяки Богові. А під ту фіГу
ру пoз·ttom}Вauo, хто ше мав у себе всякі пляшки,
з горІлкою, 'Ііі й порожні, ·все· добро Зсипали до
ВtJІикоі ями, закрили, і на тім місці поставили ,

великий мурований. з камінняJ Хрест-·фіrуру.

Той Хрест був на довгі роки свідком roro, шо мо
же зробипі свідома громада, яка наче одна роцкна,від
ріклася пити
алькогольні напитки і слова д,одержа

,

ла.

У Дарахові на протязі двох років не ста.ло ані од
нієї корчми, ані одної пропинації! Жиди переставилися
на Ьпuі заііІяття. Перед роком присяrn в громаді було
аж.
чотири шинки. Всі вони щезли, як би ніколи не
буJЮ.
Громада на місце шинків, поставИJІа ,як перша в
тій ок0.11иці - читuьmо. ЗакупИJІа всяких книжок, як і
лише в тому часі були доступні,- і люди, замість до
коршми пити,- приходИJІи до своєї читальні книжки та
казки читати.

Настало в громаді

повне відродження у пове-

д інці та в способі життя~ На місце нуЖди, приЙШJІи до
статки та вЗаємна допомога тим, хто такої доп0\1оги,
чи й поради потребував. Громада зжилася, зцружилася

і лекше ста.11о проживати в Дарахові.

Великий хрест стояв на сторо~ й пригадунав, шо б
ніхто не забував на присягу, яку зложили батьки за ге
бе й за своїх нашадків,оо вДарахові не було пиянства,
ні коршми ніколи, аж до наших днів!

-67ПЕРЕКАЗ ПРО ДАРАХІВ
Надзвичайно цікаві перекази передава.1ися з
уст народу про постання се.11а та його назви.
Тож, ко.11ись у давнину в око.1ицях теперішно
го се.11а Дарах ів, бува.11и ве.11икі пустарі, окраїни
Панта.11иських степів та .11іси. Ue бу.1о вимрІ.JІне Іі
оспівуване місце полювання на всякого

PQL\Y

цичм

ну й на птацтво, якого в тих око.ІІИЦІХ намно.ува
лося дуже багато, шо аж густо його в повітрі бу
ва.ІІо.

На ті полювання приїжцжади не .11иwе дооко.11ич
ні пани, польські Ш.ІІІхтичі, яких на ПодіJІ.ІІя наіж
джало, наче гайвороннв,-uе приіжджа.ІІи також з
даЛЬШИХ СТОріН Ті, WO .ІІЮбИЛИ ПОЛЮВаННЯ В ТИХ
ОКОЛИЦЯХ.

Кажуть перекази, що навіть наАвиші по.11ьські
шляхецькі родинИ' й самі по.11ьські короJІі приі
жджаJІи сюди на

полювання та гуJІяння, перева ж

но осінною порою та під зиму.
На ті полювання вибиралися такою гурмою ;
наче на воєнні виправи. Шоб мати деякий захист
в ід подільських вітрів та й холоду, - пани постави
ли були в тій околиці такі тимчасові деревяні бу
динки - шопи, які охороняли. від вітру та від дошу
й тут пани ! ке JНIJ полюва..t~, аJІе не рідко й за ба~
ВЛЯЛИСЯ та Й ПИЛИ ДО беЗТІМИ.
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8 додатку у ТИХ ОКОЛИЦЯХ ГНіЗДИJИСІ стада
дрохвів. Ue чудові, гарні птахи, які виб рuи со
б і ті місця для перебування та тут і мно•uи
ся в такій великій кількості, як ніде Інде.

Тож не диво,
що тут мисливці зробили А
для себе осередок зустрічей та всяких осІннІх
і почасти й зимових розваг підчас полювання на
дрохви й іншу птицю.
Коли надходив час вибиратися в ті сторони,
або і в іmіпі - то говорили: пора їхати на дрохви
тобто, пора вибмратитя на полювання, на дрох
ви

..

- Де їдете?- питали одні одних. І падала від
повідь: - На дрохви .. до дрохвів .. , по дрохви ....
Звідси4 і пішло, як по леді .. Назва прийняла
лася

на

всю околицю.

З тих перших шоп, які були·· збудовані для
охорони: ~.вітрами й дошами дJІя ммсливців,
постаJІи й перші хати нової осJІавJІеної в поJІ ю
ваннях

- оселі,

назва якої Д а р а х і в.

Дуже інтересні леrенди та перекази е і про
інші, сусідні села, які своїм назовництвом на
гадують також давне химерне мину.11е, тошо.

ТИПИ УКРАЇНСЬ К ОГО ПОДІЛ ЛЯ
Мешканці

~ром ади

Дарахів

•••
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ЛИХО ...

Коли вже мова про поселення діда - козакаП е
лехатого в Дарахові, то не від речі буде згадати й
про те, шо ше перед Пелехатим, був один,
чи й
більше, поселенцІв, . ІІХJІКИз України у Панталисі.

Ue, мабуть зумовило бажання діда-козака Пе
лехатого поселитися також у тій околиці, НІоб бу
ти в сусідстві до родини козаків, які у Панталисі,
у тому часі вже були відомі.

Перекази передають нам, шо громада Панта
лиха постала

також припадково, як осада одного,

польського шляхтича, який ту попав з корінної та
чужої Польщі,- шукаючи доброї жмлі і дешевого й
доброго робітника, де можна б було панувати, маrи·
гроші та нічого самому не робити.
Відомо ж е з~сторії нашого минулого, шо Поділ
.1~ в давнину належало, як скла~ова частина Княже

і України й його населеннябую.ВіJІьне,бо в Україні
панщини ~бувало ніколи за час· їі волі. Піс~я за
непаду Київського Князівства, Поділля було даль
ше в складі rал·"цько-Волинської Княжої Держави,
в котрій тако_- не було кріпацтва ні для сеJІвн, ані
для мішан, нl Д.іІ qпців, ні для ремісників, бо всі
б ували вільні між вільними.

-71Неволя настала для України

,а

в тому й для

nоділля,щойно тоді, як ті земJІі попали пІд поль
ке панування; а сталося це в половині ХІУ. столі
ття.

В наслідок того підневільного стану, на nоді
л я почаJІа напливата польська шляхта за наживою

та вигодами й дарованим робітником, якого тут та
і на інших частинах поневоленої української зем
лі, примушувано. сповняти панщину.
'\0

Значить, паніt поJІьські почали розпаношувати
с я на Поділлі, то українське населення почало за
непадати й попадати, під натиском польських зайд
у залежність від тих панів-зайд, і мусі.JІо сповня
ти дароt.{чинності

для панів-шляхти; спочатку,во

н и мусіли роб ити два дні на ТИІ<день даром, а По
тім чотири ,аж поки не прикріпили їх до польських
панів, як nовних рабів-не1йльників.
'·

nольські пани почали наїжджати і · на~1ножуватися, як сарани. Вони використовували наше насе
лення на кожнім місці поселення дуже жорстоко та
поводилися нахабно і визиваючо.
Українське населення терпіло тепер не лише з

причини несення паншини, але ті терпіння бували,
wе прикрішими з причини насилля польських панів

і·~ їхніх розбешених "малойцуф"- молоді, яка , ди
вилася на батьків своїх, і собі наслідуваJІа в ще
гірший спосіб.

-72Тамто серед таких матеріяльних злиднів та
моральної пресії, коротало свої дні населення По
ділля, шо славилося, колись, своїми багатствами

й достатками, які тепер використовувала польсь
ка шляхта, котра жила коштом поневоленого й за
кріпощеного населення ПодіJІля.
З примх та лиха, тих лихих панів, панів-лиха
повстала на звалишах їхніх замків громада
ПАНТАЛИХА

Дуже ц ікави переказ був поширений у тім се
лі, який розповідав про походження назви тісї гро
мади від того лиха, шо його польські пани заподі
вали українцям

- под ол якам,

шо проживали на

тих

околицях та зазнавали багато лиха від панів-лиха

і їхніх

, часто

звироднілих дітей.

Село Панталих а положене серед тзв. П анта

-

лиського Степ}. І, справді, це с едине місце наJЬ.
діллі та в ціліи Західній Україні - Галичині, вза
галі, де росте на кількамилевім просторі виклю
чно степова рослина т и р с а . Тирса с прик
метна: рослина виключно українських степів.
Також вся та околиця навіть сьогодні так а
оригінальна, подібної якої ніде не мас, хіба в ук
раїнських ,степах, шо простягаються в Південній
Украіні.

-'73Крок за кроком, посувалися польські пани й
оселялися то тут, то там, і так п·очали рости та

поширЮватися не лише їхні замки, але й польсь
кі впливи, що впарі з палатами,замками та ук
ріпленнями, закріпошували українське місцеве,
не лише селянство, а.ле всі~ прошарки українсь
кого суспільства терпіли польське насильство і
сваволю всяких "мосці-пане".
Також в околиці Теребовлі напливало в rому
часі багато польської шляхти; і вона прямо роз хапувала дооколичні родючі землі українського,

золотосяйного Поділля. Так 1 почали будувати

й

грабувати. Будували свої замки і палати, а все
коштом українського населення, яке мусіло не
лише даром робити, але ще й панам платит.и~щоб
пани скоріше могли їх осідлати,ян· своїх рабів.
Такі замки-осади будували, переважно в та

ких околицях, шо мали самою природою найкраші
поло ження. А також будували свої посел-ення,де
вже бували в околиці якісь оборонні замки,

afio

твердині.

Теребовельщина якраз дуже надавалася на
такі польські шляхецькі осади, бо замок у Тере

бовлі був у тих часах для них доброю опорою пе
ред всякими ребеліями українського насе.11ення,
а також проти нападів татарів, чи турків.

-74--

' і на терені нинішньої nантаJІихи посеJІивТак
ся .. польський шлятич, якийсь виродок, Янек Дзя
ліньскі з родиною.
З початку Янек поводився ніби, 1 JІюдина;гар
но промовJІяв до народу, заnрошував відвідувати,
а гоJІовно приходити на роботу, а він за все бу де
гарно платити, бо гроші має.
МісцевІ люди з усієї околиці приходили та по
магали панові будувати , спочатку халупу, а, як
побудувuи ту "халупу", то пан Я нек забажав бу
дувати "пєнкнИ замечек", шоб було гарно та без
печно тут жити та забавлятися.

Одначе тепер до будування замку приходило і
менше JІЮдей і такі, які не багато розумілися на
панській будові. Тож пан Янек почав сердитися і
погрожувати та покликатися на королівські привіJІеї, на основі яких він має право примушувати до

праці кожного, хто сам добровільно не буде пом а
гати йому при будові мешкань.

Тож

, чи

ті королівські привіле!, чи таки на

хабність пана Янека,- словом все пІшло шкеребер
том, бо пан наче сказився. Він почав.виснажува
ти робітників перевантажуванням працІ,

а в

до

датку перестав платити. Навіть на прохарчування
не давав. Робітники бtунтувалися, але все те ~ ·
Jося ше й побоями.

-75nан Я нек закінчив будову замку, справив
ДJІЯ пані ВеJІИКИЙ баJІь, а ДЛЯ ДООКОЛИЧНИХ ее
(~ . nридумав нову працю. Він проголосив у

ц 1А околиці, шо кожний мужчина має посади

ти дві тополі вздовж шляху, яюІй провадив з
піJІь до його замку.
ЗнІ)ва ж усі дj.вчата мuи робити весь ти
а день від сходу- , сонця до заходу,- на полі
і деякі при копанtt1 ровів ,по обох боках доро
роги, яка веJІи до замку.

Важку працю сповняJІи дооколичні селяни і
важко було їм догодити то~у панові, якого по

його ділах, почuи називати "пан-Лихо!"
СеJІян.и с.~ушно казаJІи, що до них прийшов
пан, а :враз. із ним прийшло до
них лихо.
Та пан Янек далі всякими нахабностями і
піддурюваннями використовував насе.лення й
з тієї причини наростала велика ненависть до

пана та до його дітей, які ставали тягарем та
пострахом ДJІЯ всіх молодих дівчат та навіт Ь 1
особ.1иво зам уж них молодих молодичок, яких
паничі напастувuи та заманювuи і прямо на
сиJІувuи. А пожаJІітися було нікому!

Дерева росли, топо.лі струко витичувLЦІи й
прикраwувuи стежки й дороги, які збулув~ли
сеJІяни ДJІЯ вигод їхнього пана. Ст епи цвіли й
запах розносився ген далеко по всій тій чуLНJ
вій околиці.

-76Пани МЮжилися, приїжюкаJІи все нові гості та
справJІЯJІИ веJІикі баJІі коштом і працею сеJІян -не

віJІьників пана Янека ДзяJІінського, який нахв~
вався своїми замками, красою, тоnо.11ями та ate-·
ми, які бу.11и скрайно розпешені.

