АЛЬМАНАХ

ФУНДАЦІЇ
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ВОЛОДИМИРА
ХРЕСТИТЕЛЯ
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Матір Божа

<Hogiosoritissa>

Ікона-Мозаїка з ХІІ/ХІІІ ст. nов'язана з традицісюб.1.

Соломії- королінии галицької, яка знаходиться в монастирі Сестер Кларисок nри
Костс.1і св. Андрія ну л. Гродзька, дин. ст.

7, 9, 12, 45
M<itka Bosk<t (Hogiosoritiss<t) lkona-Mozaika po\\'Stala n<i przctomic ХІІ/ХІІІ w., zwi'!І.ana z tradycj'! S\V. Salomci- kн)Jcwny h<ilickicj, znaNujцca si<; w klasztorzc SIOstr Klarysck
рГІ.у Kosciclc sw. Aвdr1.cja ul. Grod1.ka, patrz str. 7, 9, 12,45

МІЖ СУСІДАМИ

MIF;DZY SJ\SIADAMI

Альманах

Фундації Святого Володимира
Хрестителя Київської Руси

Almanach
Fundacji Swi-rtego Wlodzimierza
Chrzciciela Rusi Кijowskiej
,

ТОМ

ІІІ

~
шф
ВИДАВНИЦТВО

"ШВАЙПОЛЬТ ФІОЛЬ"
КRАК6W- 1993- КРАКІВ

УПРАВА ФУНДАЦІЇ СВЯТОГО ВОЛОДМИРА

ХРЕСТИТЕЛЯ КИЇВСЬКОЇ РУСИ
Володимир Мокр·ий (голова)
Марта Ясінська (директор)

Іван Кривуцький (скарбник)
Божена Зінкевич-Томанек
Тирс Венгринович

Зредагували: Володимир Мокрий, Олег Алексійчук

Технічна редакція: Юрій ГаорtUІюк

Проект обкладинки: Ttl{JC Веигрииооич, Ігор Кузик

Склад: Видавництво ,,Швайпольт Фіоль"

Druk sponsorowany przcz Biuro ds. MnicjszoSci Narodowych
Ministcrstwa Kultury і Sztuki
Druk: Oficyna Wydawnicza
Krakбw,

На обкладинці:

"Dajwбr"

ul. Dajwбr 14, tel. 21-13-27

Collcgium Maius Ягеллонського університету, фото Януш Пташск
Na okJadce: Collcgium Maius Uniwcrsytctu Jagcllш\skiego, fot. Janusz Ptaszek

МІЖ КРАКОВОМ
А

KIJOWEM

Третій випуск альманаху .,Між
сусідами" виходить паралельно з пер

шим, подвійним випуском .,Краківських
українознавчих зошитів.,

NQ 1-2, 1993,

які підготовили до друку працівники

створеного Фундацісю св. Володимира
Центру української науки і культури й

видавництва

.. Швайпольт

Фіо.1ь" та

працівниками української філології
Ягеллонського університету.

Обидва видавничі органи виходять на
зустріч довголітнім

зацікавленням

краківських дос.1ідників українською
історісю, мовою та ку.1ьтурою, яка від

часів існування Київської і Гат.Іцько-Во
линСІ>КОЇ держав залишала тривалі, та
живі с ..1іди у давній столиці польської

держави- Кракові.

З думкою про встановлення з молод

шим поко.,1інням українознавців безпо
середнього
життя,

зв'язку з місцями творчого

мо ..1итви

і

вічного починання

українців у Кракові, під час чергових

Студентських днів української культури
в Ягсллонському університеті, відбулась
неповторна подорож в історію-

.. Про

ходи українсІ>кими слідами Кракова".

Псршv частинv алІ>манахv ви

повнюють і~формацї(про вирина~чі під
час проходів молоді в минуле історичні

постаті, події і явища, а також все що

..

скла.~1ося на науково-ку 1ьтурну програ

му,

яка

виповнюважt Дні української

культури у Ягсллонському університеті.

В другій частині нашого видання дру

кусмо інформації, обговорення і оцінки
наукових і

культурних подій, які

відбулись протягом останніх місяців в
Центрі української науки і ку.,1ьтури пр~•
вул. Канонічій

15

у Кракові.

У третііі частині а.1І>манаху зна~іш ..1и
ся документи з чергових заходів і подій

зв'язаних з оприлюдненням правди про

концтабір у Явожні з вшануванням
пам'яті українських жертв і в'язнів.

ltzcci tom almanachu "Mi<;dzy Sцsiada
mi" ukazujc si<; r6wnolcglc z picrwszym,
podw6jnym tomcm "Кrakowskich Zeszyt6w
Ukrainoznawczych", kt6ry przygotowali do
druku pracownk:y stworzonego przez Fundacj(( Sw. Wlodzimierza Centrum Ukrainskicj Nauki і Kultury і wydawnictwa
.. Szwajpolt Fiol" oraz pracownk)' filologii
ukrainskicj Uniwersytctu Jagiellonskicgo.
Obydwa, chciaz r6znc gatunkowo, organy
wydawniczc wychodlll naprzcciw dtugoletnim l.aintcrcsowaniom hadaczy krakowskich
j<;zykicm, histori~ і kultur~ ukrainsk~. kt<1ra
od czasow istnicnia panstwa kijowskicgo і
halicko-wotynskicgo pozostawita trwatc
oraz rywc ~lady w dawncj stolicy panstwa
polskicgo - Krakowic.
Z mysl~ о nawi~І..aniu przcz mtodszc pokolcnic ukrainoznawc<1w hezpo~rcdnicgo
zwi~zku z micjscami modlitwy, tw(~rczcgo
і.усіа і wicczncgo spoczynku w Krakowic,
podczas kolcjnych juz, studcnckich dni kultury ukrainskicj w Uniwcrsytccic Jagicllonskim, odbyla si<; nicpowtarzalna podп~z w
histori<; "Ukraiflskimi ~ladami Krakowa".
Picrwsz'1 cz<;sc almanachu wypclniaj~ inf'ormacjc о wynurzaj'1L)'Ch si<; podczas w<;dп~wki w histori<; postaciach, wydarІ.cniach
і zjawiskach, а takzc dokumcntacja imprcz
kulturalnych, kt<)rc odbyly si<; podczas Dni
kultury ukrainskicj w Uniwcrsytccic JagiclJonskim.
W drugicj cz<;sci almanachu drukujcmy
inf(лmacjc, om()wicпia і occny ""'Ydarzcn nauko""'Ych і kulturalnych, ktбrc miaty micjscc
na przcstrzcni ostatnich micsi<;L)'W Ccntrum
Ukrainskicj Nauki і Kultury przy ulicy Kanoniczcj 15 w Krakowic.
W trzccicj cz<;sci almanachu zamicsІ.CІo
nc zostaty dokuшcnty. swiadcz<tcc о staraniach zwi~zanych z puhlicznyш
\\'YpowicdІ.cnicm prawdy о ohozic konccntracyjnym w Jaworznic і uczczcniu рашіt.;сі
ukrainskich wi<;zni6w і ofiar Jaworzna.
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Дальше знаходимо матеріали, які

дають уяву про деякі проблеми життя
української національної меншості у
Польщі, серед якої виразно видно два

способи поведінки і діяльності. З одного

боку українців у Польщі змушені були
діяти в ізоляції від польського життя. А з

другого боку відверто намагаються бути
представниками і репрезентантами Ук
раїни у Польщі і співтворцями наладнан

ня добр<..кусідських польсhко-українсь
ких взасмин та зайняти свое місце у
структурі

та

панорамі

наукового,

суспільного, а також політичного життя

у Польщі.
Знайшлось в алhманаху і місце на при
гадання сторінок з минулого і окремих

проблем українСІ>кого сучасного життя,
як в Польщі, так і в інших країнах.

Альманах завершуютh вибрані листи
й відгуки на наукону, ку.1hтурну і видав

ничу діЯ.lЬНЇСТh Центру украЇНСІ>КОЇ нау

Ки

і

к у .1

h ту ри

п ри

Фу н да ці ї

С в.

KIJOWEM

Володимира Хреститс.1я Київсhкої Рvси

у Кракові.

·

Fгagmcn 1 ~klcpicnia

Katcdrzc

z freskami wschodnimi z 1470 roku w КарІісу Swi<;tcgo Krzyza w
Wawclu, fot. Stanislaw Markowski (patrz str. 7, 9, ІЗ)

па

'

Nast<;pnic znajdujcmy matcrialy, ukazuj(}CC wybranc problcmy z rycia mnicjszosci
ukraiftskicj w Polscc, wsr6d kt()rcj dajc si~
7.auwaryc dwic postawy і J·ormy dzialalnosci.
Z jcdncj strony Ukraift<..)' w Polscc zmuszcni
ЬуІі dzialacw izolacji od polskicgo rycia spotcczncgo і kulturalncgo. А z drugicj stronyw
spos6b otwarty starali si<:; rcprczcntowac
Ukrain~ і jcj kultur<; w Polscc oraz wsp6ltworzyc dobros(}sicdzkic stosunki polskoukraiftskie, zajmuj(}c przcz to swojc micjscc
w panoramic Z)'cia naukowego, kulturalncgo
і polityczncgo w Polscc.
Znalazlo si~ tcz w almanachu micjscc na
przypomnicnic wybranych kart z przcszlosci
oraz problcm()w zc wsp61czcsncgo zycia
Ukraincow w Polscc і w innych krajach.
Almanach zamykaj(} wybranc listy і rcakcjc dotyc7.qcc naukowcj, kulturalcnj і wydawniczcj dzialanosci Ccntrum Ukraiftskicj
Nauki і Kultury przy Fundacji Sw. Wlodzimicrza Chrzcicicla Rusi Kijowskicj w Krakowic.

СТУДЕНТСЬКІДНІУКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ У КРАКОВІ

Москва

Петербург

Уфа

Дніпропетровсь

Чернігів
Прага

Пряшів

Дороги студентів до Кракова
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ФУНДАЦІЯ СВ. ВОЛОДИМИРА ХРЕСТИТЕЛЯ

КИЇВСЬКОЇ РУСИ
та

УКРАЇНОЗНАВЧЕ КОЛО НАУКОВЕ СТУДЕНТІВ
ЯГЕЛЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ввічливо запрошують на

ДНІУКРАЇНСЬКОЇКУЛЬТУРИ
В ЯГЕЛЛОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
У КРАКОВІ

26-29

Л ИСТОПАДА

1992

РОКУ

Дні супроводжують виставки українського церковного мистецтва з

Києво-Печерської лаври на Вавелі, ікон

XVI/XIX ст. з Uевкова та з Національного

музею <Збірка Шолайських), ікон Юрія Новосільського, графік Тирса
Венгриновича, малярства творців зі Львова- в Галсреї українського мистецтва,
вул. Каноніча

15,

виставка "Українська література у перек.жtдах на польську
мову", вул. Братська

26

листопада

1992

12.

р., четвер

Привітання гостей в будинках Фундації.

Ознайомлення з архітектурою центру Кракова.

год. ~7.30- Зустріч студентів з Польщі <Краків, Гданськ, Люблін, Варшава,
Вроцлав, Щсцін, Ряшів), України <Київ, Крим, Донецьк, Дніпропетровськ, Лу
ганськ, Суми, Чернігів, Харків, Одеса, Маріупіль, Чернівці, Львів>, л~пни
(Вільно), Росії <Москва, Петербург), Башкірської Республіки <Уфа>, Словаччини

(Пряшів), Чехії <Прага)

-

Інститут Мікробіології Яге.1J1онського університету.

Ал. Міцкевича З.

27

листопада

1992

року, п'ятниця

ДНІ УКРАУНСЬКОІ КУЛЬТУРИ

год.

-

9.00-

7

Проходи українськими слідами Кракова:

монастир Сестер Кларисок при костелі св. Андрея <вул. Гродзька) -зустріч з

іконою-мозаїкою Матері Божої з ХІІ/ХІІІ ст., пов'язаною з традицією бл. Соломії,
королівни галицької;

-

відвідини каплиці Чесного Хреста в кафедрі на Вавелі, де в часах короля

Казимира Ялеллончика

( 1470

р.> виконано східні поліхромії із зображеннями При

частя св. Апостолів, янгольських хорів та кириличними написами;

-

виставка ікон та літургійних предметів з Києво-Печерської лаври на Вавелі;

церква св. Нарберта (вул. Вісьльна>;

найстарші будинки Ягеллонського університету

-

Collegium Maius

(місце

лекції Юрія Котсрмака з Дрогобича);
-зустріч з ректором Ягеллонського університету та директором Фундації Ягел
лонського університету;

-був ша Кафедра Руських Мов <вул. Голсмбіа 20>- місце праці ІванаЗілинського
і Богдана Лепкого;

-

виставка україніків підготовлена редакцією часопису ,.Декада Літерацка" в

домівці Спілки Польських Письменників, вул. Каноніча

7;

-пам'ятник президентові Кракова Миколі Зибликевичу, Пл. Всіх Святих;
-виставка •• Українська література в перскладах на польську мову" підготовлена
Міською Бібліотекою, вул. Братська 12;

-іконостас з церкви св. Норбсрта в Домі Матсйки, вул. Флоріанська;
кавярня ,.Яма Міхалікова" місце зустрічей Василя Стефаника і Богдана Лепко-

-

го з творцями

.. Молодої

Польщі";

-дім В. Стефаника, вул. Любіч;

-

пок.1адсння квітів на Раковицькому цвинтарі- на могилі Богдана Лепкого і на

спільній моп1 ..1і українських військовополонснеих та інтернованих осіб зі Східної
Галичини, померших в таборі у Домбю

-

<1919-1920>;

місце монашого життя і вічного починання Касіяна Саковича <монастир Авгу

стинців. вул. Августіанська

7>.
17.30- виставка в Галереїукраїнськогомистецтва <вул. Каноніча 15)- ікони
XVI/XX ст. реставровані працівниками Консерваторської секції мгр. Я. Стирною
год.