І все бу.11о б ішJІо менше замітно, аJІе жарсток
ка поведінка
того пана та нахаnнїсть його си
нів, доводиJІо місцевих українців до розпуки, б о
він підманю ва даJІі JІюдеР., обіцяв потрохи пJІаПІ'И
за працю, аJІе як закінчи.11ися роfіоти біJІя двора та
в полі, то пан Янек виганяв робітників та ше їх
карав нагайкою, як бунтарів і неробів ...
Крім того діти- сини того шJІяхтича, як попід
ростати, то почаJІи також дуже докучати та также

нахабно поводитися, як і їхній батько.
Оба доросJІі сини
бу.11и пострахом д.11я українських дів'Ш .. Вони на них роби.11и засідки,нач е
на дичину по полях і лугах, лови.11и їх та насиJІува
ли, а котра дівчина, чи її родичі ходили на скаргу,

то її, чи її батьків ше вибатожили нагайками і на
ганя~и геть з двору.

Ста.11ося так, шо люди почали оминати того

не-

людяного пана, наче проказу, та і той його замок,
також уважали за прокляте та прокажене місuе,бо
там вони зазнавали лише лиха; тож і самого пана
почали називати "Лихо".

-77Населення інакше і
не згадува.11о того пана,
лише кликали його пан-Лихо. І з того постаJІа на
зва: 'tnaн та Лихо.

БуваJю, шо коли хтось ішов до того пана,то ка

зав за здалегідь, шо він іде до того .11ихого пана,до
пана- Лиха.

Назва·l'а затвердилася і прийнялася та, шо кожний
хто знав,чи й не знав того пана,- все назmав
його "Пан-Лихо!"
То були часи, коли польська ш.11яхта знуша.11ася,
не лише на Поліллю, але і на Волині, на ПоJІіссі та
на всій українській земJІі~ ІІІо.належала до поJІьсь
кого королівства.

Польські нахабні шляхтичі не дава.11и жити нашим
людям. Тож, головно українська мо.11одь, не хотіJІа
зносити польської нахабности й наруги над собою,
вона почала опускати свої рідні се.11а й міста й ті
кати світ за очі! Тікали, переважно ген на схід, на
українські степи, над Дніпром і скрива.11ися там та
жили вільним життям.
Там у степах та Дніпрових плавнях і островах,
їх польські пани не досягали, бо там кінчаJІася їх
ня влада й панування.
Так почало творитися українське козацтво.
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КО38К у погонІ за

татарином

на

степу

.-79К<•заками називалися всі ті, шо з причин на
ціонального переслідування ворогами України,
м усіли покидати свої рідні місцевості та шукати
місць, де можна б бу .ло прожити без страху від
польського насилля, і де, мо)Іfіа б було організу
вати свое вільне життя, бо українці понадусе й
тоді любили і цінили волю.

Козакування бу .ло дуже поширене, бо польсь
ке, нааwя та сваволя панів не пос.лаблюва.лися,а
ше зростали, тож і таких утікачів, козаків, які,
шоб не гинути від панських канчУ,ків,- покидали
свої садиби й розходилися в світ за очі; найчас
тіше, як уже сказано, вони гуртувалися на Лод

ніпровю, а також на Дніпрових порогах, де й по
ставали перші зорганізовані на військовий .лад,
тзв "Січі".
Бувало і так, шо такі козаки переносилися з

одного міс ня на друге, шоб затерти за собою та
кож усякий слід. Вони не рідко змінювали свої
прізвища, щоб їх не мог ли полапати панські гай
дуки, які часто пошукували за втікачами, 1їх ло
вили та знову примусом доставляли до даного,в

тім випадку, пана на невільничу працю.

Часи, які тут описуемо е того періоду наuюї
історії, коли козацтво вже було відоме та поuи
рЕне в усій Україні.
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-81Один із таких козаків, що вже побував і
на Запорозькій Січі, мав рідну сестру, яку
оставив був ше малою у Теребовельшині, а
сам пішов був далі на схід і попав там на~
порізьку Січ. Коли ж він за пару років nри
ЙІD потаємно до тих людей, де мала перебу
вати floro сестра, шоб її відвідати,- він дові
д авс я дуже б ол ячу новину.

Його рідну сестру, Галю, знасилували ті
польські паничі, потомки пана Яна, які пере

бували в Панталисі.
Довідавшись про збезчещення своєї рtцmї
сестри козак Посунько як його звал1и - заІ}

при911гнувся помсtити ту жахливу знеьагу рІдно І сестри..

Він старався засягнути можливости дове
сти до відома ту справу та поставити її ~д
городський суд у Теребовлі, а.ле цієї справи,

спочатку не хотіли розгляда ти, пізніше її та
ки відкинули, як недоказане обвинувачення.
Тож козак Посунько постановив доходити

своїх прав таким способом, який покажеться
практично можливим та оправданим~ бо інш о=
го виходу д.ля знайдення правди і nокарання •
у тім випадку не було. Рішив сам помститg:я
за зневагу чести своєї сестри Га."11і.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-83Вичерпавши всі можливості законно доходити
своїх прав та чести своєї сестри, козак Посунь
ко одного разу дібрався обережно до того замку
на об стежини.
При помочі двірської служби , козак Посунько
від двох тижнів вів обстежини, і коли одного дня
на стала добра нагода відвідати того лихого па на
на самоті, він підступи,в до ньогота за~дав пока
рання винних у знеславі сестри Галі. З того вив,

, спершу перепалка•на словах, потім при
рук ... , аж врешті козак Посунько зловив у

язалася

помочі
хвилин і допливу злости за косу і відтяв нею голо
ву панові.
Та подія сколихнула наче елекричний струм ,
усіх nанів українського Поділля. Вони погрожува
ли всякимипомстами та вимордовуванням місце

вої української JІ.юдности, бо казали, шо вони все
зробили на спілку і, в порозумінню з ними козак
зарізав пана.
Здавалося, шо на погрожуванні все те закін читься. Та польські пани посилювали пересліду -

вання населення і так його на всякому місці при
всіх нагодах використовували, і так далі
без
пардонно і безстрашно обезчешували українсь ких дівчат та молодиць, шо Посунько обіцяв все
те переказати на Січі, на яку від мав повернути
ся вже небавом, бо довше було годі на тих тере
нах переховуватися.
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-85Проминуло ше шмат часу від тих подій, і
сини пана-Лиха наробили чимаро всяких беш
кетів та насилt.еm. Нікому було
пожалітися
так звиродніли були польські посіпаки.
НА

ЗАПОРІЖЖІ

Добившись шаеливо знову на Запоріжжя ,
козак Л осунько все розпов і," докладно
про
переслідування нашого населення польськJМИ
магнатами, та розповів і про те, яке ~пвстя
стрінуло його рідну сестру Галю .. Все це бу
ло сумне для слухачів-козаків, а й сам коою
вий Запорізької Січі уважно слухав і терпів з
усіма, бо це ж ІІШІі ~'ІМ зносюь таку несла
ву від чужинців на своїй рідній землі.
Шойно за пару тижнів сказав козак кошо
вому Отаманові про свою постанову шераз з

товаришами піти там до тієї Панталихи
та
провчити нелюдських ляхів. Може вони: отя.м
ляться,бо· такогонасильства далі терпіти не
можна.

Кошовий Отаман вислухав прохань коза
ка Посунька і сказав, шо не підсилу тепер,·

хоч як він сам бажав би, піти походо!\~ враз
з усіма козаками, але він, як кошовий Ота=
ман дає дозвіл йому, козакові Іlосунько на

-Вб-
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Козаки на чайках атакують турецьку гапєру.

-87те, шоб собі підібрав відважних товаришів-ко
заків, котрі добровільно бажали б піти йому на
підмогу та спільно зуміJІи б провчити й перес
терегти польську шляхту.

Недовго доводилося козакові пошукувати

,

wоб знаWги найвідважніших друзів, бо хто по
падав на Запорізьку Січ, той мусів бути відва
жним на все чоловіком. На Січі не буJІо тр у
сів ..
При вЮорі Посунько кермувався тим, шоб
всі його помічники-друзі ,крім відваги, були й
молодими та сильними козаками, бо ворог не
буде також до них .ласкавим; тож, коли прийде
з нимдодо розправи, шОО·козаки мали над ним,
як не чисельну перевагу, то перевагу бодай
витрева.лости, звинности та відчайдушности,бо
без тих прикмет годі буде перемогти ворога.
На протязі одного місяця, козак Посунько,

за дозволом кошового Отамана, підібрав собі
сорок два .люда, і з ними вибрався на з~хід.
Спочатку їхня подорож була присмна і вони
посува.лися досить швидко до цілі. Але, ко ли
вони підходили вже на терени, шо бу.ли контро
льовані поляками, -вони поді.ли.лися на маде
нькі групи, й так посува.лися обережно далі.

-88JЗже першого тижня ~вого таємного походу
перейmJІи mасливо річку Збруч; наступ"ого ти
жня переступиJІи також Серет, і тут маJІи одні
на одних заждати, шоб знову всі разом поради
лись, як їм найкраще посуватися даJІl, wоб при

йти на призначене місце.
ХодиJІо їм також і про те, шоб вмовитися ,
де мають зійтися разом знову? РіmиJІи, mtнай
краше буде дJІЯ них, коJІи вони зійдуться тоді,
к оJІи переступАять річку Ст рипу, в окоJІицях де
є маJІе посеJІення Семиківці, бо там мають ше
все докJІадно обговорити,- висJІати звідунів на
південь, бли.че ПантаJІихи, шоб там наперід з

усім запізнатися, і щойно тоді шукати нагоди,
щоб можна було відповідно перевести свою ак
цію проти панських посіпаків у ПантаJІисі.

Переказ даJІі розповідає про всі ті переш
коди, які маJІи козаки саме втому часі, коJІи
вже набJІижаJІитя до ПантаJІиських степів.АJІе
ми над тими пригодами не будемо заде~жува
тися, бо вони JІише відJІожиJІи на деякии час
акцію, яку підготовJІювали дуже оf>ережно.
БуJІи трудноші в підході до самого переве
дення акції нападу на двір пантаJІиських
гу
львісів; одні з друзів козака Посунька дора

джуваJІи напасти тоді, КОJІИ буде темна ніч-

-89ка,- але інші казали, шо краше напасти тоді в
день, коли служба піде в поле, а пани будуть
вдома спати піС.ІІJІ нічної гульні.

Одначе козак nосунько настоював на тому,
щоб ще підождати так довго аж пани будуть в
"доброму гуморі", тобто ждани на JІкусь таку
нагоду, шоб застукати
їх неува.ними, або
пJІними, бо тоді можна б напевно перемогти.
Всяка акція, на думку козака nосунька,не
Меїм випасти невдачно, бо тоді можуть всі
самі себе занапастити, а до того й нічого не
вдіяти.

.

Довше цереб:ування в JІіеі сорока люда буJІо

також трудом для кожного з них. Хоч вони бу
ли передягнені, наче дроворуби, але козак лю
бить гуляти в боях, а не сидіти в JІісах.
Тож можна собі уявити, яка ве.11ика радість
охопила всіх, коли їм було донесено, шо неза
баром паничі б у дуть віддавати свою наймоJІодшу сестру Ядвіrу за якогось ШJІJІхти~а а•
з Литви. ВесіЛJІЯ має відбуватися тут, у nан

талиському дворі, й буде нагода там "погуJІJІ
ти", як казав козак nосунько.

Ue

бу .ІІа направду дуже добра нагода пе

ревести наскок саме в тому часі, як весі.ІJ я
перетвориться в орrію пняків .

-90Проминуло багато часу, від коли поселився
пан-Лихо, а сусідні мешканці не забували того
лиха, ІРО голосний на всю околицю шляхтич з~
подіяв, тим більше, Іпо його нашадки нічин
не
відрізнялися від своїх нелюдяних попередників.
Одні вмирали, другі народжувалися, але за

подіювана кривда не забувалася, бо її ятрили в
свої~ розгнузданості нові панські лиха.
Не лише козак ПоС'унько обороняв свою сес
тру,- таких випадків було дуже багато, і люди не
могли себе самі оборонити беред всякими безп
равствами поляків.
тож, коли пани

приготовлялися видавати за

якогось те одного зайду панянку ,- населення не
мало ніяких сантиментів, крім единого бажан ня; ІЛоб ті пани раз-назавжди забралися геть з
їх околиці, з тісї Пан та Лихи.

!·· озак Посунька та його друзі дуже скорень
ко знайшли собі помічю!ків, з поміж околичного
населення, бо селяни радо сприяли були б кож
ній людині, яка бажала б провчити тих лукавих та
жорстоких

паничів.

J:1ували і по сусідних громадах польські пани,
але не всі були такі жорстокі та насильники, як
ті з Пан та Лихи.

-91ВЕСІЛЛЯ
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було далеко до дня самого весілля,

як до других дооколичних панських дворів

розсилалися гінці з вісткою та з .зщюmна
ми на весілля до панів у Лан та Лисі.

Л треба знати, Поділля, де колись не
було і духу польського, тепер набралося і
шляхти і їхніх прихвоснів, які наїжджали з
корінної Польші,- дуже багато · так, шо на
ті~ багатій українській землі аж роїлося і
гуділо наче в бочці від різнородної знат j
польських дармоїдів.

А всякі балі, гостини, народини'. й в~:
сілля, завжди бували дуже велелюдні, гучні
та прямо кажучи - крикливі,де за їхнім то
дішнім звичаєм без галабурди ніколи й н~
обходилося.
Спочатку українське насе.,1ена на всР те

дивилося, як на диво й дикунів, •.uo себ~ на
зивають панами та шляхтою, бо fІіколи 11аші
українські пани, які тут бували me перел на
mом поляків, таких оргій не спрапля.:1и.
'Гож приі1шли нові пани і нові порядки.

-92На самому дворі в Пан та Лисі - великий
рух. Приготування до весілля в повній шtрі і
ніхто не дармує. Навіть почали наймати й по
кликувати по ко йову службу до всяких робіт, й
чинностей, які були поза самими палатами,б о
то весілля для наймолодшої rее1ри паничів, і
його пани бажають відбути з усім блеском та
тією помпою, яка нераз,хоч і виглядала наче
пуст~ дерево, але все те мало блишати, ніби
штучна позолота.

Ніхто так не потрапив би позувати та вда
вати багатого, будучи сам заборгованим, ніхто не міг би так хвалитися тим, чого не має,
як польські ~1ани. Все було на хвалене, на со
лене,

на перчене та приправлене удаваною ве

личчю і r'рандіозніст~ аж до пересади.
~ країнське населення вже добре визнава

7

лося на тій "помпі",і не дуже звертало увагу,
ні на самі приготування, ні на крики панів,як і
робили більше вітру, як треба.

Е~ за робітниками та ше й таки
ми, які не вимагали б від панів заплати;панам

трапилась "дурничка". Rони найняли десять і

біль.mе, як буде треба, дроворубів, між якими
попав шасливим збігом обставин також
наш
козак Посунько.

-93На дворі все заметушилося. Найкраше пра

цювали новонаймлені дроворуби. ~:озак Посунь
увивався на всі боки, шоб ніде не забракло ні
одного предмету, який може придатися для щn
луг підчас весілля.

Рін здобув собі від надзірної служби та від
панів·. навіть признання і довіря, бо так себе,
при праці поводив, наче б усе знав. Він покшm
неодном у, як треба справно не лише приготови
ти дрова і їх позаносити на відповідні місця ,а
ле також, як впорядкувати все подвіря та по

складати всяке знаряддя і упряж для коней, як
вози поприбwрати для парадної.поїздки по пан
ськи, як він сам казав.
Пани і вся виша служба дуже високо цінили
не лише працю Посунька, якого Рони кликали з

польська "f!нс", а деколи якийсь оконом ан й
додавав, кличучи його "nане Лнс"! Все це ~
звучало й козак бував дуже послушний та пра
цьовитий, то пани забажали його мати в себе,
навіть після закінчення весільних робіт.
Маючи перед собою важливе завдання,

треба буде тут виконати

яке

на ніч самого весілля

з своїми друзями, Посунько на все погоджував

ся і нідхлібляв панам дуже, але гідно, так, п•об
в те можна було повірити,. без підозрінь.

-94П!е лише пару днів ділило від часу того пиру,

шо його очікували дуже нетерпеливо всі польські
пани, які вже були поприїжджали
на весілля та
ждали. на нагоду добре побавитися, побешкетува

ти й чимось себе вирізнити з поміж сірої маси, бо
майже~
всі польські пани дуже любили показати
себе більшими, мудрішими, багатшими та краt'JИМИ
в ід других, або , якто українські селяни
казали :
пани хотять самі себе перескочити і показати,то
вони не є· тим, чим є.

Rагто вже було приїхало, ше більше мало б
приїхати,головно ті, шо були з дальших околиць. У
тому часі польські пани вибиралися на таку оказіо
з цілим своїм І"ОЧJПМ, цебто і зі своєю власною слу
жбою, так, шо треба було мати місце, де ту
всю
зГраю примісити.
Тож не диво, шо вся Пан та Лиха перемінюва
лася в якийсь невиразний ніби базар-торговицю, чи
відпуст, кудою приїжджало так багато чужих панів
і їхньої служби.
Серед тієї насичености панами та різни!\ш лю
дьми, могло багато замішатися і таких, які не ма ли нічого спільно з весіллям, бо їх ніхто таr-.·1
ані
не просив, ані не закликав, але всеодно j т::tкі fіувал и цікавці, яким всяке весілля було в руку, і вони
такі оказії дуже любили та на них прихощ1лиІ шоf·
б у ти свідком, як не учасником, nанського HИiJJ J Со
де рубають, там і тріски скачуть;де_друrі їт~ять,то
можна і самому шо вкусити, а ДР попивають

і пяні бувають.

·
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-95К рапюї нагоди навіть не моглn сподіватися
наші козаки, шо також, крім "дереворубів"-по
пали сюди, ближче весілля та ждали, коли і для
них почнеться пир.

Посунько так був зайнятий всякими працями
для найкрашого приготування вього на весілля,
шо йому здавалося, шо й справді, без нього,таке
весілля навіть не могло б відбутися.
Та не лише так собі думав козак-Посунько,бо
такої думки були про нього всі старші економи і1
самі панове-шляхта, яка в·мразно бачила ,яку ве
лику nрацю виконував Посунько,- Лн.

Знова ж його товариші навіть почали· поважно й
сумніватися, шоб бува, їхній товариш· занадто не
nолюбив панського двору і самого весілля та не
забув за них і за тим, за чим вони всі тут nрийшли
з далекої Запорізької Січі?
Побоювання їхні nосилювалися ше більше ти~1,
бо Посунько вже майже тиждень не давав f!po себе
в kтки та не давав вказівок, як вони МЮІЬ викона
ти ту акцію помсти?

rroгo побоювався і сам nосунько також, бо він
не мав нагоди переказати своїм друзя"У1 точно 1 f1IO
свої найближчі n~1яни. f;уло багато праці, а в додат
ку його пани-економи

nризначили підчас сз\'юrо nt~

ребігу весілJІя, перебрати під свою команду весь
дог.ляд за порядком на брамі; її держати безпе
н ою д.ля кожного, хто на.лежить до весільних. гос
тей і до служби та до двору, значить, шоб
мати

бачне око над усією двірською не-панською челяд
дю,- а всіх інших цікавців, шоб не впускае ані на
в іть на майдан перед палату.
Прийнявши всю ту працю на себе в вослусі та
ше й сам додавав деякі пояснення, як то він буде в
ЧІс;весі.лля поступати і як буде дуже про це
все
дбати,- козак Посунько аж тепер звільнився
на
короткий часочок на те тільки, uroб подати вістку,
а також п.лян всієї акції ,яку мають перевести вжР
після завтра, бо все готове. РесіJІля починасться.
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ВЕСІЛЛЯ>>

~- озак Посунько мав лише пару годин вільного

й використав той час на зустріч із своїми прия
телями, але ніяк не міг сам з ними усіма нараз,
ані побачитися, ані поговорити. Тому довелося,
лише з тими порозмовляти, які побачилися з ним
на означенім заздалегідь місці.

Не можна було з усіми нараз порадитися , б о
їх з~багато було, і це могло б викликати підозрін
ня, тому Посунько п~реповів їм докладно про тdі,
не лише стан,але й обставини, де і шо е; коли всі
ті пани будуть n'~1i, і як їм треба буде порозуміти
ся, шоб усім бути на означений час і 1 на rонач6Юму
місці.

Рішили на тому, шо хоч весілля починаеться
вже завтра, то вони не будуть першої ночі нічого
починати,бо треба цьому всьому наперід добре та
основно приrлянутися, пізнати химери панів, а то
ді побачуть, що треба робити і коли.
Всі незамітно порозхо,gиJІися, а козак Посуньtн

попрямував до двору. ПІ81шов у самий час, бо ли1
переступив браму,

як nочув голос одноrо з екон о

мів, який голосно кликав:" nане, Яне!"
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Я тутІ- відізвався козак та попрямував

до економа.

Нічого надз.вичайного не було ,лише еконоw.
дав доручення козакові, шоб взяв со·бt декілька

робітників і дві фірі з драбинами та нині ,хоч і
вечеріє, поїхав на Тичі і нарубав там трохи зе
лених ві ток тополь і інших галузок та привіз іх
до двору, бо завтра з-ранку треба замаяти всі

стовпи біля брами та саму браму, а також і "од
в ір ки стаєнь, комори, стодоли, шопи, усіх забу
дувань, а зокрема, щоб гарно прибрали зеленню

кружrанки коло "замечку", як його пани назива
ли, тобто досить просторий будинок, в· якому й
довкола якого перебуватимуть діти панів, які є
гістьми враз із своїми батьками на тім дворі.

Новина добра. Бо козак Посунько дуже сам
турбувався, щоб при переведенні на панах мости

вих помсти,- не побити й дітей та жінок.
Значить, всі діти на час пиятики панів будуть
перебувати на кру:жrанку ,-такназивали ті окре
мі забудування.
Посунько дуже не хотів також, шоб жіноцтво
потерпіло підчас розправи. Але дотепер він
ше
нічого не міг продуМати, як би їх ощадити? Тре
ба- думав він собі - так робити, шоб напад від
бувався аж тоді, коли остаточно розбавлені
та
розгуляніr
пани підуть кудись спати.

-99Тоді буде можна взнати, чи спатимуть всі
разом, де хто попав, чи пані підуть до своїх бу
дуарів? Покищо, козак Посунько все робив, mоб
"козацьке весілля" випало найкраmе.

Нічка проминула, і наступного дня вранці
наче в У"'ику

-

загуло, заворушиJІося; пани

-

вже

всі на місці. Паниочки та старіші дами, вимазу
ються різними помадами іпорошками з пшенич-

ної муки й все закроплюють французькими вода
ми, шоб не було пізнати знаків старости, бо то
го дуже не люблять всі пані старші і моJІодші.
Економи розпоряджають, шо, ко.11и, де та я
кі вина псдавати першими; ріпІили подавати на
початок добрі трошки кваск~ваті вина, а пізні

ше, як уже буде видно, шо гості ~ПІ\1)ТЬ трохи
"під чубком"- можна буде подавати всяке барах
ло та ше з домішкою перевареної води. Головне,
щоб було мокре та, шоб трохи ще пекJІо в горлі ,
бо смаку в той час гості вже не будуть розрі~

ти. А раз не будуть розрізняти, то й не треба з
тим дуже возитися.

Вислухавши таких nорад, вся об слуга буJІа в
повній згоді з її змістом, бо П('рада була вираз

на й не давала для обслуги ніяких турбот за ви
сліди. Все було на своїм місці

.

Вдарила музика. Весілля почаJІосяІ
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нагадував своею мелодією "Краковяка", але

то

не був "краковяк". То таке наче запрошення і по
витання гостей, бо музика грала, однак ані од на
пара н~1т.анцювала.

Після закінчення того танця, староста Гудзік
промовив слово, і між ішими, від дуже високо та
з помпою підносив весь рід тих панів, на майні я
кого тут усі зна~одяться,
,це"руд пяшисти" та
"круле~скі", казав староста. Тому так багато па
нів тут приїхало, що.б відзначити своею пуисутніо
цю те молоде поколІння, яке ще має приити з на

сіння молодять, весілля яких тепер шойно по ча
лося.

Присутні кричали тричі -ВіватІ" та випивали
келихи вина, яке вже ждало на підносах у прислу
ги.

Аж тепер музики почали знову грати вальса й
панове забирали rnoїx дам та довго крутилися,при
співуючи при тому собі під носом різних любовних
мельодій, а все до такту бубна,який майже приrлу.
ш ував всі ті поодинокі співи танцюючих пар.

Посунько мав багато nраці. Він надrлядав не
лише за порядком на вел~кому і переповненому оо
зами, повозками та кіньмп подвірю, але він дуже

пильно стежив і за тим, щоб пани всі були бРзпА+
ні й мог~~ без перешкоди забавлятися і пити.
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- Нехай гулиють- думав він собі та лише
побоювався, щоб не випили всіх напитків пер
ших ~нів весілля, бо не було б їх чим добре та
красно погостити нанаступну нічку,

якої

всі

козаки ждаJІи з великим напруженням.