Навроцкою та А. Мамонь-Прокоп, церкви в графіці Т. Венгриновича й ікони Ю.
Новосільського, вул. Каноніча

15.

год. 18.15- зустрічі з творцями виставок- Т. Вснгриновичсм, Я. Стирною, А.
Мамонь, Ю. Новосіт~ським.

год.

19.30 -

вечір релігійної музики в Галсреї українського мистецтва

-

Ольга

Богомо.1ець <Київ). квартет з Криму, хор студентів зі Львова, вокально

інструмена.1І>НИЙ ансамбль під керівництвом Олі Лсвчишин-Попович <Перемишль).

28
год.

9.00-14.00 -

листопада

1992

р., субота

перегляд діяльності студентів з різних осередків Польщі та

закордону- актовий зал Інсппуту Мікробіології, Ал. Міцкевича З, ІІІ поверх.

год. І 5.00 - актовий зал - відкритий семінар ,. Майбутне польсько-українських
відносин, пропозиції і завдання для вчених, творців культури, видавців; політичних,
суспільних і релігійних діячів". Участь візьмуть- Р. Лужний, Т. Хшановський, С.
Дамрош, С. Вільканович, Т. Фіалковський, Я. Прокоп, Т. Стегнер, О. Гнатюк, Д.

ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
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Стус, Б. Бсрдиховсhка, Т. Олhшансhкий, І. Боровик, А. Корнсєнко, Ю. ГІідлісний, В.
Мокрий та ін.

год.

17 .ЗО- ,.1
-

гідне життя"

ООО років українсhкої постичної молитви про і духовної nісні про
вечір для вшанування річниці Незалежності України. Участh

візhмутh: студенти Українсhкої філології Ягеллонсhкого університету, О. Богомо
лець, молодь Студентського братства
чишин-Поnович, Академічний

.. Обнова"

зі Львова, квартет з Кр~1му, О. Лев

хор Ягеллонського універопету, Оркестр св.

Миколая <Люблін).
год.

студснтсhки~і літературно-музично-танцюват-,ний вечір .,Муза

20.00 -

-

доля- любов".

29
год.

10.00-

листопада

1992 р ..

неділя

І\НlЖ.lивісп) участі в Богос.1ужіннях обрядів

-

грско-като.lицhкого

(каплиця св. Дороти в костелі св. Катерини, вул. Августіанська

7>

і правосжtвного

(nарафіальна церква ГІр~t вул. Шпитат)ній).

год. І

3.30-

врочисте відкриття виставки ікон

Націоналhного Музею у Кракові

-

XVI/XIX

ст. зі збірки Шола~1сt)юtх

Галсрея українсhкого мистецтва, вул. Каноніча

15.
год.

15.00 - зустріч :з митшІІ\Ш. авторами ма.lярсhкої виставк~t
15.
16.00- зустріч :з мо.1одим~t творuим~t українс1)кої кулhтури.

Каноніча
год.

На королівсhкому замку.

зі Лhвова. вул.
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FUNDACJA SW. mлDZIMIERZA CHRZCICIELA RUSI КIJOWSКIFJ W КRАКОWІЕ
oraz
UКRAINOZNAWCZE КО~О NAUKOWE STUDENTOW UNIWERSYГETU
JAGIELLONSКIEGO

uprzejmie zapraszaJat па

DNI КULTURY UКRAINSКIEJ
W UNIWERSYТECIE JAGIELLONSКIM W КRAKOWIE
26-29 LISTOPADA 1992 R.
w Auli lnstytutu Mikrobiologii UJ, АІ. Mickiewicza 3, 11-р.
oraz w budynkach Fundacji, ul.

Dniom

towarzysц

Кijowsko-Peczerskiej
Кanoniczej,

Кanonicza

15

wystawy Ukraiflskiej Sztuki Cerkiewniej ze zbior6w Lawry

w Zbrojowni na Wawelu oraz w Galerii Sztuki Ukraiflskiej przy ul.

15 а takze wystawa "Litcratura ukrainska w przekladach na j((zyk polski"

zorganizowana przez Bibliotek(( Publiczn~ przy ul. Brackiej 12.

Program Dni:
26.11.1992 r ., czwartek:
Przywitanie go~i w budynkach Fundacji, spacer uli~ Grodzk~ і Rynkiem Кrakowskim.
Godz. 17.30- Instytut Mikrobiologii, (Al. Mickicwicza З, parter). Wiecz6r zapoznawczy
student6w z Polski (Кrakowa, Gdaflska, Lublina, Warszawy, Wroclawia, Szczecina, Rzeszowa), Ukrainy (Кijowa, Кrymu, Donccka, Dnicpropietrowska, Luhanska, Sum, Czernihowa,
Charkowa, Odcssy, Mariupola, Czerniowiec, Lwowa), Litwy (Wilna), Rosji (Moskwy, Petersburga), Repubйki Baszkirii (Ufa), Stowacji (Presz6w), Czcch (Praga).

27.11.1992,

piцtek

godz. 9.00- SPACER "Ukrainskimi ~ladami w Кrakowie":
Юasztor Si6str Юarysek przy Ko~iele ~w. Andrzeja (ul. Grodzka): spotkanie z
ikon~-mozaik~ Matki Boskiej powstal~ na przclomie ХІІ/ХІІІ w., zwi~zan~ z tradycj~ ~w.
Salomei, kr6lcwny halickiej;
- zwied7..anic КарІісу Sw. Кrzyia w Кatcdrzc na Wawelu, gdzic w czasach kr6la Кazimie
rza Jagicllonczyka (1470 r.) wykonano polichromi(( wschodni~ przedstawiaj~~ Komuni((
Swi~t~ Apostol6w, ch6ry anielskie oraz wykonane cyryli~ napisy;
- zwiedzanie wystawy ikon і przcdmiot6w liturgicznych z Lawry Кijowsko-Pcczerskicj
- zbrojownia na Wawclu;

10
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- zwied7..anie najstarszych budynk6w Uniwersytetu Jagiellonskicgo- Collcgium Maius
(miejsce wykladow Jurija Kotcrmaka z Drohobyc7..a);
- spotkanic z Jcgo Magnificcncjц Rcktorcm Uniwcrsytctu Jagicllonskicgo w Auli
Collcgium Novum. ul. Gol<;bia 24;
- ЬуІа Katcdra J<;zyk6w Ruskich w budynku lnstytutu Filologii Polskicj (ul. Gol<;bia 20),
micjsce pracy lwana Zilynskicgo і Bohdana Lcpkicgo;
- obcjrzcnic wystawy ukrainik6w, przygotowancj przez rcdakcjt; "Dekady Litcrackiej"
w sicdzibic Stowarzyszcnia Pisarzy Polskich przy ul. Kanoniczcj 7;
,
- pomnik prczydcnta krakowa Mikolaja Zyblikiewic?.a na Placu Wszystkich Swit;tych;
- zwicdzanic wystawy "Litcratura ukrainska w przckladach na j~zyk polski" w Bibliotecc
Micjskicj, ul. Bracka 12;
- ikonostas z ccrkwi sw. Norbcrta w Domu Matcjki (ul. Florianska);
- ,.Jama Michalikowa", micjscc spotkan Wasyla Stcfanyka і Bohdana Lepkicgo z
tworcami "Miodcj Polski";
- zwicdzanic domu Wasyla Stcfanyka, ul. Lubicz;
- zlozcnic kwiat(>w na grobic Bohdana Lcpkicgo і wspolncj mogilc zolnicrzy ukrainskich
і osob intcrnowanych z Galicji Wschodnicj, zmarlych w obozic w D~biu (1919-1920) na
Cmentarzu Rako'"'ickim;
- micjscc zy(;ia zakonncgo і wiccznego spoczynku Kasjana Sakowicza (klasztor о.о.
Augustynow, ul. Augusti(tnska 7).
godz. 17.30- obcjrzcnic wystawy w Galcrii Sztuki Ukrainskicj - ikony z XVI-XIX w.
rcstaurowanc przcz pra(;ownikt)w Sckcji Konscrn'atorskicj mgr Jadwig~ Styrn~-Nawrock~ і
mgr Agat<; Mamon-Prokop, (;Crkwic w gra[icc Tyrsusa Wcnhrynowicza oraz ikony Jcrzcgo
Nowosiclskicgo, ul. Kanonicza 15.
18.15 - spotkania z twt')rcami wystaw - Tyrsuscm Wcnhrynowiczem, J. Styrn~. А.
Mamon, Jcrzym No'"·osiclskim.
19.30- wiccz(}r muzyki rcligijncj w Galcrii Sztuki Ukrainskicj- Olha Bohumolcc
(Kijow), kwartct z Krymu. ch(>r studcnt(>'"' ze Lwowa, Olcksandra Lcwczyszyn-Popowycz
(Przcmysl).

2R listopada 1992 r., sobota
godz. ().ОО- 14.00- przcgl~td dzialalnosci mlodyiczy studcnckicj z roznych osrodk6w
Polski і 7.agranicy. aula lnstytutu Mikrohiologii, АІ. Mickicwicza 3, 11 pi~tro.
godz. 15.00- <шІа, АІ. MickicwicІ.a 3- scminarium .,Przyszlosc stosunkow polsko-ukr(tinskich, propozycjc і zadania dla uczonych, tw6rcow kultury, wydawcow, dzialaczy politycznych, spolccznych і rcligijnych". Udzial zapowicdzicli Ryszard Luzny, Tadcusz Chrzanowski,
Jcrzy Damrosz, Stcf.(tn Wilk<шowicz, l<Jmasz Fialkowski, Jan Prokop, ~ddcusz Stegncr,
Dmytro Stus, Bogumil(t Bcrdychowska, Tadcusz Olszanski. lrcna Borowik, Agnicszka Kornicjcnko, Jurij Pidlisnyj. \VIodzimicrІ. Mokry і in.
godz. 17.30- ,.1000 lat ukrainskicj modlitwy poctyckicj і picsni duchowncj о godnc
іусіс". Wicczor dla uczczcnia picrwszcj rocznil-y Nicpodlcglosci Ukrainy. Udzial bior<t:
studcnci Filologii Ukrainskicj UJ, Olha Bohomolcc (Kij(>w), mlodzicz Bractwa Studenckicgo "Obnowa" zc Lwowa, kwartct z Krymu, Olcksandra Lcwczyszyn-Popowycz (Przcmysl),
Ch6r Akadcmicki UJ, Orkicstra pod WCZ\\'anicm sw. Mikotaja (Lublin).
godz. 20.<Ю- studcncki wiccz()r litcracko-muzyczno-tancczny "Muza- Ios- milosc".
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29 listopada 1992 r., niedziela
godz. 10.00- mozliwo~c wzi<;cia udziatu w nabozcnstwach obrl.ctdku grccko-katolickicgo
(kaplica sw. Doroty w kosciclc ~w. Кatarzyny, ul. Augustiш\ska 7) і pr~wostawncgo (ccrkicw
parafialn:J przy ul. Szpitalncj).
13.30- uroczystc otwarcic \vysta\vy ikon z XVI-XIX w. zc zbior6w Muzcнm N3rodowcgo
w Krakowic- Galcria Sl.tuki Ukrait\skicj, ul. K~rюnicza 15.

ПРИВІТАННЯ УЧАСНИКІВ СТУДЕНТСЬКИХ ДНІВ

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У КРАКОВІ

Від щ~tрого серця вітасмо всіх Вас, дороrІІХ нам гостсїІ, у Кракові і дякусмо за
подолання соток, а часом і тисяч кілометрів, щоб прибути на свято української

культури у Кракові.

·

Ми, які .живемо не в Україні. які змушені були задовільнятись лише Україною
духовною, абстрактною, rюзшукуnаною в історії і відтеорювзною з клаптиків, рок3ми, а властиво все свое .жипя, чекали на Вас, як .живу, молоду Україну.

Знасмо, що Ви, проживаючи .,на нашій, не своїй землі", про ту історичну,
справжню, духовну України часто були змушені говорити стишеним голосом, що Ви
не мали безпосереднього зв'язку з українцstми проживаючими не в Україні. Наша
сьогоднішня зустріч с з одногобоку доказом на це, що кордони стають прозорими, що

українська культура не мусить бути ділсна на еміграційну і "вітчизняну".

Ми віримо, що У країна буде такою, скільки духовної українс1)кості помістить у собі
кожен з нас, незалежно від того, під небом якої держави він баt не nроживав.

Тому, що ми вкінці щасливо зустрілися в старовинній столІ-щі Польщі, Кракові, в
якому з новою силою оживають укр~їнс•)кі традиції, ми створили Вам нагоду відбути
проходи українськими слідами Кракова. Для кращого сприймання творчої присут

ності українців над Віслою, псрсдасмо Вам до ознайомлення перший і другий випуски
альманаху "Між сусідами", в якому знайдете основні інформації про культурне
життя українців у Кракові протягом століть, а також, сnеціальнодля Вас підготовлені
тексти з відомостями про постаті найбіт)ш заслужсні для української науки і куль
тури, в минулому і сьогодні.

в.м.
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УКРАЇНІКА У КРАКОВІ

Археологічні дослідження все збагачуються новими доказами, вказуючимина
безпосередні торгівельні й культурні контакти між столицями древньої Польщі
Краковом та Русі

-

Києвом, а також Галичем й іншими містами Київської держави.

Від найдавніших часів через Краків провадив старовинний торгівельний шлях, який

брав свій початок десь над Чорним Морем і у Києві, проходив крізь т.з. "червенські
городи" староруських племен, а дальше вже до Кракова, через Прагу доходив до

Регенсбурга над Дунаєм, де збігались тоді торгівельні шляхи цілої Західньої Європи,
а також річним шляхом Буг-Вісла до Балтійськш-о моря.

Про тісні зв'язки між Києвом і Краковом та знайомість у польській столиці

слов' янеької азбуки свідчить ім' я першого польського короля Болеслава Хороброго
ви рите кирилицею на його монеті

(дена рі). У сивій давнині польсько-українським

контактам сприяли досить поширені матримоніальні зв'язки між поляками і русин

ками, які приїжджаючи до Польщі, як жінки польських князів привозили з собою
власні молитовники, книги Святого Письма чи ікони, щоб з частиною свойого русь
кого двору молитися у своєму візантійсько-руському-українському обряді, та не
тратити контакту зі східною духовністю, іконографічним мистецтвом та культурою

й мовою своїх батьків, імена яких часто надавали своїм дітям. І так наприклад, князь
Володимир Великий одружив свойого найстаршого сина Святослава з дочкою короля

Болеслава Хоррброго. Його дочка Доброніга вийшла опісля заміж за Казимира
Відновителя, який з черги видав свою сестру Гертруду за Ізяслава, сина Ярослава
Мудрого.

Син Доброніги і Казимира, Болеслав Сміливий був також одружений з русинкою.
З русинками були одружені три сини Болеслава Кривоустого: Болеслав
Кендзєжавий з Всрхославою, дочкою Всеволода Мстиславовича, Мєшко Старий з
дочкою Ізяслава Мстиславовича, Казимир Справедливий з Геленою - дочкою Рос
тислава Київського. Приклади матримоніальних польсько-українських зв'язків

можна ще довго наводити. Для нас особливого значення набирає факт, що польський

князь Лєшек Білий одружився з русинкою, дочкою луцького князя Гримиславою. Іх
дочка, блаженна Соломія фундаторка першого в Польщі монастиря сестер Кларисок
мала свою ікону-мозаїку Матері Божої. Ікона ця знаходиться зараз в монастирі

Сестер КларисоквКракові при костелі св. Андрія на вулиці Гродській, побіч Фундації
Св. Володимира.
Ікона Матері Божої, перед як·ою молилась блаженна Соломія, це мозаїка
візантійського походження зі зламу ХІІ-ХІІІ ст. Зображену на Іконі Богородицю
представлено як Оранту, з жестом простягнених до неба рук. Праворуч біля аврсолі

знаходятьсягрецькібукви МР8У- "МатірБога".З правогобоку мозаїки зображена
маленька постать Христа, який благословляє, і знов грецькі букви ІС ХС.

З джерел в·иникає, що цей образ Матері Божої .,приносили до конаючих і є він зі
скарбів від св. Матері."
·
Головна течія започаткованих у ранньому середньовіччі культурних і мистецьких
зацікавлень руським мистецтвом у Польщі припадає на злам

XIV і XV ст. і пов'язана
з артистичним меценатом Владислава Ягайла, який був вихований в оточенні русь
кого церковного мистецтва і тому наймав руських художників для виконування

окремих декорацій. З-поміж дев'яти таких поліхромій, що знаходились тоді у

Польщі, дві були у каплиці Св. Трійці й Місіонарів у Кафедральному костелі на
Вавелі, а третя також на вавсльському замку, у королівській спальні. Вже за часів
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Казимира Ягеллончика у

1470

13

році було виконано існуючу донині поліхромію у

ва вельські й каплиці Чесного Хреста (св. Кшижа), яка зображує м.ін. Причастя
Апостолів, ангельські хори та зроблені кирилицею написи. В часах Ядвіги і Ягайла
збудовано, (правдоподібно на руїнах церкви слов'янського-візантійського обряду)
монастир отців Бенедиктинів слов'янського обряду, а при монастирі - церкву,
посвячену,

-

як пище др Ст. Божик, у

1390

році. Церкву цю в роках

1470-1480

перемінено на латинський костел, де дальше відправлялись Богослуження у
слов'янській мові, але після римської літургії.

З Собору у Флорентії з

1439

р. повертався до Киева через Краків Митрополит

Ізидор (що підписав унію з Римом), для нього відправили торжественну Службу

Божу в Кафедральному соборі на Вавелі у візантійсько-руському обряді.
Після І 349 року коли Казимир Великий зайняв західно-руські землі включно зі
Львовом, Холмом, Володимиром Волинським та іншими містами, русини
приїжджали вчитися до Краківської Академії. Найбільш відомим випускником
Краківської Академії був Юрій Котермак з Дрогобича, називаний Дрогобичем, який
після отримання докторату у ділянці медицини і філософії в університеті у Болонії

(де був також ректором), повернувся у

1487

році до Краківського університету, де

став викладачем. Юрій Котермак-Дрогобич мав безпосередні контакти з друкарем

Швайпольтом Фіолем, який видав у

1491

році перші серед усього слов' янського світу

книжки, надруковані кирилицею. Ю. Котермак помагав Фіольові у всіх видавничих

справах, включно з коректою відбиток майбутніх книг. Таким чином, Ю. Котермак,
а також тодішні русини, що проживали у Кракові, як напр. Гаврилко, Богуш, Іванко

та інші мають свій вклад у видання кирилицької книги-першодруку, за який вва
жається книжку .,Октоїх"

як" Часословець",

<169 листків). Крім неї було тоді
.. Тріодь пісна" і,. Тріодь цвітна".

видано такі ще книжки,

Краківська друкарня Швайпольта Фіоля
Ш. Фіоль прибув до Кракова з Німеччини. У Кракові спочатку займався він
гаптярським ремеслом, працюючи для королівського двору. Саметут Фіоль зустрівся

з українськими і ·білоруськими магнатами, які, мабуть, і виступили з ініціативою
щодо друкування церковних книг.

Побачивши можливістьдоброго заробітку- книги церковно-слов'янською мовою
можна було продати не тільки в Україні і Білорусії, але й Московщині, Сербії та

Молдавії -

Фіоль почав організувати друкарню. Коли це точно відбулося зараз

важко сказати. Після зроблених дослідниками підрахунків, початок безпосередніх
праць над друком можна було б віднести до 1486-87 років. Однак безпосереднє

підтвердження зв'язкуФіоля з друкарською справою масмо лише з

1490 р., коли в

нього вкрали папір.

Наскладаимя чужою мовою чотирьох об'ємистих книг обсягом близько 500-тис.
друкарських знаків, було б для Фіоля неможливим без допомоги "русинів" (най

певніше українців), знавців церковно-слов' янеької мови. Вони підготували опраць
овані і виправлені рукописи, з яких було зроблено друкарський набір. Складачами

були також русини- Гаврило, Богуш та Іван.

Про зв'язок перших книг, друкованих кириличною азбукою, з українськими
землями, свідчить також багато слів, в яких помітний вплив живої української мови.

Крім цього, треба також указати на те, що у с~тцях, доданих до Часослооа, є згадки
про святих, широко відомих на Україні- Теодозія Печерського, Володимира Вели

кого, Бориса і Гліба та інших.
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Львівський історик Ярослав Ісасвич, обговорюючи краківські стародруки заува
жив:

ua

иаш поглш), до

uux

причетна Пере.миська спіскопія

-

пайближчий до

Краксюа праоослааиий культятий осередок... "Октоі:t", пайбільш й.мооірио, иад
рукооаиий з рукопису українського походжеиия,

",, Часск·лсю" -за украі·иським спи

ском з російського протографа. /)JaaюJJa Розп'яття могла бути аикоиаиа а
Нюрберзі, а той )А;е час праадоподібие оикористштя як одиого з д:~..ї~рел :юбражеиия
прикарпатської (отже західиоукраїиської) ікони.

Юрій

Котермак з Дрогобича

Юрій Котсрмак, син Михайла Доната з Дрогобича записався до Краківського
університету в 1469 р. В 1470 отримав науконий ступінь бакалавра, а 1473 р. ступінь
магістра.

В 1478-1482 роках викладас астрономію в Болонському унівсрс~псті, будучи в
1481-1482 роках ректором університету мсдищши і ві~1ьних мистецтв. 7 лютого 1483
р. вийшла друком його праця .. nрогностична оцінка поточного 1483 року" (латинсь
кою мовою).

Лізніше персїжджас до Кракова, де в Краківському університеті читав лекції з

медицини (запис про це з

1488 р.),

продовжуючи також свої астрономічні праці.

Помер Юрій Котсрмак у Кракові

4 лютого 1494 року.

Ось фрагмент виступу доктора Юрія Котсрмака в публічному диспуті, який
відбувся у Краківському університеті, поданий Ярославом Ісаевичем в книжці .. Юрій

Дрогобич" <Київ 1972>:
,.Славетні мужі!- звернувся до вчених Юрій Дрогобич.- В давнину приписували
створення медицини богам. Але правдиві перскази свідчать, що мистецтволікування
започаткували пастухи й рільники.

Займались медициною греки та інші стародавні народи. Ескулапа за те, що розни

нув цю галузь науки, було зараховано до числа богів. Такої почссті не удостоївся у
свого народу жоден полководець. що керував найбільшим військом. жоден монарх,
·що мав найбільшу владу."

Касіян
Касіян Сакович народився близько

Сакович

1578

року в Подтсличах бі~1я Любачсва в

Белзькій землі <Галичина) в родині православного священика. Навчався в

Замойській і Краківській академіях.

1620 р. постригся в ченці, змінивши світське ім'я

Калікет на чернече Касіян. З 1620 по 1624 р., після Івана <Йова) Борецького, був
ректором київської братської школи. Згодом персїхав до Любліна, де був про
повідником при православному братстві. 1625 року прийняв унію і став
архімандритом Дубенського монастиря на Волині. З 1639 року мандрував. 1641 р.
прийняв католицизм і вступив до ордсну авrустинців. Помер

1647

р. в Кракові

католицьким капеланом. Касіян Сакович відомий як теолог-полеміст, перекладач,
педагог і поет.
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БЕЗІМЕННІ УКРАЇНСЬКІ МОГИЛИ
НА РАКОВИЦЬКОМУ ЦВИНТАРІ

Раковицькс кладовище у Кракові- місце вічного спочинку Богдана Лепкого, чия
могила с символом українства, вписаного в культурний пейзаж Кракова. У свою
землю воно прийняло тлінні рештки невідомих українських в'язнів та інтернованих

з польсько-української війни 1918-1919 рр.

На полях

NCl 71

·

і 72 <тобто на давніх дільницях XXVII і XXVIII> на площі 155,9 м 2 ,

в 3-х рядах братських могил спочивають

1253 особи

(відповідно 751 і 502). Як свідчать

фрагментарні архівні дині, колись на могилах стояли один мсталевий і один деревя

ний хрести. Сьогодні тампусто

...

В Домб'є-теперішньому районі Кракова- під час І світової війни розміщувався

австрійський табір військовополонених <подібно як в Ланьцуті і Вадовіцах).
З початку листопада 1918 року після розпаду Австро-Угорської імперії
військовополонсні російської, сербської та італійської армій покинули цей табір і
подалися до своїх країв. А сам табір було підпорядковано польській військовій

адміністрації Кракова. Невдовзі до Домб'я- табору інтернованих NCl

l

були ексро

вані також в'язні та полонсні українці з охопленої польсько-українською війною

Східної Галичини, а рівночасно від лютого
більtuовицької війни.

1919

р.

-

також в'язні польсько

У порівнянні з іншими таборами, що були тоді в Польщі табір в Домб'с, розташо
ваний в колишніх кошарах, відзначався непоганими санітарними умовами: частина

будинків була мурована. Як і в усіх таборах, бідою цього табору залишалося те, що
він не був пристосований до зимових умов <в бараках бракувало опалення і пічок).
Крім цього, наплив великих груп в'язнів та інтернованих спричиняв виникнення
епідемій різних хворіб.

У листопаді

1919 р. в Домб'с персбувало 1274 в'язні з більшовицької армії (через
239 українських
в'язнів зі Східної Галичини, 2288 інтернованих (nереважно українське цивільне
населення>, загалом 3801 особа. Варто додати, що весь табір передбачав
Міністерством Військових Справ розміщення 8000 осіб.

скупі дані важко сьогодні докладно визначити їх національність),

Із загальної кількості військових та інтернованих в'язнів, які персбували в Польщі
наприкінці

1919

р., українці зі Східної Галичини становили найбільшу групу. Під

впливом протестів українських та польських товариств та установ (головним чином,

зв'язаних з Польською Соціалістичною Партісю> Міністерство військових справ в
nоловині грудня

1919

р. звільнило частину осіб з Галичини. Решту українських

в'язнів та інтернованих було звільнено всеною 1920 р.
Людські втрати в усіх таборах, головним чином за рахунок епідемії дсзинтсрії і
тифу, через які пройшли І ОО тисяч галицьких українців, становили 20-25 тисяч.
Важко. однак, достеменно встановити число померлих в Домб'с. Хворі ниправлялися
до краківських лікарень, звідки шлях більшої часп1ни з них вів до згадан~1х братських
могил на Раковицькому кладовищі. Із вказаних 1253 осіб, які там поховані в 1919-

1920 рр., персважна частина була української національності. Але важкооднозначно
подати бездоганно точний рахунок, тому що до кінця 1920 р. табір в Домб'є nо
nовнювався в'язнями з польсько-більшовицької війни (в грудні

1920 р. в таборі
nерсбувало 3369 осіб, в жовтні 1921 р. nісля звільнень- лише 46), національність
яких не до кінця з'ясована.
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Українська спільнота Кракова вшановувала пам'ять похованих на Раковицькому
кладовищі щорічнимипанахидамина Зелені Свята, які влаштовувалися з ініціативи
українських студентів. 7-го травня

1928

р. засновано у Кракові філію Товариства

Охорони Воєнних Могил, де мешканці Кракова і студентство вирішило заопікуватися

цими могилами та поставити пам'ятник. Розпочалася акція збирання коштів на
будову цього пам'ятника, а крім того філія в Кракові доглядала, прикрашувала
могили та уладжувала панахиди та академії, зокрема на Великдень.