Економи не забували і за прислугу; ко.11и в

забавових за.11ях вЖе було ВИДІD,шо можна пода
вати гірші панські напитки навіть з водоІС, то
ді і с.11ужба отрима.11а по пару кеЛихів добірної
оковити, бо вона сповняла свої повинності дуже
добре і зас.11ужила також на весільну раді сть.
Ще дuеко було до·півночі,а пани: вже хили.11и
mоїголови наче качкИ, що наї.11ися маковиння,
так їм поділаJІа подільська оковита.
Першого дня весwя не випадало відразу в
нетрівкому стані показувати свою мудрість та

си.11у і "геройство", тож пані дуже дба.11и, щоб
їхні малжонки видержали, а вже на другий день
весілJІя, або на третий,- можна буде погу.11яти й
ІП<3ЗІП1 неодном у шляхтичеві, шо то не .лише він
є паном на "заr'родзє".
Лише одна група молодих надутих панжін

шось бокували і нашіптува.11исв. Вони хотіли й
собі скористати з ночі та податися на "лови",.
бо їм замuо бу.11о панянок.

-102Виправа на "лови" тривала недовго. Після
nершої nерешкоди,якої
молоді паничі заз
нuи, була таки на брамі, бо Посунько, як сто
рож, не випустив їх за браму,
така була n~
станова, щоб нікого nісля півночі ані не впуска
ти, ні не випускати з замку.

Та паничі тим не заспокоїлися. Вони, наче
серни, передер.11ися через не надто дJІя віку ви

сокий частокіJІ-тин, і подалися полювати

з а

моJІодими дівчатами.

Посунько був весь час у порозумінню з і
своїми товаришами, і він їм вчасно подав ві
стку про ті вибрики паничів та порадив провчи
ти їх ше перед тим, нім доберуться до сусідно
го сеJІа.

Таку нагоду ,Дlm.прочухана звиродніJІим па
ничам, товариші

Посунька використаJІи, як пе

ршу заправу. Тож всі свої моJІодечі сили вони,
не зважаючи на пізну нічну пору, використали,

з такою вміJІістю, що пару паничі в JІедви затя
г JІИСЯ ЗНОВУ ДО ДВору.

Все пройшо не дуже замітно, бо козак

По

сунько просив дm11прочухана паничам, а.ле так,

шоб нікого не забракJІо наступного дня на дворі
між весільною "братією"; значить паничі в тро

хи нат.11умити, але не вбивати, шоб не витвори
ти передчасно паніки та не насторожити панів.

-lОЗ-

Так воно і стаJІося. Паничі всі прийш.ли до
двору, а.ле не всі бу .ли задово.лені з нічної вип
рави.

Во ни спа.ли наступного дня довше, як спо
д іва.лися, і це бу .ло майже норма.льно, бо мо.ло
д і .люди зви(Іайно бі.льше потребують спати. Аж
перед по.луднем, поча.ла с.лужба будити паничів

і ск.ликати їх , бо вже пора збиратися в подо
рож з мо.лодятами до ш.любу.

-

Мо.лодий приїхав по молоду дуже вчасно, бо
вже перед десятою годиною був на місці. Однак
ніхто не поспіщав відразу збиратися до шлюбу,

бо гості ше не всі.бу.ли повстава.ли.Деякі,

вже

крутилися по подвірю замку, але більшість ше
була в .ліжку й не зна.ла навіть, котра година,бо

пішли були дуже пізно спати й до того горі.лка,
якої кожний пив подостатком, ше їм не вивітри
ла й наче зако.лисуQа.ла до спання та відnочинку
й тіеї вигідної хви.лини .лежати в .ліжку от-так.
А вже про мо.лодців тих, що бра.ли учаеть у
виправі на дівчат,- то йrоворити годі.Дехто мав
підбите око, дехто подрапану шкуру та піднухде
об.личчя. Все те йш.ло за рахунок молодости,бо
ніхто, крім самих молодців та козака Посунька
й не догадувався, шо ті "мо.лойци" вчора тнк
заСJІужено нахапа.ли поза ушників. Про те ніхто,
ані словом
не обзивався. Все притих_,1о.
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пора для усіх вставати, тимбільше, шо економ
наказав службі кинутись між панівта їх побуди
ти, бо вже полудне і пора приготовлятися д о
тих завдянь, до яких гості себе зобов' язали ,
ше нім сюди приїхали: значить - до звеличання
своею присутністю весілля молодих , шо ось у
же ждуть на них, бо пора вибиратися до шлюбу.

Хоч шлюб у Тепебовлі був замовлений

на

четверту годину пополудні, то всеодно, нім та
rромала вельможних панів та пань поснідае
й
нім приготовиться до поїздки повозамн до Те ре

ребовлі з молодятами на шлюб, то й того часу
буде таки замало.
Остаточно пани повстащ.и"", але почаJІи на

перід розповідати/tобі, шо кому снилося, бо nо
льська шляхта вірила дуже в сни, в карти й ін
ш і ~бобони та ворожіння з рук, тошо. Все те
припізнювало приготування до шлюбної подоро
жі, на яку так нетерпеливо ждали старші пані й

самі молоді панянка ~ панич.
Пан староста вже приготовив собі досить на
ті часи довгу промову до молодих та до гостей,
бо хотів і себе представити неабияким
ста -

croi

ростою, але мистцем слова в ельоквенції та в
nідборі улесливих та сорокатих речень.
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- Нсх жис"І - проскандував хтось з присутніх
слухачів, коли пан столови-староста пІдніс тост
за .. здоров'я. "~доі пари, ~ка стояJІа с!ред прост~
ро І свІт лицІ мІж сотнею цІкавих rостеи.

ІЦойно тепер багато з них відчуJІо голод, і во
ни були б раді tue щось попоїсти та випити і так
у підхмеJІеному стані сідати та вже їхати до Тере
бовJІі, бо пора.
Ксьондз- проборш справді ждав та нетерпеJІи
вився, бо весільні гості ше не приї:адждаJІи, хоч
наближалася пора ІІDJООб давати. Ше JІиmе браку
вало чверть години до четвертої, а мо.11одих і не
видати.

- Ядон-ядон!" - рознес.11ися rоJІоси тих, шо з
цікавости, а не з іншої спонуки тут •даJІи на їх
приїзд ше від десятої години ранку.І діждаJІися!
Напереді їхав прикрашений віз із старостою і
з "старостіною", а шойно друга повозка, запря•е
на в чвірню білих коней, раптово задержuася А
молода пара ше ждu а на третю повозку та на кн)

тупну, бо в них були дружки і дру:аби.
Дружби та дружки повисідаJІи й почаJІи пом а
гати моJІодим висідати, прибирати мо.11оду у ве -

JІьон, якиR трохи позаrинався не так, як треба,бо
до рога хоч не така то й да.11ека ,аJІе пи.r
nрипадав

t здеформував

копотам

деmо виг.11вд мо.1одих.

-lDб-

І''видко приїха.11и й решта готеА на повозах.
Одні бу.11и запряжені в трійню. Коні всі шпаки ,
ЯК СОКО.ІІИ. НИМИ ПрИЇХаJІИ баТЬКИ МО.ІІОДОГО,ЯКі
заступа.11и також батьків· мо.11одої, бо її родичі обос помер.11и ше, як вона бу.11а маJІою дівчи
ною.

Лише бракува.11о пару мо.11одих паничів, які
з причини попередної._недоспаної ночі, ше виJІе
жувuися на замку. Іх сJІужба будиJІа, аJІе це
нанішо не зда.ІІося.Паничі не встава.11и, вимов
JІяючись не диспозицісю, недугою, тою о.

Весі.ІІ.ІІЯ відбува.11ося за всіми правиJІами й
ш.11яхецькими звичаями та нормами того часу.

М а.11і недотягнення нічим не порушуваАи ті&

тяг .11ости й порядку, шо товаришив у всяких то
гочасних весі.ІІьних церемоніях.

f\сьондз-проборш скоро відробив свое діJІо й
наказував моJІодят, шоб шануваJІи одне одного,
а го.11овне, шоб бу.11и вірні отчизні своїй та Rогу
і ніколи не забува.11и спомагати косцьо.11и і те,
шо кожний uutжтич мас бути сторожем !Т~(}-

сці"·

·

на тих

"кресах'', де мо.11одята мають И

повцині зажити тасливим життям супружим.

-107Органи заграли ше релігійну пісню по ла
тині: "
rуеум лявдамус!" і вся церемонія та
процедура в косцьолі з шлюбом була завflрше

rre

на.

Rce

те сталося на велику радість ксьондза

й усіх гостей, бо відпав усім той тягар «tорми
та ритуалів, які і польська шляхта мусїла вико
нувати поважно
за. усіми.прав.илам~"'- які вw.в-

ra

~али ксьондзи ВІД усІ:(, навІть

mлялти.

Польська шляхта слухала сrоїх .ксьонДзів
тому, бо то було в інтересі обох сторін,

ІІедаром пословиця казала:

і

"хлоп служи й

ухадза пану, а пан кссндзу!"

Але до українських православних свяшени
ків польскі пани відносилися з погордою· і. так

підло в~ез ними поводилися, шо наказували їм
відроблювати паншину.

Весь почот весільний, вертаючись з теребо
вельського косцьола, гнав і переганяв один за
другим, начеб сам сатана за ними гнався. Бо в

тому часі вже так бувало, шо після шлюбу, всі
наче Аід вогню тікали, поспішаючись дістатися
першими домів.

rci погоничі підганяли батогами своїх коней
~ж курява за ними взносилася, наче
горіло.ІJе
вказувало на ШJ\І.ЯХ повороту панів домів докінчу
вати весілля. Ланталиха ждала 111 recЇJLJI.Я ...

n
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-Приїхали! Пани приїхали! Зі шлюбу! ... викли
Іtувала служба та всі ті, що позбиралися разом,шоб
побачити, як пани будуть далі бавитися?
Л цікавих зібралося чимало. Навіть, tті• ,звича

йнL, що мали б бути при праці, бо сонце не зайшло,
і вони-вже не працювали,лиш· разом з іншими ждали
на приїзд панів.
Пани ше десь були на пів дороги між ~ютьком,
а Тичами, як музика вже грала так голосно, шоб і,

якнайкраше грати та якнайголосніше, ООи>усі почу
ли ту славну музику, шо грала панам на весілля.

Приїхали.

Економи й обслуга наче відмолодли, так усі га
рно

клянялися моюдягам

та _Іq>JNіJІtІбезустанно "Rі

ват'f та "Нсх нам жис!", шо годі було почути самому
свій власний голос. Пани також, наче понапивалися,
якоїсь отрути,- так верешали й "віватували", 1'10 все
те виглядало на забаву підлітків, які хотять самі й
себе та других переговорити, переспівати, перРкри чати й переконати.

С пршді, треба вміти пити та вміти бавитиr-я, а

польські пани вміли одно й друге, і в тій ділянці не
міг би їм ніхто так скоро дорівняти.
J! 1 ераз крикнули хором "Нсхжис!" і почалось.
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рані СІО.ІІі, на яких аж вгиналося віко під тяга-

.

,

рем п~чива, вин, шклянок, пщстав

.

1 всяких кели

хів, одні краші за других. Малися пани добре на
українському Поділлі.

- Пара, за паров!" прокомандував один з
дружбів, який перебрав команду над порядком у
дальшій забаві. ,Лосі сам староста усім поряд кував, але

, .

як пани позаходили за.столи, тоді

сама молодь танцювала і бавилася та сама собі
ше й приспівувала. Старші пили, закусували та
оповідали менше або більше "масні" жарти"шоб
розвеселити старших пань, яких тут було досить
бага-то.
,Іlружба далі виводив танцями, і гості з за
стоJІів дивилися та критикували, обмовляли од
ді паничів, шо криво танцюють, а інші прикла

дали своїх язиків на те, шоб кожній панночці та
її партнерові пришити якусь "латочку"
для забави.

,а

в ее

Коли вже с·t·арц і і статочні пані і пюювР та

їхні кузени, зовиці і вся ближча та дальша фа~У1і
л ія по вечеряли; коли вже всіх пообмовляли , а
також себе якнайдокладніше похвалили й перех
валили, - тоді й вони виходИJІИ з за стодів і rю
чинали й собі танцювати.
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тичів поmере"ІUІИСя, котрий з них краше танцює та
виводить "врубля"- тобто такого танця, д~ мужчи
на сам провадить раз в один бік, раз в другий с100
партнерку- панну. Пан J\арбіньскі впевняв свого ж
колєrк, пана Токажа, шо він не провадить добре та
тягне

ліву ногу в танці ... це так пана "~'окажа,

шо вважав себе~~.найкран10го "міст~а" в виводі й
викінченні того танця "врубля" ,- обІЙШJІО та обра

Jило, шо чуть-чуть не прИйшло до поєдинку між ти
ми обома польськими шляхтичами-когутиками. Jl а
шастя сусідні пані вчасно про все почули й почаJІи,
шо-сили переконувати обох, шо вони об а трошки в
тім випадку пюдо танця "врубля" помиJІиJІися, бо,

фактично оба вони його виконують гарно "пєнКнє"
і "пши'$оїцє". Тож -11е має потреби обом їм спер~
чатися над тим, де треба обох похвалити, тимбіJІь
ше, шо лише дами могли б взнати, хто краше танця
виводить, бо вони це не лиш бачуть, але й самі по
суваються за панами в данім танці.
Ситуацію• бую· не лише врятовано, але об а пос
варені та дешо розстрояні пани, стали себе переп рошувати та вихваляти один одного під небеса.