В

1929

р. скульптор Сергій Литвиненко з Наддніпрянщини, який того року

закінчив Академію мистецтв у Кракові, погодився виготовити проект пам'ятника.

Для зібрання коштів філія видала поштові листівки, однак попри великі зусилля
організаторів- правдоподібно через брак згоди адміністративної влади- не вдалося
здійснити цей проект.

Тадеуш ФІЛЯР

BEZIMIENNE MOGILY UKRAINSKIE NA CMENTARZU
RAKOWICKIM W KRAKOWIE
Cmentarz Rakowicki w Кrakowie- miejsce wieczncgo spoczynku Bohdana Lepkicgo,
kt6rego gr6b jest symbolicznym akcentcm ukraiflskiej obecno~i w pejzazu kulturalnym
Кrakowa- otula sw~ ziemi~ doczesne szcцtki bezimiennych ukraiflskich jeflc6w і internowanych z polsko-ukraiflskiej wojny 1918-1919 r. W pasie nr 71 і 72 (tj. na dawnych kwaterach
XXVIII і XXVII) na powierzchni 755,9 m2, w masowych bezimiennych grobach 3-rz((dowych
spoczywa odpowiednio: 751 і 502 osoby- Щcznie 1253. Кіеd~, jak wynika z fragmentarycznych danych archiwalnych, na grobach staly - 1 krzyz zelazny і 1 drewniany - dzi~ jest
tam pusto ...
W D~biu- teraz dziclnicy Кrakowa, w czasie І wojny ~wiatowej istnial austriacki ob6z
jeniecki (podobnie jak w Lancucie і Wadowicach). Na pocцtku listopada 1918 roku, ро
rozpadzie Austro-Wttgier, przcbywajцcy tam jcfl<..)' z armii rosyjskicj, serbskicj і wloskicj
opu~cili ob6z і udali sitt do swych kraj6w, za~ tenze przcszcdl pod zar1.цd polskich wladz
wojskowych Кrakowa. Wkr6tce tcz do DцЬіа- Obozu Internowanych nr І, 71lCZ((Ii napl}wac
jency і internowani ukraiflscy z ogarni((tcj wojnц polsko-ukraiflskц Galicji Wschodnicj, od
lutego 1919 r. za~- takze jeflcy z wojny polsko-bolszewickiej.
Na tle innych oboz6w tego typu, funkcjonujцcych w6wczas w Polscc, ob6z w D~biu,
umiejscowiony w bylych koszarach, charakteryzowal sitt stosunkowo dobrymi warunkami
lokalowo-sanitarnymi - cz~c budynk6w ЬуІа murowana. 1tagediц ЬуІо wszakze to, tak jak
і w skali wszystkich oboz6w, iz nie ЬуІ on przystosowany do warunk6w zimowych (brakowalo
opalu і piec6w w barakach), naplyw za~ kolejnych grup jeftc6w і internowanych sprzyjal
epidemiom chor6b zakaznych.
W listopadzie 1919 roku przebywalo w Dцbiu odpowiednio: 1274 jeftc6w z armii bolszewickiej (wobec sk~pych danych archiwalnych trudno jcst okrc~lic dokladnie ich narodowo~c),
239 jenc6w ukraiflskich z Galicji Wschodniej, 2288 intcrnowanych (przcwaznie ukraiflska
ludno~c cywilna ), tj. l~cznie 3801 os6b, przy docclowcj pojemno~i obozu ustaloncj przcz
polskie Ministerstwo Spraw Wojskowych na 8000 os6b.
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Z og6lnej liczby jcncow wojcnnych і internowanych przcbywaj~t)'Ch w Polsce w kor\cu
1919 roku, jcr\cy і intcrnowani ukrair\scy z Galicji Wschodnicj stanowili najwi~ksц grup~.
Pod wptywcm protcsн~w ukrair\skich і polskich organiІ.acji spolccznych (szczcg61nie zwi~7.anych z Polsk~ Parti(! Socjalistycznq - PPS) Ministcrstwo Spraw Wojskowych w polowic
grudnia 1919 roku zwolnilo do micjsc zamicszkania cz~sc os6b pochod14t)'Ch z Galicji.
Pozostalych jcr\c6w і intcrnowilnych ukrair\skich zwolniono wiosn::t 1920 roku.
Straty ludzkic, gl6wnic na skutck cpidcmii czcrwunki і tyfusu w skali wszystkich uboz(~w,
przez kt6re przcszto 100 tys. Ukrair\c6w galiL)'jskich, wyniosly 20-25 tys. os6b. Тrudno, wobcc
znikomusci matcrial'")w aп:hiwalnych, podac dokladn't liczb~ zmarlych z Oqbia. Chorzy ЬуІі
kierowani do krakowskich szpitali, sk'td droga znaczncj z nich cz~ci wiodla do wspomnianych mogil zbiorowych na Cmentarzu Rakowickim. Z wymicnionych 1253 os6b tam pochowanych w latach 1919-1920 przcwazaj'tca cz~c byla narodowoSci ukrair\skicj, jcdnakze
trudno jcdnoznacznic podiic prcL)'zyjnic konkrctnq liczb~, gdyz do kor\ca 1920 r. do obozu
w D'tbiu naptywali jcflL)' z wojny polsko-bolszcwickicj (w grudniu 1920 r. w obozic przcbywalo 3369 os6b, w pazdzicrniku 1921 r., w cfckcic zwolnicr\ - 46), kн1rych przynalcznosc
narodowa w swictlc dost~pnych dzis danych nic jcst do kor\ca znana.
Spolccznosc ukriiir\ska Krakowa czcila piimi<;c pochowanych na Cmcntilrzu Rakowickim
corocznymi panichidami odprawianymi na Ziclonc Swi~ta z inicjiltywy studcnt6w ukrainskich. 7-go maja 192Х r. І.alozono w Kriikowic Ші~ 1i>warzystwa Ochrony Mogil Zolnicrskich,
w ramach kt6rcj micszkar\L)' і studcnci Kriikowa postanowili 1.aopickowac si~ tymi mogiliimi,
а taki.c postawic pomnik. z~н:z<;lii si~ akcja zbicrilnia picni~dzy na buduw~ pomnika, opr6cz
tego filia w Krakowic opickowiii<I si~, uиq<.l;.ala p<Inichi<.ly і uroczystosci na mogiliich,
szczcg61nic na Wiclkanoc.
W 1929 r. rzczbiarz Scrhij Lytwyncnko z Naddnicpr1.a, kt6ry w tym samym roku skor\czyl
Akadcmi~ Sztuk Pi~knych w Krakowic, zgo<.lzit si~ przygotowac prujckt pomnika. Dla
zebrania fun<.luszy filia wy<.lala karty pocztowc,jcdnakzc mimo cncrgicznych staran nic udalo
si~, jak moi.na S(!dzic zc y.·zgl~du na brak І.gody Y.'I<Idz administraL)'jnych, zrcalizowac tcgo
projcktu ...

Tudeusz

J<'Il..ЛR

На зустрічі з професором Ю. Новосільським в Галереї українського мистецтва.
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КРАКІВ В ОЧАХ УКРАЇНЦІВ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ

Д-р Іван Зілинський

ДЕЩО ПРО КРАКІВ, ПРО ЙОГО СТАРИННІ ПАМ'ЯТКИ ТА ПРО
НАУКОВУ ПРАЦЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ НА ЯГАЙЛОНСЬКОМУ
УНІВЕРСИТЕТІ

Уперше був я у Кракові в 1899 р., ще як учсник V кляси гімназії, в товаристві
більшої прогульки учсників вищих кл яс української гімназії в Перемишлі nід nрово
дом покійного професора Івана Прийми.

( ... )

Краків зробив на нас сильне вражіння, ми завидували nолякам збереження в цьому
місті стільки незвичайно цікавих історичних та культурних пам'яток і наш nровідник

зробив нам дуже милу несnодіванку, коли nоказав нам в цьому nольському Римі
також такі близькі нам пам'ятки, як Ягайлонську каnлицю Чесного Хреста на Ва
велю, церкву св. Норберта з цікавим іконостасом, що його малювали учні Матейка
на підставі його проекту.

( ... )
1926

Та щойні згодом, коли в

р. nокликано мене на краківський університет, мав

я змогу докладніше переконатися, як багато цінних для нас nам'яток, досі цілком не
знаних або недостаточно використаних, криють у собі ріжні краківські бібліотеки й
архіви.

Тут згадаю тільки коротко, що в самім музею ім. Чарторийськ~tх збсрігасться
кількадесять незвичайно цінних українських грамот з

XIV і XV

в., наnисаних кири

лицею, nочинаючи від фундаційної грамоти короJ1я Казимира з І
важніші я сфотографував для видання Київської Академії Наук;

Лавришівська свангслія з nочатку

XIV

-

349

р., з яких

даJ11)ше т. зв.

в., дуже важка для історії білоруської та

української мови; а крім того велика скількість пізніших рукоnисів, сnіваників і

рідких стародруків находиться в бібліотеці Польської Академії Наук, у музею ім.
Чапських, у Ягайломській бібліотеці і і.
У цій останній бібліотеці знайшов я оригінали двох листів Шевченка до свого
приятеля Бронислава Залеського, а саме: І) з дня 9.Х.І854 р. з Новоnетровського

форту;

2)

з дня

IO.VIII.I859

р. з Астрахані; дальше лист Миколи Гоголя до Богдана

Залеського, писаний в українській мові та листи П. Куліша до Крашевського.- Крім
цього зберігаються в Ягайлонській бібліотеці nосмертні паnери Жсготи Павлі, Зоря
на Ходакавського та багатьох інших ріжних рукоnисних збірників, що містять у собі
чимало цінних матеріялів для українознавства.

Василь Стефаник
ПРО ЯСНЕ МИНУЛЕ

В осени 1892 р. я вписався на медичний факультет у Кракові. Тоді була там
"Академічна Громада" студентів українців. ( .. .) Одним з провідників ,.Академічної
Громади" був д-р фільозофїі Роман Яроссвич, я був щасливий, що зійшовся з цим
дуже розумним і nрегарним nрофесором з гімназії. Він учив мене і Леся Мартовича
української мови в коломийській гімназії.

( ... )
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В нашій ,,Академічній Громаді" ми сходилися що вечора, читали часописі, слухали

відчитів. Члени Товариства майже всі були драгоманівцями і належали до Ук

раїнської Радикальної Партії. Я памятаю всіх товаришів старших і молодших по
медицині, та не про всіх буду писати. Найвеселіший і найздібніший медик був Яків
Нсвсстюк. Він котрогось року персвозив тайно українські книжки до Киева, книжки

на границі найшли і він цілий рік просидів в тюрмі в Москві чи Петербурзі. ( ... )
Поза студентами медицини треба згадати у Кракові Івана Труша, який вчився
малярства в Академії. Острий полеміст, інтелігенція глибока і загальна, один з
найталановійших люди й, яких знаю, з величезним образонаннем і фаховим і загаль
ним. Всі його знають. ВоJ1одимир СтаросоJ1ьський вчився в Кракові прав. Знав, що
він українець та по українськи не міг скласти речення. Хлопчина панський з вихо

вання і чи кров прадідівська чи теорія, він же дуже любить теорії, завели його в
українську націю і вчинили з нього майкрасшого між нами чоловіка. Вже при кінці

мойого побуту в Кракові вступив до Академії маJ1ярської Михайло Бойчук, просто з
села від роботи, з мозолями на руках, з румяними лицями, побачив я його в своїй хаті.
Всі знають, що це тепер великий маляр. один з засновників ренесансу староруського
малярства.

Осібно згадую мо~іого приятсJ1я Богдана Лепкого, який обняв у Кракові посаду в

гімназії св. Яцка, як учитель. З його прибуттям відчинився сальон для решток вічних
медиків. Не можу бути вже ані трохи обсктивним нагадуюці перші роки мосї з ним
дружби. Всі знають його, як великого поста, як робітника і вченого, але не всі знають,
як високо культивований ес чоJ1овік, який він великий в розумінню цінити людий,
як великих так і малих. Він для мене все був такий самий гарний, як його твори.

<. .. )

Близько сорок років те, що гірке було, посолоділо, те, що молоде було, посивіло.
Всіх приятелів і товар~tшів, які ще живуть здоровлю.

Богдан Лепкий

ГАРНО

З початком вересня

1899 року

БУЛО ...

перснесла мене Рада Шкільна Краева, як суплснта,

з Бережан до гімназії св. Яцка в Кракові.
Зараз першої неділі пішов я до церкви. Вона була вже відновлена. Мала величавий
іконостас, зготовлений по проектам Яна Матейка, цікавий не лиш своїми образами,
але й тим, що був не з дерева, а мурований. Я дивився на іконостас і слухав хору

невеличкого, але добре зіспіваного.

<. .. )

Про Стефаника не потребую писати, бо писав уже нераз, а й без мого писання він
загально відомий- славний.

( ... )

Виїмковою появою між молодимими був Вячеслав Липинський. Він студіював у
Кракові агрономію, а опіСJ1Я звернувся до історії і здобув собі велике знання та мимо
молодого віку став авторітетом. Коли від Кіяка згодом перснеслося наше товариство

до каварні Мрожинського, (теж до ринку, тільки по другім боці Суконниць), то

Липинський часто-густо також заходив туди на часописі та на розмову. Всьо скупчу
валося круг нього і слухало уважно.

З польської молоді найбільше підійшов до нас пізнійший славний пост Владислав
Оркан, оден з моїх найсердечнійших другів. Тої дружби ані війна, ані повосн ні події
ні на хвилину не захитали, бо це був чоловік великого ума і не меньшого серця, що
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навіть серед непроглядної пітьми не гу

бив з ока доропt до правди. Гарно знав

нашу -1ітсратуру й історію <особ-lиво

XVII

сто-lіття) і не знаю, чи хто други~1

з чужинців так знаменито оріснтувався

в наших національних питаннях. Дуже

добре розумів наше тяжке, прямо
трагічне положення

<так с: положен

ня!) і підходив до нас не з перцем, а з
серцем.

<. .. )

.. А-lьманах

українсt)кого студентського

ЖJtття у Кракові", Краків

1872.
CDIТUIIUAL

01'

1931.

~"..,.--~-1972_
ТНЕ

811tTH 01' UICI/tAJNIAN І'ОП' 80HDAN UI'ICYJ
ІаІ7 81, ІНІ)

(N..,. •• 11118 -

Конверт

виданий

у

соті

роковини

народження Б. Лепкого.

BUDUJJ\·ІY

(Siowo

DOM PRZYMIERZA

powitalпc wyglosІ.oпe <.І о stu<.lcпн)w

w Auli UJ

<.Іпіа

27.11.1992 r,)

PrІ.c<.l ропа<.І 200 laty, w lat(tt:h 70-tyt:h XVII w., rozcszla si~ ро t:alcj LJkrainic wiest о
w<;<.lrownym lirniku. пicjakim WcrпyhorІ.c, kt<'>ry w t:z(tsic wojпy polsko-ukrainskicj zv.·.
koliszt:zyІ.П(} glosil slowa pojc<.lnaпia. Jui. Z(t i.yt:ia cicszyl si~ оп po\vsІ.ct:hпyш sІ.at:uпkicш.
Ро smicrt:i, porhowaпy na jc<.lпcj z '"'Ysp lci.~t:ych па rІ.ссс Rosi, stal si~ <.ІІа lu<.lu ukrainskicgo
jc<.lnym 1. najwit;ksryt:h hohatcr<)w. Osпula tci. v.'okM пісgо ttkrainska poczja lu<.lov.·a wspanial(} prІ.\;<.lz~ lcgcn<.ly. Nic zapomn-iala о піm taki.c і poczj(t polska. W 1К~О r. - t ui. ро
wyhuchu pov.·staпi(l listopa<.lov.·cgo - w picrn·szyt:h <.lni(lch gru<.lnia - przypomпial jcgo
postac пajwi<;kszy паs1. {)wczcsпy historyk, Joat:him Lclcv.'cl. Slawny prol·csor Uпiwcrsytct u
Wilcnskicgo, (і nast<;pnic W(lrszawskicgo І.wпkіІ uw(lg~ рис<.Іс v.·szystkim П(l tZ\\i. przcpowic<.lпi<; Wcrnyt:hory, kн)ra wszak І.apov.'i(t<.lala przyszlc роgо<.ІІ.спіс пaro<.l(>\'t polskicgo і
ukrainskicgo. O<.lt(}<.l hohatcr tсп zagoscil па stalc w polskicj poczji. Pi~kny jcgo portrct
stworzyl Julius1. Slowиt:ki w .. Sпіс srchпyш S(t\omci", .. Wat:lav.·ic" і .. Bcпio\\'skim". Glosili
_jcgo chwal<; Mich(ll Czajkov.'ski і Lut:jaп Sicmicnski. Nic zаропшіаІ о піш пajv.·i~kszy pocta
cpoki Mlo<.lcj Polski: Staпislav.· Wyspiиriski. Zиpragп:.tl go ttk:.11at posr<'н.l kr<'>l(>v.' і swi~tych
polskich: w jc<.lпym z wit rai.y katc<.lry \\'awclskic_j. poswi~cil шu Ісі пic<.lokorкzoпy rapso<.l. v.
kt6rym "Ukraiпy <.lzia<.l z lir(}", przyhywa <.lo kaplit:y katc<.lry v.'av.·clskicj. hy tu- przyhraпy
w kr61cwski pl(tSZt:Z kr61a Staпislav.·a -- hu<.lzit uspioпycl1 v.·ta<.lt:()\\', hctmaп(>w і rуп:ГІ.у І
wickowcgo sпu -<.І о t:zyпu! Zaprosil go v.тcszt:ic <.І о izhy .. Wcsclпc_j": zc Stowcm і Ro;.kazcm! Z rozkиzcm po<.lj<;cia pr;.ygotowan <.lo v.•(llki о wyzv.·olcпic z пісv.'ОІі пaro<.lowcj. 1.с
slowcm - propoІ.ycj(} przymicrІд polsko-llkrainskic!!o. Pr;.cslaпic jcgo w roku 1<)()() піс
zostato wystut:h(tПC. Atc pozosLala ро піm pиmi<;t. І mіпю p<'>l.пicjszyrh tru<.lпyt:h <.Іпі w пas1.cj
historii, historii naro<.l6w S(}SЇ(l<.IUj(}L)'Ch, mimo рГІ.сІипсj krwi, WІ.аjспшусh krІ.yw<.l, JHІ.ctrwa
la przct:ici., і'.(Н()wпо v.· Polst:c jak па Ukraiпic pami~t о tym lirпiku, kt(>ry przyhyws1.y z
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dalckich stron ukrainnych do chaty bronowickicj Wlodzimicf7.a Tctmajcra mial odwag<;
powicdzicc Gospodarzowi:
Si~dzzc, panic Wlodzimicrzu,
mam asanstwu nowin wiclc:
Pom6wjmy о Prщmjcrzu

Nic przypadkowo, jak si<; wydajc, Wcrnyhora wybral sobic chat<; podkrakowsk~ na micjscc
zawarcia przymicri'.a. Ws;,~.ak z hronowickich hlon widac wiczc krakowskich ko~iol(>w, widac
Wawcl, widac jak na dloni - kr(>lcwskic miasto Krakow. Pradawna stolica Polski od stulcci
ЬуІа nic tylko sicdzih'1 kr61ow polskich. ВуІа taki.c wiclkim ogniskicm kultury curopcjskicj.
ВуІа jcdnym z tych miast, w kt6rym znalc~c mozna ~lady nic tylko dawncj kultury polskicj,
аІс takzc wloskicj, nicmicckicj. czy rydowskicj. Nic hrak tu tak:i.c slad(>w ohccno~i і rozwoju
kultury rusko-ukrainskicj.
W<;drujccic Panstwo ~ladami ukrainskimi ро naszym mic~cic. ВуІі~іс juz w kaplit)'
~wi<;tokrzyskicj na Wawclu- gdzic przcszlo 500 lat przctrwaly przcpi<;knc frcski wschodnic
przcdstawiajCІCC Komuni<; Swi<;Щ Aposto}()w. ВуІі~іс w ko~ciclc ~w. Norhcrta - dawncj
ccrkwi unickicj. Przyszli~ic tcraz do budynk()w uniwcrsytcckich. Przychodzicic Panstwo щ
sam~ drog~. kt6r'4 od stulcci роdСІ;.і.аІі tu, do Uniwcrsytctu Jagicllonskicgo, starsi wasi hracia.
Ws7.ak Alma Matcr Jagcllonica hyla matk'1 karmiciclkCІ w rowncj micrzc mlodzicry krakowskicj, jak tcj przyhylcj zc Sl~ska, z dalckicj Pragi, аІс і z nad Pcltwi czy Dnicstru. Tuz ohok
stoj'l hudynki, w kt(>rych kicdy~ zaloi.ono Katcdr<; J<;zyk(>w Ruskich, w ktorcj pracowallwan
Zilyn~kyj і Bohdan t.cpki. W nich wasi przodkowic zdohywali wicdz<;, przccicrali ~cici.ki
swojcmu narodowi do wiclkicj kultury ~wiatowcj. Mlodzici. ukrainska miala w Krakowic
swojc organi;,~.acjc studcnckic. wydawala tu swojc pisma. Na sw6j spos<')h wzhogacala i'.atcm
skarbicc kultury pradawncj stolit)' Polski.
Dzi~. ро wiclu trudnych dzicsit;ciolcciach, kicdy udalo si<r wrcszcic rcaktywowac studia
ukrainistycznc na Uniwcrsytccic Jagicllonskim, na nowo ;,~.aczyna dawac о sohic znac tradycja
kultury ukrainskicj. Wysilck gromady niczmordowanych cntuzjastow nic poszcdl na marnc.
Mamy dzi~ studcntow ukrainistyki. Mamy tworzon'l z trudcm kadr<; naukow'1. Mamy tcz
pcwicn dorohck, о kt()rym warto pami<;tac. Wsi'.ak to tutaj, na Uniwcrsytccic Jagicllonskim,
odhylo si<; w ci~gu ostatnich trzcch lat kilka wai.nych imprcz naukowych і kulturalпych
ukrainskich. Jcszczc w maju 1990 zorganizowalismy dui.CІ scsj<; пaukow<4- z udzialcm wiclu
gшki z roi.nych stron ~wiata- na tcmat: "Ukrainska my~l polityczna w wicku ХХ". W maju
1991 r., na przcszlo рМ rokн przcd .,wyhuchcm" nicpodlcglo~i Ukrainy, odhyla si<; w salach
Collcgium Nowum UJ niczwyklc wai.na, scsja naukowa na tcmat: .. D<ti.cnia nicpodlcglu~cio
wc Ukraincow w wicku ХХ". W pazdzicrniku 1991 r. uczczono tu okoliczno~ciow'l scsjCІ
ojca studi()W ukrainistycznych na UJ, Bohdana t.cpkicgo. W pazdzicrniku hici14ccgo roku
zorganizowano og(>lnopolsk<t scsj<r naukow(}, pos\\'Ї<;con~ znakomitcmu znawt)' j<rzyka, litcratury і kultury ukrainskicj- prof. Janowi Janowowi (w cztcrdzicstolccic ~micrci). Za kilka
tygodni blisko 50 uczonych zc wszystkich zakчtkow Europy przcdstawi tutaj wyniki swych
badan nad dzicjami і znaczcпicm uпіі oraz uпit()w w Polscc і krajach slowianskich.
SC4dzc, і.с о dokonaпiach tych паІсrу m()wic, ~wiadci'.ч опс howicm о wyhorzc w Krakowic
wla~ciwcj drogi: hudowaпia polsko-ukrainskicgo przymicrza па mocnych fuпdaшcntach
kulturowych, na fundamcпcic chrzcscijanskicj шуsІі, па trwalcj оросс ludi'.kicj przyjazпi.
Wicrzyc nam trzcha, і.с powstalc w tcn spos(>h przymicrzc przctrwCJ dlugo, wicki cCJic.
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W ,.Wcsc\u" Wyspianskicgo ukrainny lirykWcrnyhora І.apowicdziat sw(\j powr(H: аІс jui: w
tO\\'<trzyst\\'ЇC Aп.:haniota:

Wcrnyhora
а

skoro rzcsza ukl~knic,
nicch wszyscy nat~i.tt stuch:
czy t~tcnt u nic postysz<t
od Krakowskicgo goscinca'!
GospшJarz
Wyt~i.am, Wyt~i.am

stuch.

Wcrnyhorц

Ja wicm. i.cs jcst Asan zuchOd Krakowskicgo goscinca
czy t~tcntu nic postys1.<4
czy jui:j:.td~ z Archaniotcm'!

(\І,

sc. 24)

W паsіс, gdy rozgrywa si~ akcja dramatu
Wyspianskicgo, Wcrnyhora nic po\\'Hkit do Bronowk. Nic przyhyt z Archaniotcm, nic prZ}'\\'Ї()dt
zast~p{)W wojska ukrainncgo. kt<'нc hy- wcsp()l
z polskim - podj~lo D()j о wo\nosc narod()w
polskicgo і ukrainskicgo. Nic przyhyl, ho przyhyc
nic m()gt. Skl{кonc howicm zc soh<4 narody kаіДекан nроф. Францішск Зсйка.
dy na sw()j spos()h wyohrai.aty sohic wolnosc і
drog~ do nicj.
Dzis, ро dzicwi~cdІ.icsi~ciu Iatach od tamtych
C7.as6w, ро doswiadczcniach dw6ch wiclkich wojcn і dtugicgo okrcsu panowania systcmu
totalitarncgo, kicdy stoj<t ohok sichic: wolna Po\ska і wo\na Ukraina, wolno wicrzyc, іі.
spclnia si<; 7.apowicdz Wcrnyhory z "Wcsc\a". Oto zc L\\'Owa і Kijowa, z Krymu і Doniccka,
z Moskwy і dalckicj Ufy, а taki.c zc wszystkich І.ak<ttk()w Polski stajc na zicmi krakowskicj
mlodzicz spod znaku "hialcgo Aniola", kt6ry od najdawnicjszych czas()w powicwal шt
sztandarach narodu ruskicgo. Przyhywa tu na wic\kic swi<;to kultury ukrainskicj.
Witamy j'4 z rado~ci'l і nadzicj<t. Wicrzymy, і.с sprosta wyzwaniu, jakic stawia przcd ni<t
tcraznicjszost і przyszlost. Ze zhudujc- wraz z mlodzici.tt polsk<t. z mlodzici.ц catcj Europy
- solidny gmach przyszloSci. Na frontonic tcgo gmachu ї".awisnic haslo z jcdnym tylko
slowcm: Р R Z У М І Е R Z Е ! Na tcn zhoi.ny trud rycz<; Wam ро staropolsku: Szcz~sc
Boze.
J<гunci~zek

ZI I·~J КЛ

(Dzickan Wydzialu Filologiczncgo UJ)
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DYSКUSJA

"PRZYSZLOSC STOSUNK6W POLSKO-UKRAINSKICH,
PROPOZYCJE І ZADANIA DLA UCZONYCH, ТW6RC6W
KULTURY, WYDAWC6W, DZIAI:ACZY POLI1YCZNYCH,
SPO~ECZNYCH І RELIGIJNYCH"
Wlodzimierz Mokry