По.ні Ядвіга Жесньовська була таким зворотом

ситуації надзвичайно вдоволена й почала далі

''' е

сипати компліменти обом панам, які , шоб1 ~ не ос·таватися
в довгах, почали дуже облес'І() хвалити
розум ясної пані Ядвізі.
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flf1 відомо, як ше довго були себе взасмно
вихваляли nани й пані,.та сталося uюсь таке, в
тім І мо менті, шо роздружило ту малу громад
ку заrавних гостей.
~краз nан стороста завівзвав все nанство,
то молодята матимуть їх nерший танець, бо вже
с по nівночі, і хай світлі гості nривітають їх у
вагою·й своїми виявами симnатії, а після танку
достойні гості будуть "дарувати" молодих дара
ми великими, ширими та гідними свого стану .. ,

бо шляхецка кров с не лише
вона, а серце миле, шире

голуба, але і чер

-

і шедре на дари.

~fyз·Jtкa грала дуже поважно,не скоро поль

ський танок "Польонез", з деякою відмінною та
наче сумовитою мелодісю.
Молода пара танцювала гарно і довго.

Гості майже всі уважно приглядалися

й

час до часу та до ритму ударяли своїми випле
кани~ и долонями.

Ніхто більше не танцював. Навіть молоді
гульвіси, підлітки-паничі, шо ше не пішли сп а

ти,- також тим разом були більше уважні й си
мпатично підспівували стареньку мельодію ,яка

підходила до звуків· і мелодії самого танцю та
зливалася разом у гарне ніби мурмурандо.

-112Музика кінчала грати. На великій залі стало

тихой святочно. Молоді засідали за столи, а пан
ство приготовля.лося приносити дари молодим.

-Псна пані й її малжонок вітають усіх своїх
гостей і радіють ними, як найближчими. Просят~:
всю присутну шляхту почува ти себе на.їхній віт
цівшині свобідно, гостинно та

весе.ло ... -

Таюм1 СJЮВаМ1 був звернувся до всіх цжсуmіх m
весіллі гостей,пан староста. Та мова йому яко
тако пішла, але не так гарно, як він хотів її ви

словити. Не стало гумору, бо пани перед.даруш&
ням наче води у рот понабирали.

Першими почали дарувати найближчі з роди

ни, а пізніше

, по черзі пішли дальші кревні,f1М"

ятелі і так по черзі, аж поки та вся церемонія,
я кої вже давно придержувалися не .лише в У краї·ні, але і в Польші,- була доведена до кінця.
За з вичасм, після дарування молодих, весі
льні гості переходмри до забавової залі й тепер,
як і годиться- починалася правдива •забава та
пиятика на повну бороду ...
За такимже порядком і неписаним законом,
так точно бу;ю також на весіллі панів у Пантали

сі. Ані одна пара не осталася б іл я молодих. які
збирали свої "дари" та могли, або собі роз\1ов
ляти до схочу, іти й бавитися, або йти спати.
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- ЄшР. мами часу!" - вигукнув один із панів на
завваження свого товариша, шо вже пізна година,
тож настатІ пора повести забаву на повну пару та
розвеселити панів і тих пань, шо не підуть те спа
ти разом з курми,- як:казали зухвало паничі, хоч у
той час уже минула друга година ночі.
М узиюJ дістала перекуску, .дешо випила та по
чала наново настроювати свої струменти до нової,
гострої гри, бо пани заповіли собі три польки пїд
рЯД та ДВа КраКОВЯКИ, ОДНОГО rf8JIOXa" і ДВа ПОЛОН&
зи, і шойно тоді мо~ музика знов мати перекус
й чвертьгодинний відпочинок.

Під час того, як музики брали перекусок та й
запивали його легким вином, пани-шляхта присту-·
пала в коло до одного, другого та інших столів і з
великим галасом почала співати патріотичних пі
сєнь і пити вс·жі недопитки, бо нових пляшок ані
бочівок ше не приносили.
/\ле й того вина та різних недопитих горі.[Іок й

закусок до нихб_уло д<?сить, шоб нап~нти в_же 1 так
аж наJ;рудоватl.ІІИХ ВІД пиятики панІв, яю пили

та

співали так голосно, наче хотіли перекричати все

свое довкілля, або перестрашити всіх, шо були по
за ними.

Нові напої мали принести аж на закінчення.

-114()дно треба признати панам: досі ніхто з них~
дум~в битися. Всю енергію виJІадовуваJІи на "віва

ти" it нз сnіви ~~ танці та на пиятику ~ хваJІьбу ,або
проклина.11и своІх мнимих суперників, шо десь там,

Бог зна к~ ди поза ними перРбували

.

Ніхто~міг би був дорівняти панам nити, гово
рити про свої подвиги у мину.11ому, вкі інк 0.11и да JІі
сяга.11и, як сама пам'ять хва.лькlв-паничів, а прм-

ТОІ\ІУ вдавати, шо все е найwирішою правдоtе, як це
роб и.11и паноf.е-wJІяхта з найчистішої по.льсtкої
та
не-п о.11ьсько ї крови.
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НабJІижався гарний .11ипневий ранок.

Українське ПодіJІJІЯ' пахJІо всіма запахами чу
дових квітів піJІь

,

з яких доносився досвідковий та

мрійний спів соJІоеейків і всякої птиці, шо вміє ра
до витати Rога та JІюдину. Л вже пора д.11я вчасних
робітників вставати та бJІагосJІовити гарний день.

А на захід від ТеребовJІі розносяться такі тем
и і дими, шо г ~- небо потеw.ніJJо.

-ПантаJІиха горить!- кажуть JІюди.

r ор ять пани ...

К оз_ак Посунько вже півтора години гу.11яє

там

разом з дрvзями своїми. Відбувається козацький та
ще кровав~.й танок смерти.

- Смерть nанам! Смерть прокJІ•яrим наси.льник:~.м
на ших дітей! - кричать розлючені селяни,
які теж
бачили і чули.
Бачили вогонь і чули, шо то козаки,
з самої Запорозької Славної Січі прийшли помстити
.людську кривду!

-

За смерть і каліцтво наших дітей- хай буде для

панІВ така ж заплата.

Кров за кров! Смерть за смерть!-- rо . 1осили яІ<Jсь
rо.лоси невідомих поіменно месників !
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розносився rен аж до Теребов.лі і Струсова та

аж

до Бучача. Замки були ве.ликі, будинків rосподЩІЬ
ких баrато. Дешо було муроване, а були також
дерев'~ні забудуваня і тепер

т~ все rорі.ло, а

панськ1 трупи спажи.лися на попІл.

Спочатку були б· не знали, шо сталося, але
побачили порізаних tta горо .л панських посіпак,
які перші впали в боротьбі з козаками,- з тими
народними!~ . які мст_и.ли своїх знаси
луваних сестер, дочок та понівечених нахабною
панською карою синів, батьків·. та матерів невинно катованих панською польською примхою.

Козаки свое діло помсти виконали і подали
ся знову на Січ Запорізьку до друзів своїх, шоб
здати звіт з своrо походу на Панталих у. А цей

похід вдався під кожним оr.лядом. Пани були не
.лише покарані , але й поучені . Напевно не один
визискувач українськоrо Лоділля затямить теж
і собі ту науку, яку подали козаки польським і
панам і шляхтичам і навіть екононам та шинка
рям.

З шщта.лиських замків осталися самі руїни,
які можна ше й сьоrодні побачити. Там, :tfi на
тім місці, ані ніде побіч ньоrо польські пани ,а
ні не думали відбудовуватися, чи будуватися.

-117Жниво ~було багате. Сотня найвизнач
и ішої 11ольської шляхти перенеслася поза світи
нашої землиці, й опинилися, напевно на самому
дні сатанського царства

Осталися лише самі
тому часі· поза замком.

- пек.11і.
юнаки, які fіули в
Також оставився одJіІ

пан українець·.~ жінкою, JО·рій Кіберницький, яко

го називали з причини ненаситности, паном 'Заз

дросним". Той пан Кіберник - Заздросни й, єди
ний остався у живих і він постановив поселит~ея
десь недuко Ланталихи, а.11е ніколи в самій Па
талисі, бо вважав, що то місце заворожене коза
ками і на нім ніхто з польської шJІяхтиневсиди
ться.

Також спомини вогнЮ і крови, не сприя.11и й
не промовля.ли за тим, щоб поселюватися там,
де погинуло стільки попередників.
Тож пан Кіберник - Заздрість , постановив
f.ибрати соб1 незасе.11ені ше простори біля одного
роздоріжжя, на північній-схід від Панталихи, де
стояла заїздова брама-корчма одного жидка, шо
там гостив проїжджих, збирав податки ~ "хло п ув" та обпиячував насе.11ення усієї околиці та
ховав грошики в спід ну кишеню халату

..

Тут, біля тієї корчми посе.11ився пан КіберtІUr
кий і від него пішла назва пізнішої громади, яка
д іста.11а назву -Заздрість .
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Пан kіберник

мав ше двох кузенів.Одного з

них, пана Адама Дубровського, намовив посеJІити
ся там, де відбувалося по.11ювання панів на драх
ви. Тоб то на птахи щюхви. Пан Адам дався намо
вити і осівся в Дарахові, де побудував собі муро
ваний замок. Се.11яни, які там уже перед прІt'Содом
пана LІубровського замешкува.11и, назива.11и свою,
садибу,
та і все довкоJІа неї- Дарахів. Назва т~
прийнялася на всі часи.
Знова ж місцевість, де рос.11и топоJІі та верби
й лози та, де лкли Х<.,дили рубати д.11я себе тичі,
почали називати ''Тичин". Та громада с і досі та

називається Новий Тичин.
Пізніше за час~ коли ПодіJІJІЯ підпа.11о під во лодіння Австро-Угоршини, цариця Марія Тереса ,
була насла~а німців на ті терени ПантаJІиських та
Тичинських степів-рівнин, які осіJІися в Тичині, і

назвали ту осаду "Ной Дор«f:"-Нове Се.11о. А.11е пі
сдя упливу років, вони майже зукраїнши.11ися та

почали знову називати свою осе.11ю Новий Тичин.
Недалечко від Дарахова, назива.11и одно посе
лення "Тутки". Мабуть тому, шо воно .ІІежа.ІІо по

б іч Дарахова, значить неда.11ко, , "тут" ,"тутки" й
з тісї припадкової назви оста.11ася по наші дні не
велика громада

Тутків, або Тютьків.

Всюди росли та будувалися польські фіJІьвар
ки, але в Панталисі осталися лише румовиша

на

місці польських замків. ПропаJІи пани і замки.
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у Новому Тичині.
За цісареви Марії Тереси їх приїхало бу.ло
понад дві десятки "баворів", які все одержали,
шо .лише бу.ло потрібне д.ля тосподарювання, на
віть коні, вози та всяке рі.льниче знаряддя і
готівку. До того вони були зві.льнені від всяких
даних та від податків, і мали лише працювати й
с.лужити rабсбурr'ам на тому теренім між ук раїнським морем.
Вони навіть, згідно з їхнім та уряду бажан
ням, переіменували назву Тичин, на "Ной Дорф"
(Нове Село), і всі говори.ли між собою .лише по
німецьки.
За пару років !Після їхнього поселення, вони

вже мали в своїм Ной Дорфі гарну новозбудова
ну школу, де навчалися їхНі діти по німецьки та
по польськи. Але не потрива.ло і десятка років,
як вони самі домог.л~ися, щоб замість навчати їх
ніх дітей по німецьки і по польськи в їхніх до -

мах та школі, вони постановм1и вчити у школі й
дома своїх дітей раДІ.це по українськи; по руськи
й по німецьки, бо їхне оточення е українське, а
не польське.

Ue був рідкий випадок, де самі німецькі по
селенці забажали вчити в школі не польської, а
української мови, як мови їхнього окруження.

-1-20Той випадок приспішив

ue, що та німецька

колонія, хоч не затратила своєї рідної німець
кої мови й по наші дні, але ті німці самі пере

іменували своє село Ной Дорф -на НовийТичин
і та назва закріпилася за ними і їхніми дітьми
та дійшла до наших днів.
Всі новотичанці почали між собою також у
живати, побіч німецької, й української, а не
польської мови, так, шо вони майже на 100 від
сотків зукраїнізувалися та стали свідомими ук
раїнцями.
н~віть за приходу німецької адміністрації,

підчас Другої світової війни, мешканці Нового
Тичина, хоч мусіли стати "Фольксдойчами" ,але
вони не хотіли нічого міняти зі способу їхнього
життя, бо їхня душа вже була українська. Вони,
як нераз заявляли, - себе почувають українцями
і на тім їм добре, бо ніхто їх не переслідував з
українців, а клоп'оти:.,які нераз мали, то походи
ли від поляків.