Nasza dyskusja о przyszlo~i stosunk6w polsko-ukraiflskich, jcst kolcjnym wymownym
znakicm przcmian, jнkic dokonujц si~ mi<;dzy naszymi narodami- Polakami і Ukraiflcami.
Jednц z tych przemian wsp61tworzonych w Кrнkowie jest chociazby ten oto 395 tom miesi((cznika "Znak" 7.atytulowнny "Polska - Ukraina" z 1988 roku, kt6ry otwicra "Dyskusja о
kulturze ukraiflskicj", eksponujцca bogactwo kultury polsko-ukraiflskicgo pogranicza.
Czt;St 6wczcsnych dyskusant6w na czclc z rcdaktorcm naczelnym "Znaku" Stcfanem Wilkanowiczcm і prof. dr. hнЬ. Ryszardcm Luznym wezmie udzial r6wnicz w dzisicjszcj dyskusji
odbywajцccj si~ w jнkzc odmicnncj sytuнcji.
W6wc1..as, w nнszcj dyskusji, rozpocz<;tcj na Інmнсh "l}'godnikн Powszechnego" (1981, nr
46-47), wwyniku pнmi~tncgo polskicgo Sicrpnia 80, а kontynuowanej w latach 1984-1988w
redakcji "Znaku", mowili~my о kontaktach polsko-ukraiflskich na przcstrzcni wick6w, о
sposobach przclamywania zaszlo~ci і bнricr, utrudniajц<-]'Ch rozw6j wspolpracy mi~dzy Polakami і Ukraiflcami. Cz~sto jcdnak nнszc "g6rne і durne" mнrzcnia о ~wietlanej przyszlosci
1.aczcpialy о trudnц do przczwyci<;zcnia, Ьо drнmatycznц przcszlost polsko-ukrнiflskц.
Dzis w rok ро osiцgni<;ciu trwнlcj, Ьо zdobytcj w sposob pokojowy, parlamcntarnoprawny
wymarzonej przcz Ukraiflcow od stulcci nicpodlcglosci Ukrainy takzc і о przcszlosci mozna
m6wit spokojnicj, z wi<;kszym, dystansem, аІе і s;-..acunkicm. Przcszlost wplywa przcciez na
przyszlost. Му w Polscc dobrze znamy mysl Cypriana КаmіІа Norwida, podkrcslajцccgo, iz
przyszlost to jcst przcszlost, tylko nicco dalcj. Nic przypadkowo tcz w okrcsie rozbiorow
Polski, w czasic zagrozcnia jcj rozwoju cywili;-..a<..}'jncgo polscy patrioci chroniцc pнmiцtki
kultury, na muzeum w Pulawнch umicscili nнpis "Przcszlost przyszlosci".
. Rozmyslajцca nнd przcszloSciЦ obccna wsr6d nas poctkн ukraiflska z Podlasia Zenia
Zabinska-Hawryluk powicdziala kicdys tak:
Одягнені
у вишивані сорочки
СИДИМО

на курганах слави

заслухані

в пісню бандуриста
що величас минуле

...

я не проти

але чому

коли всі народи

шукають майбутнього .. ?

Wydaj~ si~, ze niezalcznic od tego со dzis powicdц zaproszcni do dyskusji dostojni goScie,
najbardziej od nich, od tcj mlodzieiy b~dzie zalczct przyszlost stosunkow polsko-ukraiflskich. "llt przyszlo~ciц jcst przcdc wszystkim, umicj<;tnic korzystajцca z osiцgni<;t і doswiad-
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czen przeszlo~i mlodzicz ро obu stronach naszcj daj Boze przcpuszczalnej і bogatcj grank)'
polsko-ukrainskicj.
Wicrz<(, ze zar6wno nas7lt dyskusja о przyszlo~i stosunk6w polsko-ukrainskich, jak і
wlцczajцca sict do tej dyskusji mlodziez, ktora nic jcst tak pokalcczona jak cz<;Sc starszcgo
pokolenia, przyczyni si<( do stworzcnia godncgo, 7.усіа і wsp61Z}'cia mi((dzy Polakami і
Ukraincami pod wsp(~lnym nichcm mi<(dzy Wislct а Dnicprcm, Kijowcm а Кrakowcm.

Ryszard l.uzny
Przypominam sohic jcdno zc spotkan z lat minionych, z cpoki, mam nadzicj~. zamkni~tcj.
Stan wojenny, rok chyha 1982, ciasnc pomicszczcnia KIK-u (Kiuhu lntcligcncji Katolickicj)
і r6wnocze~nic redakcji "Znaku" , ul. Sicnna 5. Dyskusja ta nic hyla niczym wyjцtkowym,
jednakzc dla nas, dla wszystkich jcj uczcstnikow ЬуІа czym~ waznym, szczeg6lnym.
Thk wit;c, w C7.asic tcj troch~ konspiracyjncj rozmowy wymicniali~my mi~dzy sohц my~li.
opinic, nic zdajцc sohic zupclnic sprawy, jakц rozp~tujcmy burz<(, со bt;dzic potcm, kicdy
rcdakcja ро nagraniu owcj dyskusji, ро jcj zrcdagowaniu і opracowaniu zechcc te matcriaty
opublikowac w jcdnym zc swych numcrow. Т<> jak dlugo, w jakim ksztalcic і wrcszcic z jakim
skutkicm ukazywaty si~ owc matcriaty w druku, to саІа historia, dramatyczna, pclna szczcg616w і r6zncgo rod7.aju skandali.
PrzeprasІ.am, zc zc.н.:zynam od takich "komhatanckich" wspomnicn. Mlodzi ludzic tcgo nie
ІuЬіц, nie rozumicj<t. twicrd7-ct, zc wy, starzy, to tylko hyscic wspominali swojc zaslugi,
wypinali picrsi do odznaczcn, а my dzisiaj zrobimy wszystko lcpicj і skutccznicj". Jcdnak
wspomnicnia tcz sц potrzcbnc, chociazhy dlatcgo, zc od tcgo wspominania zalcZ}' to, jak
b~dzicmy sobic rysowac przyszlosc, pcrspcktywy, jak b~dzicmy ~оЬіс z nimi radzic.
Zacznct od jcdnej przcstrogi, autoprzcstrogi. Юcdys wlasnic t~ і inne podohnc dyskusjc
traktowalismy z takim swoistym wszystkoizmcm, wydawalo si~ nam w6wcl.as, і chyha slusznie, ze my: dziennikarzc, publit)'Sci, filozofowic, historycy, filologowic, cry tcz ро prostu
amatorzy, ludzic znaj<tt'Y sict na rzcczy musimy si<; о wszystko starac, о wszystkim myslcc, we
wszystkim uczcstniczyc. І brali~my si<; c7.ascm do rzcczywla~nic nic swoich, nic przygotuwani,
nic majctc dostatccznych kompctcncji. Dzialo si~ tak, gdyz nic ЬуІо takich srodowisk, takich
ludzi, instytucji і struktur, kt6rc hy powoli, ро kolci takic і podohnc sprawy hraty na warsztat,
omawiaty і wrcszcic rcalizowaty, z mysl<t о tym, zc przyjф:ic kicdys taki c1.as, kicdy to si~
wszystko przyda.
Dzi~ na szcz~scic, nic jcstcsmy juz w takicj jak w6wczas sytuacji. Nic tylko w tym scnsic,
zc nic ma klopotu z wydrukowanicm tcgo cosmy wymyslili, napisali. Nikt nic przychodzi na
nasze scsjc naukowc і nic notujc skrz~tnic, kto z dyskutant6w со powicdzial, ahy p(~znicj
donic~c do pcwncj amhasady lub inncgo urz~du. Organii'.atora sesji hralo si~ w6wczas do
wyjasnicn: "со to mialo znaczyc, zc jakohy w 1917 r. na Ukrainic skonczyla si~ wszclka
nauka?" Tcn со donosil pomylil si<;, Ьо nic w 1917, а w 1817, і nic nauka, а Akadcmia
Kijowsko-Mohylanska, catkicm jak w tcj ormianskicj ancgdocic, zc "to nic on ukradl, а jcmu
ukradli, і nic samoch(~d. tylko rowcr" itd.
Wi<;c nasщpila wrcszcic pcwna spccjalizacja, pcwicn podziat r61 і filolog mozc і powinicn
robic to, со do filologa nalciy: wykladac, ksztalcic mlodzicz, pisac ksiцzki. Dyrcktor dancgo
dcpartamcntu, w takim cry innym ministcrstwic ma si<( zajmowac tym, za со mu рІас~
picni~dzc, do czcgo jcst przygotowany; rcdaktor czasopisma і prczcs KIK-u ma swojц
dziedzin((, kt6r~ si<; zajmujc, takzc na odcinku tcgo, со nazywamy stosunkami mi~dzy Polskц
а Ukrainц, mictdzy mniejszo~iц Ukrainc6w w Polsce а Polakami, mit;dzy РоІоnіц na Ukrainie, а tamtejszym spoleczcnstwcm, wladl..ami. Historyk zajmujc odpowicdniц katcdrct, ksztalci mlode kadry oraz studcnt6w, piszc nowe podrctczniki Ьцdz poprawia stare. Polityk,
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dyplomata, dziatacz polityczny, parlamcntarzysta, minister zajmujц si~ kazdy swoimi sprawami і my juz nic musimy 7..3 nich my~lec і zalatwiac pcwnych rzeczy. Jest wi((C chyba coraz
bardziej normalnie, coraz naturalnicj і kazdy z nas powinicn si~ brac za swojц dzialk~. za
swoje polctko і 7..а nic odpowiadac.
Wydaje mi si~. zcsmy sobie przez te wszystkie lata na tcn luksus, na ten komfort
zapracowali. Jcdni 7..acz<;li wczcsniej, inni p6znicj, jcszcze inni doszlusowali w ostatniej
chwili. AJe mysl<;, zc tc naszc tutaj wypowicdzi Ь<;dц bardzo wyspecjalizowane, bardzo
zr6znicowane і, zc nic b<;dzicmy kazdy z osobna zbawiac ~wiata і kazdy z nas b<;dzie tu
prawdopodobnie m(>wic о tym, со potrafi, w czym jcst dobry, і dopicro w саІо~і to wszystko
razem da efckty, jcsli b<;dzie tcmu przyswiccal Duch Воіу, jak powiadal pocta. А my~l~. ze
przy~wiccal і przyswiccac b<;dzic nadal.

Stefan Wilkanowicz
Кіеdу odbylismy dyskusj<; і przygotowalismy numcr "Znaku" na tcmat kultury ukraiflskiej
stosunk6w polsko-ukraiflskich, zostalcm wczwany do 6wczcsncgo szcfa cenzury w Warszawie, kt6ry powicdzial mi z prostot't і prolctaria<.:kц szczcroS<:i't. zc przygotowalismy amunicj~
dla ukraiflskich nacjonalist6w. Nast<;pnic skonfiskowano nam polow~ artykul6w, а drugicj
polowy nic pozwolono wydrukowac w calosci, а jcdynic fragmcntami.
W jednym z artykul<.)w prof. Rysi'.ard Kupiflski dokonawszy malcj analizy kultury ukraiflskiej doszcdl do wniosku, iz jcst ona pcwn(! syntC/1} kultur Wschodu і Zachodu. Wykazal on
takze, ze kultura ukraiflska stanowczo r6zni sit; od rosyjskicj. І to byl7.apewnc podstawowy
grzech tego numeru. Wla~nie to, wydaje mi sit;, spowodowalo intcrwencj~ 6wczcsncj ambasady radzieckiej, kt6ra odbila si<; na Gl6wnym Urz((dzic Ccnzury і na stosunku do tych
material6w. W6wczas obowiцzywala pcwna jednolitosc і m6wicnie о tym, ze w ramach
narodu radzieckigo istnicjc odmicnna kultura ukraiflska ЬуІо grzechcm ~micrtelnym.
Dzi~ sytuacja si<; zmienita, weszlismy w сп; pluralizmu. narody odrad7.aj(! si<;, odzyskujц
swojц nicpodlcglosc, niczalczno~c. W dzisicjszcj kulturze to r6znorodnosc jcst wartosciц, а
nie jednolito~c. Powicdzialbym nawct, zc istnicje pcwicn obowiцzck r6zno~ci, szukania
wlasncj to7~amo~ci, kt6ra ma Ьус inna niz naszy<.:h sцsiad6w cry przyjaci61. Szerzej rzccz
ujmujцc, taka sytuacja przcdstawia sоЬц pcwn(! szczcgMnц wartosc. Chodzi bowicm о to, аЬу
nie zagubic bogactw posz<.:zcg6lnych kultur, nic \\')'mics7..ac ich w jcdnym kociolku. Sytuacja
jest jednak szczcg6lna, gdyz z jcdncj strony, dцzcnie do wlasncj toi.samosci і r6wnosci jcst
charakterystyczne dla kraj6w, kt6rc odzyskujц tcraz wolnosc і powinno ono stanowic warto~c
europejskц, а z drugiej strony, d(!iymy do pcwnej jcdnosci, intcgracji, do Europy zjednoczonej, mimo wszystkich rozdarc і konПiktt)w. Pcrspcktywy і przyszlosc widzimy wla~nie w
jednosci. Jak to ma wobec tcgo wyglqdac? Wydaje mi si~. ze bardzo trafnego okrc~lenia uZ}'I
kiedys prczydent Niemicc von Wcitl'.sacker, kt6ry powicdzial, zc jcst nam dzisiaj potrzebny
taki pluralizm, kt6ry zachowujc r6znosc і wartosc tcj н1znosci, а jcdnoczcsnic dцry do pewnej
wsp6lnej bazy wartosci. Jest to wcdlug mnie nicZ\\'Yklc gl<;bokic і nчurc stwicrdzcnic,
przcdstawiajqce dla nas ogromnц wartos<.<. :н;tmy dЬ:н.: о swoj<4 r6i.nosc jcdnoCІ.csnic dqz<tc
do wsp6lnych wartosci. Jcdynic taki st<1n stwarza warunki dl<1 rozwoju. Sщu, jci.eli myslt; w
tcj chwili о przyszlosci naszych, polsko-ukraiflskich stosunkt)w. to \\')'llajc ті si~ zc musimy
wej~c w bardziej intcns}Wnц faz<; dialogu, wymiany wartosci, rozumicnia \\'sp(>lnoty і r6zno~i. І tu pytanie- jak ten dialog ma wygl(!dac? Nic mozc оп роІсgж: jcdyпic na robicniu
rachunk6w krzywd і zysk6w, opowiad:шiu о kulturze polskicj, kulturzc ukrainskicj, о historii
naszych stosunk6w. То nie wystarczy. Nacisk nalcry роІоіус nic na przcszlosci, а na przyszlo~ci. Prawdziwy, owocny dialog polcga na tym, ze razem stajcmy wobcc wsp61nego, sцsiedzі
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kiego, europejskicgo problemu і razem pr6bujcmy go rozwiцzywat. 'Гdkich problcm6w
mamy aktualnie mn6stwo.
Na zakoflczcnie chcialbym powicdzict kilka sl6w jako wydawca, dzicnnikarz, publicysta.
Ot6z picrwszym przyka1.anicm dzicnnikarza jcst "nie zaszkodzit". Jcst to szczcg61ne wazne
w systemie ostrej konkurcncji rynkowej, ponicwaz deformacja zawodowa dziennikarzy
sprowadza si<; do tcndcncji pokazywania zawsze na pierwszym micjscu zla. Dop6ki to dotyczy
wtasncgo kraju, szkodzi tylko tcmu krajowi. Ale jc~li odnosi sitt do stosunk6w mi<;dzy
r6znymi krajami, to jest to najlcpszy sposob na pobudzenie wzajcmnego poczucia krzywdy,
nicnawi~i, nacjonalizmow itd. SЩd picrwSii.Ц zasadц dzicnnikar7.a jest wystrzcganie si<;
p6j~ia na latwizn<;. Иttwo jcst bowicm pokail.at zlcgo sцsiada, аІс nalcZ}' sprobowat znalczt
dobro, kt6re to zlo mozc zr6wnowaZ}'t. Dzicnnikarz musi przcdc wszystkim informowat. А
dezinformacja dotyci~.цca naszych sцsiadow bicrze si(( sщd, ze stalc 1.а malo jcst spotkafl, za
malo podrory, za malo wzajcmnych kontaktow. W miar(( rozwijania si(( tcgo wla~nic .,dialogu
po~rednicgo" to nicbczpicczcflstwo dcformacji obrazu Wschodu b~dzic si(( zmnicjs1.at.
Czego sobie і wszystkim il.aintcrcsowanym ryczc,;.

Bogumila llerdychowska

Wydaje mi si<;, zc stosunki polsko-ukraiflskic znalazty si(( dzi~ w bardzo trudnym momcncie rozwoju. Problcmy, ktore musimy w tej chwili pokonywat sц znacznic trudnicjszc niz ЬуІу
З lata temu. Por6wnajmy sytuacj(( z roku 1989 z sytuacjц оЬссnц.
Rok 1989 ЬуІ dla Polski, аІс і dla calcj Europy bardzo waznц cczurц. W rok ten polskie
elity politycz~e weszly ро do~t dlugim okrcsic edukacji. Jezcli chodzi о stosunki polsko-ukrainskie, edukacja ta trwata wta~ciwic od polowy lat 70-tych, а aktywnic rozwijala si(( od roku
1977, kicdy to pojawil si(( .,drugi obicg", а w nim і problcmatyka ukraiflska. Byt to dlugi і
nielatwy okres, аІе jcdnak przyniost pewne cfckty.
Thnze rok 1989 byt rokicm bardzo dobrym і waznym dla naszych ukraiflskich partncr6w.
Zaczynal si<; rozwijat masowy ruch na rzccz odrodzcnia kultury ukraiflskicj, ktory przcksztalcil si(( w ruch nicpodlcglo~iowy. lstnial tczwsp(~lny ruch Polak6w z6wczcsncj "Solidarno~ci"
і ludzi z Ukrainy przcciwko Zwiцzkowi Sowieckicmu, postrzcgancmu jako nickwcstionowane zlo. Ukraina ЬуІа wowcil.as skoncentrowana na problcmic rusyfikacji і Rosji. Micli~my w
tymze roku na Ukrainie do czynicnia z pcwnym il..agrozenicm problcmatyki polsko-ukraiflskiej. Mianowicic nic ЬуІо nastrojow antypolskich, gdyz nic ЬуІо w og6le Zзdnych nastroj6w
zwiцzanych z Polskц. Polska jako partncr praktycznic nic istniala w scnsie politycznym.
Pami((tam, ze wtcdy jcdcn z ohccnic bardzo znanych polityk6w ukraiflskich w rozmowie z
nami uprzcdzal nas о tym hraku antypolskich nastroj6w, аІе to hyla mуІцса cis7..a, dyskusja
miala si<; dopicro zaczчt, а wraz z nіц prohlcmy.
Rok ohccny, rok 1992 juz drugi lub nawct trzcci z kolei rok, kicdy te problemy, problcmy
z pogranic1..a polsko-ukraiflskicgo pojawity si((, і to, jak si<; okazato, z bardzo du711 sitц.
Niewцtpliwic przykrym elcmcntcm ЬуІа ostatnia dyskusja nad ratyfikacjц traktatu polskoukraiflskiego. Na 12 osob biorцcych w nicj udzial jcdna osoba ЬуІа za ratyfikacц. Ostatccznic
oczywi~ie traktat ratyfikowano, natomiast chodzi mi о ogolnц atmosfcr((, ktora si(( w tym
czasie pojawila. Chciatam poprzez ten przyklad wyka1.at, ze jest~my w Polsce і na Ukrainie
w r6znych punktach. W Polsce, wydajc mi si((, elity politycznc sц przekonane; pozostajц nam
do zrobicnia rzeczy znacznie bardzicj powazne, а mianowicie dotarcie z informacjц о
Ukrainic do tzw. przcci~tncgo оdЬіоп.)'. Mamy wi<;c za 7.adanie dokonanie pcwncgo przctomu w ~wiadomo~i spolcczncj, а nic tylko polityczncj.
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W tyrн sarнym o.asic па Llkraiпic paпujc sytuacja odwrotпa. Gdybysmy wzi<;li Ukraiп<;
jako calos(, to w s\\·iauoпюsci spolco.пcj sprawa stosuпk()w polsko-ukrainskich, cry tczwizja
Polski \\'og(>lc піс v•y!!l<tdalahy hyc mozc tak Zlc. Natomiast mamy tam w tcj chwili problcm
zc S\\'iadomosci<~ clit polityczпych. Wracajцc do tcj dyskusji паd ratyfikacjti traktatu, піс
dlatcgo hyla опа dla паs dramatyczпц, zc рапоwаІу tam tak rбzпе nastroje, аІс dla tego, іі.
wtasпic сі polityL)'. kt<)rzy hyli utozsamiaпi z opcjti propolskц, z орсjц па rzecz dialogu
polsko-ukrair1skic~o w о~()Іс nic wzicli w пісj udzialu. Powstajc pytanic - dlaczcgo? Nie
jcst to JHІ.cckz proi1Іcm hlahy, malo wazrty. Jcst to wlasnie skutek tcj dysproporcji mit;dzy
Polsk<t а Ukrairч. о kt()rcj ffi()wilam. Dlatcgo sprawц wyjцtkowo waznц jcst zbudowanic
СІ.С!!оs ,.., rou1.aju .. uyplorttacji spolcczncj, ohywatclskicj". Chodzi mi о саІц sроІссІ.ПЦ infrastпtktuн; koпtak\(}\\' шi~dzy Polski:J а Ukrainц. А wi<;c, ро picrwszc mпоzцсс sit; w Polscc
\\'УdІ.іаІу sla\\·istyki. Wi~ksІ.os( z пісh posiada katcdry ukraiпistyki, jcst wi<;c szansa, zc
pojawi<t si~ pra,,·d;.i\\'Ї spccjalisci; towarzystwa polsko-ukrainskic (do tcj рогу swietnic
ftІПkcjorшj<JCC tO\\'artysL\\'0 z Gdar1ska); iпstytuty (warto tu wspomпicc о lпstytucic Poludпiowo-Wsclюdпirн \\' Przcшysltr dzialaj<}L)'m juz drugi rok і prowadz<tLJ'ffi stal<t dzialalnosc
be:tda\\'CZ<J. '''ydawпicz<~. or~anizujё:Jcym wsp(>lпc konfcrcпcjc polsko-ukrainskic); towarzySt\\'a шtrouo\\·oscio\\'C \\' Polscc і па Ukraiпic; fuпdacjc - w koncu jcstesmy tu dzis па
zaprosІ.cпic Fuпuacji S\\'. \\1odzimkrza. Uwai.am, zc jcdyпic przy rozhudowancj infrastrukt urzc spolcczпcj пюі.спtу micc пadzicj<;, SІ.апs<;, zc praca historyk6w, publil)'Stt)w, polityk()w ро ohu stюпach graпky, wlozoпa w rozw(>j tych stosuпk()w w ciцgu ostatпich paru lat
піс zostaпic ;.ntаr·по\\їІПа.

Czas. kt()ry jcst ct.ascrn \vyj<f( ko\\'O trudпym піс tylko dla Polski і Ukraiпy, аІс dla calcj
Europy. kt<)ra sta_jt' JHІ.cd '''Yhorcm - ct.y p6js( w stroпt; dcmokracji і zjcdпoo.cnia, czy tcz
skloпi( si~ ktt \\'ariarlto\\·i пarodo\vcmu. Jcst to prohlcm catcj Europy.
Дмитро

Стус

На сьогоднішній день ми маємо досить парадоксальну ситуацію. Зовсім надавно

між нами, між двома сусідами існувала майже залізна завіса, дуже важко було
пробитися з одного боку на інший і інформація доходила часто далеко не об'єктивна.
Зараз ситуація змінилася, але знову, через відсутність цієї інформації, ще та завіса
мабуть залишилась. Сьогодні багато говорили про питання, які були дуже важливи
ми, дуже складними, це відношення між Галичиною і Польщею. Але Галичина, це

ще не вся Україна, це тільки частина України. А для більшої частини України,

Польща, і сьогодні, с якоюсьбілою плямою на карті, на якій нічого не написано. Якщо
підійти не до робітника, а навіть до представника якоїсь еліти - літературної,
музичної, чи іншої і попросити назвати два, три десятки імен із польської літератури,

а хоча б десяток імен митців двадцятого століття, то вісім із десяти не назве цих імен
із-за відсутності знання. Думаю, якщо ситуація в Польщі с краща, то і так українська
література представлена тут дуже погано. І така прикра ситуація не кінчається
ділянкою літератури, вона дотикає практично кожної сфери нашого життя.
Якщо говорити про майбутнє, то хіба головним на сьогоднішній день є пізнання.
Мусимо пізнавати один одного, зустрічатись, обмінюватись знаннями, досвідом і
тощо. Наші відношення повинні весь час, кожен день розвиватися. Ми бачимо що
зараз в Європі є багато проблем, які постали якраз на основі непорозумінь між.
людьми різних національностей. Можливо, у віднайдсні порозуміння між. нашими

народами Польща зробила більше, бо той факт, що ні в Київському, ні у Львівському

університетах немае факультету полоністики, компрометує нас і нашу науку. Але і
в цій складній ситуації є люди, які думають про розвиток наших відносин. Наприк-
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лад, Інститут літератури АН України в Кисві, який я представляю, готус до видання

декілька кращих творів, кращих митців України і Польщі, які будуть ви;щні,
відповідно, українською і польською мовами. І, можливо, цим ми внесемо свій вклад

до того, щоб наші народи краще порозумівалися між собою. Ми масмо багато
спільного, і багатьох речей можемо навчити один одного. Наприклад, у сімдесяті
роки, коли у мого батька, Василя Стуса збиралися знайомі, українські інтелігенти,
то для них Польща була "світлим променем в темному царстві", отого занепаду, який
був у цілому комуністичному світі. І вони казали, що українці повинні дивитись і
брати приклад з того національного відродження, яке поча"1ося у Польщі,- і в тому
є наша наука і за тим ми масмо йти. І, можливо, ми повинні дивитись, як робили добро

наші батьки, діди, з цього боку кордону і з того боку і робити його в майбутньому.

Юрій Підлісний
Студент Львівського університету
Якщо розмовляти на тему польсько-українських стосунків, то можемо поділити їі

на три розділи: що ми мали в минулому, що ми масмо тепер і що ми хочемо бачити в
майбутньому.

Відносно минулого, то ми мали складну історію, багато спільного, багато
відмінного. Довго були ворогами і зовсім трохи друзями, про що писали письменники,
історики, як польські, так і українські. Багато ми мали кривавих подій: і Берестечко

і Жовті Води. Була кривда польському народові, і була кривда українському народові.
Але це все вже минуле, сьогодні масмо час теперішній. Що ми бачимо? Україна вже
рік- самостійна держава, держава нова, яка тільки-тільки народилась. Господарча,
політична ситуація на Україні с досить непроста і українсько-польсько взасмини
беруть ініціативу, на жаль, в більшості, в Польщі. Гадаю, що з часом, Україна, стане

на ноги, виробить концепцію міжнародної співпраці, і на мою думку буде більше
приділяти уваги, саме Польщі, яка перша признала незалежність України, що дуже

допомогло становленню нашої держави. Ми цього чекали. Польща зробила чудовий

крок, про який так мріяв наш ве"1икий пост Тарас Шевченко. Його віршсм-звернен
ням "Полякам", в якому виражена мрія про наше майбутнє, я хочу закінчити свій
виступ:

Отак -то, ляше, друже, брате!
Нас порізнили, розвели,

А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим

Возобновим наш тихий рай.