Святкували всr свята, які святкувало й
українське населення, а не пішли за польськими
звичаями І як того дуже бажали по~яки підчас .. ,
коли новотичани добровільно

принимали укра tн-

ські впливи хоч
їх до того ніхто не силував.
.
І

Вони себе не ЕІ&tЖчаJІИ· і перед ~ЇJ.ЩЯvtИ й

усіми сусідами поводилисЯ, як їхні приятелі,

-l.21Німці мали з ними трохи мороки, бо виходило,
що ті фольксдойчі більше вірили собі та україщ~
і ніяк не бажали вислуговуватися німцям· і. дон о

сити на своїх сусіДів

- українців.

Ui добрі відносини могли б були ще краще роз
виватися і після війни, але нові, !ИМ разом моско
вські окупанти тому не сприяли. Іх трохи нивезено
й порозкидувано, дехто сам утік, а частина там о
стала, де була.

ВЧОРА

І

СЬОГОДНІ

Uікаво, шо той шJUІХтич- поселенець у Заздро
сті зовсім зукраїнізувався, і його рід остався у
Заздрості, ·як рід український. Також багато ін
шої шляхти, яkа була попольшилася,- потім пона
верталася до свого роду, до українства.
Така сама доля стрінула польських панів, які

попаJІи були до Дарахава; вони тут здебільша пе
реходили на сторону своїх давніх власних, укра
їнських родів.
У Тютькові, де були поселилися переважнqв

давнину,

- самі

українські роди,-

такий стан був

остався на довгі роки. Лише вже за постання Подь
ш і,нові окупанти все робили, щоб селяни
·тють
кова пере~одили на_рим_о-кцтІ)лицизм і так ПОJіhШИ
лися

-122ІlоJІьша, згідно з теорісю rрабського, шоб ви
народивити українців на Західно Українських Зем
JІях, стара.11ася роздіJJити їх одні від одних JІініями
коJІонізації земеJІь по.11ьським еJІементом, який за
в казівками по.11ьського уряду, був-спроваджений з
корінних П()JІЬЄ"ьких земель на "KpecJJ 1\<:ходнс" ,вк
по.11яки каз~JІИ, тобто в Галичину, шоб тут кJІинами
врізуватися поw.іж українське насеJІеннв, його роз
ділювати, пос.11аблювати та поJІонізувати всякими в
той час догідними засобами і способами.

Таких заообів і спосООів буJІо кілька. Одним іЗ
перших - це 'заборона продавати українцям землі,
гоJІовно тзв. фільварочної; другий спосіб -нащцжу
вання на українські земJІі - польських коJІоністів;
третій засіб - вишукувати всяких мнимих метрик,
які вказува.11и б на "поJІьскосць" українських поо
диноких родів, переважно такі, шо мають 'Закіжен
ня на "- ий", і їх перетягати на римокатоJІицизм,
а тим самим вписувати їх , як польських осіб теж

по націонаJІьності .. Четвертий засіб, як вирішний,
мав бути поділ українського насеJІення і відгоро
дити їх одних від других

,

насадою польського еде

менту поміж ним.

Такі лінії -коридори "поJІьськосці", проходили,
переважно з півночі на південь у такому порядку:

-l23Перша баріера поJІьського шовінізму розпро
стягаJІася по річці Сян. По обох боках її надбере
жних просторів, насаджуваJІися поJІьські посеJІен
ці та скріпJІЯJІ~ся ті, uю там )·)t~e Еу.11и. Самі іюJІяки сприяJІи поJІьшенню українського насеJІення,б о
поJІяки буJІи, наче жандармами; вони денунцію ва
JІИ українців і їх пересJІtдуваJІи враз із поJІіційни
м и чинниками.

Друга JІінія поJІьської інфіJІьтрації про~тяга
JІася майже від СокаJІя, на по.лудне, до Львова,і
даJІі на поJІудне до Ходорова, на БоJІьшівці й а ж
до Дністра та даJІі, до Карпат. Всюд~ тут насn
дЖУЕШJІИСЯ ПОJІЬСЬКі КОJІОНіСТИ, ЯК заборОJІО ПОШИ
рення поJІьського "стану посяданя".
Третя JІінія також розтягалася у південному,
східному та північному напрямах. Вон а тяг JІася в
напрямі течії річки ЗоJІота Липа , з Бережанши НОІС ВКJІЮЧНО.

Як також буJІи ше дві останні JІінії, а це повз
річки Стрипи, як четверта JІі нія, та 1 ПО річках у

східному й південному напрямі- Сереті по Збруч.

КоJІи до того додати ше спеціяJІьні приписи й
поJІіційні "зажондзеня" відносно "КОП'!..у, тобто у
данім випадку - розпорядки "Корпусу Охорони По
граниччя", який мав ·право не JІише не допускати~
аJІе і виселювати кожного українця, як неf:ажаюrо.

-124Той КОП мав право також переводики арешти
та конфіскати майна кожного українця, шо перебу
ввв у по граничній (прикордонній) полосі. І від того в
тих часах не було ніякого відклику до вишої влади ..
Такий був стан у Польщі між останніми дво
ма війнами, тобто- від постання Польші аж до її не
славного упадку.

Ше можна б було згадати про звільнювання ,
ш иканування, переселювання і арештування· майже
кожної, української людини~ шо працювала, чи бажа
ла працювати по

громадах, не кажучи вже,

про

державні посади.

Також~ належа.ла до тієї поло
си, кудою переходив польський клин.

-

Майже всі містечка й села були виставлені в
тих часах на спробу. Тут переважно переводили по
громадах зміну обрядів; тобто вимагали від україн
ців перенести свої метрики з Uеркви до косцьолів і

"косцюлків", які буду~али всюди там, де не було

й

одноїпольської родини.

Тож не лише "соколи", "стжельци", і "СОСИ",
але й "косцюлкі" ··були на послугах польських шооі
ністів, а все на загладу українцям.

Багато українців здари національний іспит та
позр.ікалися всяких "вигод", але на подь~е римut:ато

лицтво не перейшлt1 і не дали семе ані заманити, ані
застрашити.

-125Коли. ше в'Зяти під увагу шиканування укра

..

Інського шкІльництва приватного, польшення

шкіл

народніх по містахі по селах, навіть по таких

гро

мадах, де не було ані однієї польської родини~ хіба
якийсь доро~ний робітник~ at>o залізничний робіт
ник, чи

полtцист

,

то рже и того вистарчало, шоб у

данім селі побудувати косцюлек та заводити

нав

ЧаННЯ 8 ШКОЛі ПОПОЛЬСЬКИ.

Було багато таких родин, що не ~ог ли спро
тивитися переходові на римокатолицизм,бо така в
тих -часах була пресія, не мора.11ьного порядку, аJІе
пресі я економічна та навіть фізична, що багато з
українських сеJІян та міщан не могJІи їй довший час
опиратися, бо. або голод, ·або безвихідне положення
приневоJІюваJІ\t неодного таки переносити метрику з

Uеркви й заносити її до поJІьського ксьондза, який
уже ждав на душу ,наче диявоJІ у пекJІі.
Сьогодні можна по різному підходити до тих,
не лише питань, а JІ~ й практик. Можна називати і
хрумівством та беЗІребетністю, чи прямо посеред

ною зрадою, але тоді не всі такібуваJІи, шоб 1м те
все навіть тепер можна закинути й приnисати.
Не всі опер.11ися веJІикому тискові політично

му, економічному та поліційному всіеї П()..!ІЬ(1)кої ~r.·
ржавної машинерії, яка напорягаJІа та тисну дtl кu~:
ну українську JІюдину, намагаючись поставити 11
на коJІіна та приневолити переходити до польського

релігійного та національного табору.

.
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g

.. В пошукув~нні за Правдою, ми могли
знаити багато 1 таких, шо за ради наживи и
вигіднішого життя та ради праці і хліба, не
встовлися спокусі й таки вибирали метрики
з українських церков, і під різним претекс
том переносили ті метрики свої та своїх у
с іх дітей до польських ксьондзів і там їм
кланялися та червоніJІи й кліпали очима,але
з дороги погубної таки не мали си.ли завер
нути, і ставали не лише хрунями, але таки
націона.льцими зрадниками.
"Тяжко впасти у кайдани!"- писав

наш

великий Пророк і І еній. Дуже важко, ми мо
гли б додати. І, горе тому, хто попадас туди
сам зі свосї вини.

***
Л кось так доля покермувала, що найб і.;н.
ші успіхи під оглядом переходу на римокато

лицизм, мали поляки в громаді Тютьків, я ка
с зараз побіч Дарахова.

Польські поліційні та адміністранііію rю=
сіпаки знайшли там аж 79 родин. шо І мтмяR
були "поляка~и''. і всі походять зі "ш,.1ЯХtоц
кого" роду. Іх таки всіх nринево.rнtJШ до одно
го перейти до римокатолицького ~ос:тс~1з. пр"='

із всіми своїми дітьми.

-127В'сі ті роди, громади Тютьків, прізвиша
яких кінчалися на "-ий" та на "-іч" або-ич
'
були примушені поліційними та адміністра-

ц ійними засобами польських старостів

та

всякої наїздної польської знаті, гоJІовно по
ліції, податкової служби тошо,- переходити,
по волі, чи не волі, до польського націон~
ного табору.
Білнuість тих примусових перевертнів аж
ніяк нічим не виказували найменшої охоти й
самі не мали намру переходити на польське
з метриками, чи и без метрик,- але тягнули
одні одних. Так, шо, колись майже сто ві~
тково українська громада, одержала, штучно
створену польську більшість.
· Такий стан потривав аж до Другої світо
вої війни. Він раптово змінився, якДарахів
с ька Волость прикінці 1942 року мала шac"rn
одер)ІІ ати свідомоmпатріота-українця за во

л осного старшину,- котрий, почувши про ті
"метаморфози", шо їх перевели були поляки
з українцями та з їхніми метриками,
т ановив все негайно направити.

- пос

П ровіривши справу в обох napoxi}!X, як
в українській так і в по.льській,аствєр.:Ш5!;и
факт польського насильства,- при поr.;очі бл=
п .о. J~ліяна Барановського, виготовили ло~
ладні списки всіх

79

родин~ яких nрИ\!}1:Н3Н<:\

-128польськими чинниками перенести свої метрики
з церкви до костела - і приступ.лено до переве

дення всіх знову до матірної вірий й нації.
Не помогли скарги польського епископату,
ані німецького староства, бо бу.ло доведено, шо
тут добровільно покривюкені родини бажають те
.лихо направити і переходять з метриками самі і
їхні діти до тієї віри, церкви і народу,від якогQ їх

б ~ло примушено вийти.
ХМЕЛІВКА

Також цікавий переказ е про походження ук
раїнського гарного се.ла Хмелівки. Пишу Хмелі&
ки, бо так те село на зива.лося від початку свого,
первісного походження.

Лише поляки, як заволоділи ЗахідноУкраїнсь
кими Землями ,після програння наших Визвольних
Змагань,- перемінили назву села на "Винявка", бо
казали, шо то така "історична" назва се.ла.
На справді історична назва се;щ е Хмелівка .
Назва походить від гетьмана України Богдана з~
ІЮВіЯХме.льницькоrо. 'JУГ,,на місці теперішнього,села
Хмелівка стояв постоем табір Хмельницького, як
він ішов походом на Польшу. На підходах до об.ло
ги Львова, війська Хмельницького якраз зробили
були свій табір д.ля відпочинку на місці нинішньої
громади Хмелівка.
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ВОЛЯ

НАйДОРОЖЧА!

з- Українських Визвольних змагань, я най
краше пам'ятаю

Чор·тківську Офензиву.

Мені перед очима стоять також і ті воєнні
приготування, які переводив австрійський у
ряд зараз після вибуху Першої світової війни
в 1914 році.

Одначе перебіг війни якось мені не дуже в
голові остався, бо люди різно говорили, і не
~авжди так бувало, як говорилося.
Наперід австріяки та німці пішли вперід,а
JІе незабаром вони тікали та опускали наші й
_н.е наші села та міста, боІнаступаJЩ москалі в
повній силі і їхня чисельна ПР-ревага заломи ла. австрійський фронт.

Почали творти ся наші військові формації
Січові Стрільці. Поява.будь-де Українських
Січових Стрільців, викликала в нас, украї
нців великий ентузіязм та викликала також і
надію, що Україна без Австріїобійдеться й
сама може собою правити та панувати.
Я був дуже переnнявся рідним військом ;ue
не мав шастя діждатися служити в ньому 1 бо

-tЗО-

скоро настава.ли зміни за змінами

,

й треба

і ти " раз до переду, раз до заду!"- як
ться в одній українській січовій пісні.

fiy.11o
ue співає

nри помочі Українськмх Січових Стрі.11ьців,шо
ус.ІІави.ІІися ве.ликою перемогою над моска.11ями під

гороІС Маківка в Карпатах, а пізніше під Лисонею,

бі.ля Бере)Lан,- австрійська армія відкинуJІа моска
.11 ів і знову Га .личина бу .ла в її руках.
Так трива.ло аж до 1918 року. Uей рік був дуже
цікавий і д.11я українців надійний, бо в Києві був у же український уряд Uентра.11ьна Рада. Українці в
ці.лому світі_раді.ІІи і жда.ли, ко.ли вже війна закін читься , то Україна буде ві.льною ДержавоК' й мож
на буде всім українцям жити вільно вдома. Також

,

ті, шu з різних причин перебува.ли за кордонами.ві
ри.ли, шо повернуться жити на 8і.11ьній Україні.
Опіс.ля говори.ли, шо в Україні, в Києві;r вже і
Гетьман України. Шо там твориться ве.лике військо
й воно поможе українцям в rа.личині також мати в
себе во.лю.

А ось першого .листопада у .Львові бу.11о скине
но австрійську в.11аду, й українці створи .ли свій у
ряд. Шо буде також і тут своя армія і в.11асна дер
жава.

Одначе вже наступних днів треба бу.ло вести у
Львові важкі ву.личні бої з по.ляками.

-131Taкvv перебіг; тих П<Jдій остався у моїй го.лоєі
і зафіксувався, юо й до сьогодні про те ТЯІV~.лю та
М(ІЖУ відтворити всі ті відомі оnрази нашого мину
лого.

Rої велися у Львові, під Львовом та і по інших
містах Західно Українських Земель, бо поляки ,оде
ржавши підмогу від Америки і Франції, кинули проrи
українців добре вивіновану армію rенера.ла Га.л.леJ>а
й почали витискати українську Армію і поза Львів.
Але, як я уже згадував, найкраше осталися у
мо їй голові ті бої, шо їх історія запистла , .як ела
в ну .-Чортківську О~ензивv"., якоІС українці показа
ли полякам, де раки зимують ... Українська Армія в
тій Чортківській О4ензив і показалася сильною, та

здисциn.лінованою, яка не .лише задержала по.льськ і
війська,

але громила їх і гнала знову аж до Льво

ва та поза Львів. Та, не стало зброї! ...
Rез зброї годі вести війну навіть самим героям
і тому ми війни з поляками, тим разом, не виграли.

Чортківська 04ензива вбилася мені добре в голо
в у, бо , раз, що її по ча ток і перший (ЮЗ\18Х засягнув ,
мі ж іншими, також Дарах ів та околицю. То бу .ла та
ка голосна і радісна подія, якої не забувається н і
коли!

Harrepшe била сИЛЬІЮ наша арmлерія. Вона гнала поля

к ів, які тікали безго.лов на .лінії всього єf:ронту!

-132До нас доходиJІи вісті про великий та успішний
наступ української артилерії. Наступ мав бм вес

ти сотний К о г у т

.

Я, навіть не знаю, чи існува

ла та кас сотня і ї сотник, але така поголоска там
розносиJІася. Дарах ів яса в і радів своею армісю!
Також пригадую собі, як Дарахівські дівчата,
а між ними і моя старша сестра ,-хваJІилися гар
ними українськими старшинами, яких бачили та з

якими розмовляли. Як то один дуже гарний о4 іцер
підійшов був до гурту дівчат та просив подати йо
м у напитися води. А моя сестра скоренько побігJІа
до хати та винесла дзбанок квасного свіжого w.о.оока
із сметаною. Старщипа випив та гарно дякував за

сметану. Це. остаJІося на довго в наШій пам'Яті та
в пізніших рОз~овах і споминах односеJІьчан.
Тим гарним старшиноІС був наш відоми.ЙС<JmІt{
В ОJІОДИМИр
аJІаНІ , командант-героЙ'
"Батерії

r

Смерти", славної сотні гарматчиків, гом ін якої,
в тому часі розносився широкими поді.JІьськими й
не-подіJІьськими JІанами. Відома та сотня стала :
аж тепер ше бі.ІІьше з книжки "Батерія Смерти'\
яку написав та видав , недавно у Філяде .ІІьфПj Гі

автор д-р Володимир Г аJІан.

* * *

-133Україна , на короткий час, мuа волю та свою
власну Державу. Було об'єднано всі українські:»
млі в одну Соборну. Українську Республіку, як а
оформилася та як самостійнадержава українсж(}
го народу проіснувала до 1920 років. Тоді це nула
дуже велика радість. Ue була така велика радість
і підйом, якої я вже досі від того часу ніде в ці
JІому світі не зазнав!
Україною знову поділилися П захланні сусіди :
Московія загарбала підступом понад 35 мільйонів
українців і створила з української тернторИ,

по

обох боках Дніпра, "самостійну" державу, УСРС,
вкв, хоч "соц і яліетична", але понево~11ена московськими "соціялістами" ще гірше, як царями.
Західні Українські Землі (Галичина), шо коро

тко . проіснувала, як Західно Українська ~ародна
Республіка, зі своїм дJtктатором,д-ром Петруше
вичем,- програла війну з Польщею· і попала
під
польське ярмо, як "Креси Сходне".
Українська Rуковина та Басарабія- попала в
ярмо Румунії, яка також почала використовувати
ТІ землі, як і всі інші окупанти . Неволя страшна

річ для кожного поне.воленого народу. У краінці в
цілому світ\ заЗІ.али невдяки. Ніхто нам не хотів,
чи не міг помогти. Помагали нашим ворогам,
не нам!

але

-134Закарпаття - попало під надвладу нової держа
ви - Чехо-Словацької Республіки, як її автономна,
значить, з самоуправою своеІС країна.
Та автономія для Закарпаття була .лише на
папері. А .ле таки ті землі мали найб і.льше мо ж
л ивостей розвиватися потр01rки, ніби то по-де
мократичному, бо ЧСР була демократична, як і
Польша. Знова ж СССР - був "найдемократичні

ший". Тож у залежності від сили тих "демокра
т ій" - залежала також і доля українського наро
ду між тими чотирма займаншинами.
Зненавщівши всіма фібрами моеї душі
пооьську "демократію" і її катів, я постановив шу
кати десь ше іншої демократичної "демократії"
і тому почав тікати з польського "Панства'' та

"Моцарства" й, найперше опинився я за горами,
на Закарпатті.

Перейшовши ті кордони, шо вели майже са
мим хребтом високих гір Карпат , заночував я
по другім уже боці,мабут~у се.лі Бижні Вереuь
ки у якогось дуже .гостинного та дуже старе~о

го дідуся, якому минуло було, як він мені сам
сказав,точно 115 рочків. Тож там дtд гостив і
годував та забавляв своїми розповідями повних.
три добі.
Довідавшись, шо я утікаю, він ствердив,шо с

-135таких самих утікачів, як я

, дуже

багато.

rra

запи

тав мене, чи я знаю, чому я, та всі інші такі, як я,
утікаємо?

Я відповів, шо тікаємо перед ворогами, яким я
і всі такі як я - не хочемо с.лужити ..
Дідусь похитав го.ловою, та сказав, шо то пра
вда. Л.ле не вся правда. Можна і не с.лужити та не
покидати рідної зем.лі ...

- Ви всі тому тікаєте - сказав мені старенький
дідусь, шо немае тепер у нас таких мудрих старців,
які давно в нас бу.ли. - Нам бракуе таких, як ті,шо
в тих ось горах, у тих дебрах і яругах задержали й
З1fИШИJІИ весь похід татарського хана Чінrіс-ханёі.
Старенький діДуган ше й показав мені ті великі
яруги, де бу.ло знищено татарські си.ли
страху тікари звідси ген аж в Азію.

,

і вони в

Мо~ це і правда, що в нас бракувало мудрих та
войовнчих старців,аJМИ не зумі.ли здержати наступів
ворожих по.лчиш.

Л хто задержить тепер mві по.лчиw а модерного у
наші часи московсько-комуністичного ДжінГіс-хана
і його галайстру, яка ось за.ливае не .лише Европу ,а
.ле весь світ?
Хочеться сказ а ти за Шевченком:

-136... Схаменіться!

Будьте JІюди,
Б о JІихо вам буде ...

Настане суд! ....

дJІе нім той суд настане, то ше багато оопJІиве
вод ,lІніпра у Чорне Море .. Ше багато крови питиме
земJІя наша.

* * *
Пізніше побував я також у Ужгороді; працював
ту·r МОJІ,очарем і чим JІише треба було .. Бо ворог не
мати ... Жити треба, працювати і змагатися з усім
лихом, шо само гналося за нашими ногами.

Запізнав я багато наших гарних і шляхетних шо
дей на Закарпатті. Між Ьшм,ц-ра Бірчака ,з брата
ми Брашайками; з д-ром Долинським,.д-ром Рудим
та з нашим майстром сцени - Садовським, з ін же =
ніром Мейським, шо був родомзі Стрия . Також я
запізнався бvв з Гарними людьми ше, як д-Р' Рих".·н.J:
ra д-р Кукурудза й багато іншими, високо~ ![1()СТ3В.JІmИ ...
t1И JІюдьми нашої науки,

штуки, мистецтва_,

г-.;еди -

-13 17цин.и та культури. Все то бу.ли чоJІові особистості
нашого народу, які також, як і я- ,не JІюбиJІи ані по

по.льськи, ні по-московськи
танцювати "гопака", а
..

.

.лише по украІНськи, 1 , тому опинилися поза кордонами Рідних Земель.

•••
Кидала мене доля також ід до чеської"зJІатої"
Прати, де важ.к~ працюваву у шкJІяній гуті. Відві
дав Подсбрадм, а.ле якось не попав в інженірів, і
з но ву опинився на Закарпатті, аJІе ненадовго.

Так сталося, шо вже в 1924 році мене відпро
ваджував в далеку дорогу, бо аж до Америки,мій
знайомий д- р Григор Лужн'Ицький із своїм шваr
ром д-ром Іваном Рудницьким.

І, от порадивши мені, як найкраше мені заїха
ти до ЗСА, ми розпрашалися, і я поїхав замість,
як було пляновано, до Америки, - мjй корабель з
не відомих для мене причин, опинився в Мексіко .
Природна цікавість не:давала мені спокою,і я
тут не засидівся даром. Почав інтересуватися та

розпитувати про м~нуле тісї країни,- й мені дешо,
розповідали про її постання, як самостійної дер жави. До.ля і минуле Мексіко бу.ло відмінне
від
долі України, від берегів якої я так далеко відда
лився, шо опинився аж в чужому Мексіко Ситі.

-138Найбільше подобалась мені там історія їхнього
Генерала Максіміліяна, гріб якого я оглядав декіль
ка разів, Мексик•нці розстріляли того Генерала,і як
опісля самі стверджували, - зовсім за невинно. Всі
за тим жалували, але вже аж над гробом генерала ...

Тут вже дешось є подіfі ного з нашим :минулим·,
бо ми також часто вміємо широ жалувати, але а ж~
по смерти. Школа добра та мудра, лише треба в ній
дечому навчитися.

Побувши у Мексіко понад рік часу, я , нарешті ,
таки приїхав до Америки. Попав до берегів тієї га рної вільної країни, де центи треба було збирати не
на вулиці, ні на вербі. але на мозолистій своїй до
лоні.
Не знаю, чи я мав якусь заслугу перед Rогом,чи
хтось мені ту ласку виєднав перед Богом, але мені,
куди я лише удався,- дуже щастило. Л міг подолати
всякі труднощі, яких сьогоднібоtеся навіть пригаду
вати, такі вони були важкі, трудні та виснажливі.
Е світі я також багато навчився; дечого також я

міг і інших навчити,- а все разом дало мені той дос
віД, який приходить аж тоді, коли людина старіється.

За все я вдячний Rогові, шо дав мені багато . й

нераз терпкого досвіду, але ніколи мене не опустив,
не забув і не кинув на поталу

-139Дав мені Бог можливість важко працювати,
подавuВін також· і сили та зд.оров'я все те видер

жати ипомогти не лише собі, але також другим,

які такої помочі потребували.

В Европі було багато українських стрільців
і старшин , шо опинилися в таборах полонених у
Польші та в Чехах. Було ~агато інвалідів. Бага
то вдів та сиріт во~нних. Ім ніхто не помагав, бо
ми втратили свою державу. Чужі нам шкодили, а
не помагали.

По своїй спромозі , я старався дати помічну
руку, де лише
міг, куди було потрібно, чи то
словом

, чи ценrом.

nереводили ми збірки на Чи1·альні "Просвіти"
й поw.агаJІи будувати там Народі Доми, тошо, бо
там, у "Старім Краю"- було наше серце. Наша
любов до Батьківшини-України не вигасла на чу
жині. Ue був той великий дар Творця для мене й
друr-их таких, як я. "Краше дати, як самому бути
прошаком"!

Дешо з тих часів уже розгубилося, дешо вже
призабулося та припало пилом . А деmо тут ше по

даю, для збереження майбутнім поколінням.

Слави ми не здобу~и ,але ~ заховали!

-140Головне, ми не віцпекува.~~tсь своїх колишніх зна
йомих. ,l]ep)llii.Jiи з ними листовну переписку , а
все
те держало нас на дусі та не давало розпJІиватися
чужім морю.

в

Тепер,під тим оглядом с ше гірше, бо не можна й
переписки вести свобідно з рідними, шо в Україні.
Туга за рідним і нам розривала нераз серце, але
ми не зневірювалися в нашу Правду. Скромно, крок
за кроком, треба було прямувати вперід і не схибити

та не зайти на манівці, бо багато наших братів поб
лукало. Поважна частина, не видер~а при ідейній,
свідо~ій праці ~JЯ добра свосї нації,- часто попадала
в пазурі комуністичних лжепророків, і там для тих чу
жих інтересів віддавала свій розум, свій важко запра
цьований гріш і свою совість.

Хай Бог хоронить кожну нашу людину перед тим у
падком!

Ми раділи кожним успіхом наших братів в Україні,
бо їхні успіхи·- були нашою радістю, а їхні невдачі·
нашим терпінням.

До .нас тут доходили всякі вісті JЮJІі'ІИЧЮІ1)

та гро

мадсько-суспільного характеру, головно з Західно Ук.

раїмських Земель. Зі Східно Українських Земель прихо
дили вісті нераз дуже протиречні. Одні хвалили соція лістичну українську "державу", а інші подавли правди
ві вісті про винищування української культури йукраїн·
ського народу·

москвинами.

ЛьБ1в
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був rереконанииі шо Ви вже зовсім

за1ули

за

13am

стар~~ nриятелі,

лист.

Я

тимбіР'

,,

11:0 знав я що Ви вже свої а вантури І!:а::ливо покінчили. !!а.лко »"Ні .'!" .І,ІІО
Еи так ~а.ло а взглядно н-.ч~го
загадково ,шо годі

себе не r.ишете а що пишете то так

npo

чого.небудь ,лоду .. атись. Цікаво булоб мен!

знати

через що Ви nопали в Таку .<алеnу т~ як і коли скінчилась ціла авантура.

Де в Уиглр.ллі то час д~ часу довіду~:~ав::я деп:о
кого то від Др.

Бирчака а ту від

npo

Вас· то від ін•.

Я ~•ус ів Закарnаття nокидети через Свойшого,
nодіdних

в лиnни

-"';'

1

ієІtс

нікого нічого не годен р~зві~ати.

Воглєда.пя,

Шронєка

nриятелїв .Українсью;х :.tеJІи Чела:іи • .Цо Львова приї.<ав я

сиджу nокищо сnокіІfно у J:ьвові,
~о

Др.

суду назад приняти не

(ОТіли.

:.Іельницькй '41:'4~ .. оїх на·4ов до краю вертатv. не :<оче

в:Іб~рається при1:1ик видно до •итти на е,.іr'рациї
п~глядови зле.

Я до нього

r.v.car·

w.e

nрацІ'w:чив а.z:вокатцькіІf кенце-

і не дуж

засил і вся а ее по

1

_lloliy

Е!же кілька листів та він не обз~:nається

·о~у і я дав сnокій т~ в~е йогон~ н~nасту~ більше ~оїми листа~и.

Питаєте::я про. ::та:І в::~орів

Jкраінці

1 іх В>!слід- не щастя .-от 1.1о,п:о

як 1:1ае так і теnер не ~агли погодитись і nі~ли до ниборів

nоділені на чІ~с.лені i"pynv. і стратили вв Волині маЬе всі ... андати а
в Га.nичин 1 нки.< 10 а.ле за те паr•иІfна. че,~ть уратована 11. і себто
ліста '4ІІ!'JШВлка Пі.1сулськ;JГО лv.кує. Обридження чоловіка 1ере як

дию:ться на nа.,тийн~: заскурузлізть ::nеція.r.ьн~ у так· знr-ни < галика.лів
треба оздоровл<ІтУ! н і~но~ичи але як і з кv·~

1

3

чи"!.

У нас са~е тепер кlчч~ться nолітични~ п~~цес 17-тьЬ~, ко~ітет
допо.>І:.>ГІ~ n~літичнz'.І в~знл·.r ·4ає:~а·~у

ві!даткlв а п:.>крv.ти ·Іаіі.ІІІ~ жадноrо.

П~т~єте як ~ені поводиться от товчу білу та~ годі, ~отіпи

'~ене виби!Jатив с;:енатори еле г:оставv.л~ на таке ~ісце п;о 1 сuк Пілсу,п.;:ІІ
ве в~шоь-1и не

~а w.астя.

Шввr'еn у Львові та доn~~єсь до Еас
Еие ПУ.'• 'D8ЗО'4 буде з

Dao- новое тиР.· а як на·• К!J&t:ьно наnиш~те
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npo оебе ІWьо а асьо to • r_:..,,. ape~a~liydl''); :хпишу все до~~;",адно
що Вас .ви11 буде, !нт~реОJ&атІt а· ти· М1ЩСОІf будьте ·здорові та не за

бувdте
nоnали

8!J01:x
в

даівих ана,коМИJ. ·.!l ..JojП оrлядаІіте добр; що~ знов. не

xueny •
. ЗдоровЛІІ :-."РО· ~1

.
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вІл

19.
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PVAI(A

1933 ро• у

ПовомА Амст вІд /І-рв ВоА!'цмммрв ІіІрчвмв з. У агороду
nомt.уємо тут на те, бо ВІН по nерше- насвІтJюс про
тодІшнІ "гаразди" на Закарnатті, в твмоа він оствнР:'
тьс1 тут, ІМ домумент часу тв ІІDМумент румоnм~.У ,тІсІ
АІОДМНИ, ШО ТІМ бІГВТО добрОГО ЗрООМАІ ДАІ СІІОСІ Бать
kІВШИНИ.

Володимир nозьниА.

-14~
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-148nо нижче - деякі дані про те, шо і я хотів помогти.
Крім того, треба було шось дати і на інші цілі.
Хай це залишиться у відомі суспільства, шо я та
кож уфундував появу книжки інж Лева Биковського, п.

н."ЗЕЛЕНА УКРАЇНА -Іван Світ, Ню Йопк-Шангай,1949.
Пожертвував

вства.

1000 доларів на Фонд Катедри Українозна

По~ртвував 2000 долярів на видання книжки "ТЕРЕБО
ВЕЛЬІ\А ЗЕМЛЯ" та і на другі цілі ,qещо, дав.Хай все
те буде Богові миле та на прославу Иого 1мені!

nобажання та под.яка від Їх Ексцеленції Кир Абро зі я
Сенишина для Володимира Возьногn за Княжий Дар
з нагоди Інсталяції.
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
З ПРАЗНИКОМ ВОСКРЕСЕННЯ ХРИСТОВОГО
ВІТАІОВАСІ ПЕРЕСИЛАЮ НАВКРАЩІ
ПОВАЖАННЯ.

НЕХАИ ВОСКРЕСШИЯ ІСУС БЛАГОСЛОВИТЬ
ВАС І ВАШИХ ДРУЗШ.

ХРИСТОС ВОСКРЕС,!
t АМБРОЗІЯ, єпископ,
Апостольський Екзарх.

Ue

найближча Родина Автора

на Рідних Землях з котиком

-150Ко~на нормальна людина любить не лище
сама себе, але й другого.

Не належу і я до виїм ків. Люблю перш з а
все своtе родину, і завжди радів, шо було з ким
бавитися, зростати,·а, ко.11и доля насr~ розлу
чила, то було з ким письмово порозмов.11яти та
взаємно поділитися радощами і смутками ЖJnтя.

В нас бу .ІІа гарна і велика родина, бо на По-\
ділJІі люди буваJІи замо)ІfІі й самі мали та ше й
другим дава.11и. Бу.11и діти - було й на дітей!

На наступній сторінці є помішена знимка, а
на ній моя родина. Третій від JІіва , це моя осо
ба зі знаком "Х" на рамені.
Тож, хвала Богові, ми виросли та не всі бу
ли весь час разом. Нас єднаJІа любов і бажання
собі вірити, помагати та другими не гордіти.
Ми всі любили і любимо свою рідну землю та
свій український нарід.
Служили своїй Батьківшині працею, розумом,

вірою та вірністю. Ніхто з мого ролу ніколи не
зрадив України.
А ід часів, коли в Дарахові поселився наш пре

док, дід -І<озак, наш рід розуісся та закоренився
також на рідній Поді.ІІьськіи Землі на-добре.
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-152Освідомивwись, скіАьки доброго вкладу дав

мій дід у pojf)lдoвy своєї громади,- я також мав
fi аж анн я бодаи частинкою , маленькою помогти ,

шоб наслідувати добрі діла своїх предків.

Мій рід козачий ніколи не соромився робити
доf\рі діла для себе і для других. А також, ніко
ли не змагав до ЗJІОГО.

Друзям прошав, а з ворогами боровся. Чесrі
своєї не продав· і не тратив, а по чужу не пося
rав.

І я~ радів, коли остаточно міг ·закуп:ити та
переслати до рідного села,вже недавно, повне й

гарне свЯВІениче об.11ачення.

На знимц і, шо помішена н·а . наступній сторін
ці відбито церемонію посвяшення свяшеничих об
л а чень-риз.

Хай все те буде Богові миле. Коли б не такі
нелюдські та жорстокі обмеження, які там і сну
ють, можна б було не одному помогти бі.ІІьше,але
там навіть "Молитись ворог не дасть!"
Москвини та і свої яничари, "правдою торгу

ють" та зневажають Вага й .11юдей. Можемо диву
ватися хіба Божій терпеливості. Одначе і Божа ж
терпеливість увірветься, і настане останна годи
на для московсько-комуністичних ·організаторів і
практиків сатансьJ<ИХ комуністичних екперимен тів, які переводять на шкурі наших братів!

-153- .

-154RеJІикі трудноші з переси.11кою поларункін n
У країну, с поважноtе перешколоІf. дJІЯ кожної .110дини, шо fіажас перес.11ати такі дарvttки рі.1tІИ\1 ,
чи знайомим, чи тим, шої,, треfіа пом()rти.

ІІераз бажаJІось якось осоJІодити гірке жа1ТПІ
тим, шо бувають покривджені самою приро.1о1r і
потребують поw.очі, очікують її, аJІе вона tІР ,lо
ходить до них, бо не мас або кому таку по\1іч по
дати, або немае як її подати.
Яка ве.11ика радість мусить бути дJІя тих :1 ітА1
і навіть д.11я старших осіб, ко.11и хтось звідкиrь їй
передасть привіт та ше й чимось оfідарус якраз у
час ве.11икої потреби!?
Тож і я дуже радів, коли мав змогу вис.11ати в

подаруику декіJІька гармоній для опушених дітей,

сиріт

, шо один, чи двоє з них в додатку ше fіу.11и,

або сліпі від народження, або мали якісь інші не
домагання фізичні.
nofiiч на знимці є якраз троє діток з тими їх
найбільшими радощами,- гармоніями, які ме.11оді
єю по. розмовлиють і їм вказують трохи світу ,як
не в картинах, то бодай у звуках украінської пі
сні, яку ті діти· заграють собі та порадіють миJІІt
ми тонами.

Може котресь з них колись ше й другим помо
же та розвесел"ть себе і других у mоденнім горн:
темної дитини. Хай і це буде Богові миJІе.

-155-

М и л и Л

усміх з Рідних Земель

-1.57-

Молоде покоління Родини Автора

-158Нехай ті мої слова, шо їх вложив тут
на папері,- будуть пригадкою тим, шо,як
і я - тужать по втраті Рідної Землі, але
ні коли не ск~яrься пе~д московськими і
всякими комуністичними насильниками;
так як люблять Україну, - так і ненави дять ворогів її!

Молоде покоління буде творити напев
но краші діла, як їхні батьки, бо все rще

вп~рід: наука, техніка та й людські вимо
ги стають виразнІцІими.

Тиранія в світі буде занепадати й ос
таточно Україна визв011иться з московсь
ко-комуністичної заJІежности та буде не
лише вільною, але і великою та могутІІ>оtQ
державою української нації.
Нашого народу ніхто не винишить ні коли, бо сам Бог зберігатиме нас так, як
досі зберігав перед національною смертю
і загладою.
Для нас дороговказ: просити Боrа,пра
цювати, боротися, не зневірюватися та у
читися перемагати сьогодні,а завтра пере
можемо ,напевно.
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