Przed Polskц і Ukrainц pojawila si<; ogromna szansa utozenia naszych stosunk6w. Jest to
wielka szansa, аІс і wiclka odpowicdzialno~t. Му~І<;, ze dobrym dla nas wzorem jest rozw6j
stosunk6w mi((dzy dwoma wiclkimi europejskimi narodami, kt6re przez kilka pukolcfi
uwal.aJy sict za wrog6w ~wicrtelnych, а mianowicie mi((dzy Francjц а Nicmcami.

ДНІ УКРАУНСЬКОУ КУЛЬТУРИ

29

Jest wiclkц 1.aslugц powojcnnych m<;z6w st~nu: dc Gaulle'a і Aden~ucra, ze doszli do
wspolncgo wniosku, iz nalciy роІоі.ус krcs tcj wicloletnicj wrogoSt:i і zасІ.(}С budowac
wzajcmnc stosunki n~ innych 1.asadach. Zacz<;lo si<; wzajcmnc poznawanie si<;, podroze.
Francuzi і Nicmt:y stawali si<; dl~ sicbic coraz bardzicj konkrctnymi ludzmi, ~ stcrcotypwroga
przechowywany w ~wi~domosciach paru pokolcn powoli odchodzil w zapomnicnie.
Ogromnic waznц rol<; pelnili w tym oczywiscie mlodzie ludzic, 7.awicrajцt:y przyjaznie,
poznajц<..)' si<; wzajcmnic Francuzi і Nicmcy.
Му~І<;, ze wlasnic щ drogц powinny si<; rozwijac nasze kont~kty і jest to ogromne 7_.adanie
dla towarzystw kultur~lnych, zcby st~nowily pomost na drodzc ku przyjazni naszych krajow.
Na zachodzie b~rdzo popularne jcst І.awicr~nic blizszych kont~ktow przcz miast~. szkoly,
instytucje z dwoch kr~jow. Cz<;sto mozna tam 7.auwaiyc, ze dane miastcczko na przykl~d w
Szkocji jest blizni~czo zwiц1.ane z innym gdzics w p61nocncj Norwcgii, czy gdzickolwiek
indziej. Otoz jcst to droga, na kt6rц powinnismy wkroczyc, nie wymaga ona wiclkich
inwestycji, jcdynic troszk<; ch<;ci і przcdsi<;biorczo~ci. Najlatwicj do zrealizow~nia jest to na
poziomic szkoly ~rcdnicj, mlodzicz 15-lбlctnia w sposob najbardziej naturalny rozpozna w
swoich r6wicsnikach przyj~ci61. Jczcli dla mlodych Pol~kow ich kolcdzy Ukraincy stanц si<;
czyms konkretnym, znajomym, 1.acznц znikac wp~jane im stcrcotypy і uprzcdzcnia. Jcst to
najlepsza droga do p6zniejszej dojrzalcj przyjazni naszych narodow, і t~ drog<; nalciy za
wszelkц cen~ torowac.
Polska і Ukraina majц naprawd<; bardzo wiele podobn'ych problem6w, politycznych,
gospodarczych і innych. Jeste~my na r6znych etapach w ich rozwiцzywaniu, mozemy w wielu
kwestiach korzystac z wzajemnych rad і do~wiadczen. Dodatkowц motywacjц, zacht;Щ jest
blisko~c naszych j~zyk6w. Z iadnym ze wschodnich sцsiad6w РоІасу nie porozumiejц si~ z
takц latwoS<:iц jak z Ukraincami. Wystarczy paromicsit;czny kurs і mozemy rozmawiac, czytac
literaturt;. Jcst to ogromna s1.ansa, kt6rц trzcba wykorzystac. W przyszlo~ci mozna pomy~lec
о nauczaniu jt;zyka ukrainskicgo w naszych szkolach srednich, а takze о szkolach z j<;zykicm
polskim na Ukrainie. Waznц rol<; moze tu odcgrac radio і telewizja, mozna b<;dzie przygotowywac programy przezn~czone u nas- dla Ukr~iny і odwrotnie, zawicrac umowy, rcklamowac
sit; nawzajem.

Олег

Гнатюк

Хочу розказати про конкретні справи, які ми робимо в Гданську. А ви вже можете
самі судити, як у нас проходить робота в напрямку розвитку польсько-українських
відносин. Сьогодні ці відносини є інші, кращі. Що нового діється в тих відносинах.
В міжвоєнний період в Гданську студіювало біля 200 студентів українців. Сьогодні
на різних студіях є біля І ОО студентів, вони вчаться в основному в Медичній Академії,

Університеті, Політехніці. Вже десять років підряд ми організуємо спільні наукові
сесії про українсько-польські справи, не оминаючи питань складних, суперечних,
трудних. Останньою такою імпрезою була зустріч з вояками 27 Волинської дивізії

Армії Крайової. Це була дуже цікава подія в нашому місті -

на основі П матеріалів

вийде в наступному році книжка. В цьому році з ініціативи поляків засновано поль
сько-українське товариство. Це товариство від перших своїх днів засвідчило себе

доброю роботою. Ще не було зареєстроване в суді, а вже організовало українсько
польський семінар з участю послів українського парламенту, на тему, "Політика,
господарка, культура України та обмін між Україною та Польщею." Наступною

справою товариства була зустріч, де обговорювались питання, що торкаються акції
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"Вісла". На цій зустрічі збиралися підписи під зверненням до польського парламен
ту, в якому йде мова про засудження цієї акції і прийнятrя відповідних рішень. На

фоні цих присмних подій, є в нас одна дуже прикра справа. Місцева влада Гданська,

хоче позбавити нас домівки яку ми мали
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років. Нове приміщення влада не дає. І

цій справі не видно кінця.

Закінчити хочу приємною новиною. Запросили ми товариство ,.Кіш", яке обіцяє

вислати нам запоріжську ,.чайку" і якщо це вдасться зробити, то на наступний рік,
запрошую вас до Гданська, де ви зможете зробити морську прогулянку ,.чайкою".

TADEUSZ OLSZANSKI
Pomi((dzy konПiktcm francusko-niemieckim а konПiktcm polsko-ukrainskim istnicje
analogia historyczna. Dotyczy ona m.in. los6w Lwowa і Strasburga, tcgoz Strasburga, kt6ry nie przypadkiem а wta~nie dlatcgo, iz byt miastcm, о kt6rc Francuzi і NicmL)'
stoczyli wiele wojcn, jcst dzisiaj sicdzib(\ Parlamentu Europcjskiego.
Do~wiadczenia pojednania francusko-nicmicckiego maj'\ dla nas ogromne znaczenie,
powinni~my je ро obu stronach granicy starannic przcstudiowat, zrozumict, na czym ono
polegalo. Oczywi~ie, nie wszystko b((dzie mozna w naszych stosunkach zastosowat, аІс jcst
па przyktad ide'4 prosщ і pictkn'l utatwicnie kontakt6w mtodziciy. Моgц to byt kontakty
bardzo r6znorodne, а wi((C wymiany szkolne, obozy harccrskie, pobyty u rodzin. Bardzo
wazn(\, wbrew pozorom, inicjatyw(\ ЬуІоЬу umozliwicnie mtodzieiy ukraiflskicj uczcstnictwa
we wszelkiego rodzaju impre7.ach muzycznych, festiwalach np. w Jarocinie, Brodnicy itp.
Oczywi~ie, mlodziez polska wyjezdzataby na podobne fcstiwale na Ukraiш;.
Ludziom nie zwi(\7.anym ze ~rodowiskami mtodziczowymi moze si(( to wydawat nicwazne,
ale tzw. subkultury mtodziczowe pctniц niestychan'\ rol(( w ksztattowaniu przyszlo~ci. Jcst to
szczeg61nie waznc dzisiaj, kiedy widzimy, ze pokolcnie 1968 roku, pokolcnic wiclkicj rcwolty
mlodziezowej w Europie Zachodnicj і Amcrycc w bardzo istotny spos6b zmicnito ksztalt
kultury Zachodu. Dzisicjsze mtode pokolcnic, сі pankowic, mctalowL)', rapowcy itd., z
kt6rych sict najcz~cicj wy~miewamy, oni twor1.q kolcjn'\ zmian(( w kulturzc. Jcj kontur6w
nawet jeszcze sict nie domy~lamy, alc nauczcni wczc~nicjszym do~wiadczcnicm powinni~my
wiedziet dzi~, jak wazne jest to, аЬу na fali tych kontakt6w rodzity si(( nowc przyjaznic. nowe
kultury, czctsto nicformalne, wiclostronnc, bardzo r6znc.1}'m bardzicj, zc ruchy subkulturowe S(\ z natury swojej trocht; kosmopolitycznc.
Chciatbym powiedziet jeszczc о kilku sprawach bardzo konkrctnych і ogromnic istotnych.
SC4 to zadania dla konkretnych fachowych ~rodowisk w Polscc і na Ukrainic.
Praktycznie nie ma aktualncgo stownika polsko-ukrainskicgo і ukraiflsko-polskiego. Tcn
slownik, kt6ry ukazal si(( nicdawno jest rozpaczliwie przcstarzaty. Wydawnictwo "Pomost"
zdecydowato sict go wznowit zdaj(\c sobie spraw((, zc opracowanic nowcgo stownika musi
trwat lata. АІе nowy stownik jcst konicczny. Nic mozna przccicz opicrat nauki j((zyka na
slowniku sprzed p6t wieku, w dodatku stowniku zawicrajц<..)'m bardzo wiclc dialcktyzm6w
halickich, kt6re mog(\ byt niezrozumiale. Jest to slownik stworzony wc Lwowic і przcdstawia
lwowski j((zyk ukrainski z lat 20-tych і 30-tych. Nast((pna sprawa to podr((czniki do nauki
j((zyka ukraifaskiego і odwrotnie. Picrwszym krokiem S'\ "Rozm6wki polsko-ukraiflskie"
wydanych przez В. Zinkiewicz-Tomanck, Н. Strilczuk і О. Kamian(\, alc to tylko drobny
kroczek, z rozm6wek nie mozna nauczyt sict j((zyka.
Kolejny problcm to ksi'4zki traktuj(\ce о historii. Przeci((tny intcligent ukrainski zna z
historii Polski wyl'4cznie dzicje tcrcn6w wschodnich, а wi((c histori(( posuwania si(( Polski na
wsch6d, а nast((pnie Polski ze wschodu. Panujc powszcchny brak orientacji w stosunkach
gi((Ьoka
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polsko-niemicckich, w historii spulcczncj і guspodarczcj. Wniosck z tcgo, iz trzcba mozliwie
szybko przetlumaczyt na j<;zyk ukrainski і wydat na Ukrainie dobry 7.arys historii Polski, taki
wla~nic, kt6ry nie konccntrujc si(( na historii krcs6w wschodnich, czyli tych zicm, na kt6rych
Polac..:y ~icrali si(( z Ukraincami, аІс Pulski tcj, kt6rcj ccntrum ЬуІ Кrak6w, p6znicj Wars1.awa.
Gdyz tylko z tamtej pcrspcktywy mozna dokladnie zobaczyt і wla~ciwie ocenit dzieje stosunk6w polsko-ukrainskich.
Thk samo zlc wygl'4da sytuacja z drugicj strony. Pr6cz opracowania Scrczyka "Historia
Ukrainy" nic dysponujemy iadn'4 innц pozycj't na ten temat. Jednak obok nicj potrzcbna jcst
w Polscc historia Ukrainy napisana przcz Ukrainca. Osobi~cic uwaiam, ze najlepsщ ЬуІаЬу
historia Subtclncgo, mi<;dzy innymi dlatcgo, ze jcst ona pisana z mу~Іц о czytclniku cudzodziemcu. "Пtka rzecz jest bardzo w Polsce potrzcbna.
Dals7.a sprawa to przeklady litcratury pi<;kncj. Czt;sto w dyskusjach polsko-ukrainskich
wynika sprawa "Ognicm і micczcm" Н. Sienkicwic7.a. Tymczascm ksi'4zka ta nie zostala nigdy
przetlumaczona na j<;zyk ukrainski. W tcj sytuacji, о іІс jcszczc tc ~roduwiska ukrainskie,
kt6re wychuwywaly si(( w ~islym kontakcic z kulturц pulskц, mog'l ocenit, jakц naprawdt;
ksiцzkц jcst "Ognicm і micczcm", to inne ~rodowiska sц ska:t.ane na stereutypy, om6wicnia,
bцdz fatalne przeklady rosyjskic. І druga strona problcmu. Dziclo о kardynalnym znaczcniu
dla formowania sit; stcrcotypu Ukrainca w Pulscc- "Hajdamat)'" Т. Szcwczcnki ukazalo sit;
w polskim tlumaczcniu tylko raz - przed pierwsщ wojnц ~wiatowц. Druga z ksiцzck
tworщcych mit Ukrainca- "Thras Bulba" Gogola nic ЬуІа nigdy tlumaczona na jt;zyk polski,
znana jcst jedynie z om6wicn, na og6J nieryczliwych. Nie jcstcm pcwicn np., c-q jcst
przetlumaczony na j<;-qk ukrainski dramat Slowackicgo "Scn srcbny Salomci", jego pocmat
"Zmija", а zwlaszcza "Bcniowski". Nic znam pi((knicjszego poctyckiego obrazu Ukrainy, niz
fragment z ostatnicj pic~ni "Bcniuwskiego" 7.ac-qnajцcy sit; od sl6w:
Bozc, kto СісЬіс nic czul w Ukrainy
bl((kitnych polach, gdzie tak smutnu duszy ...
Notabene tych kilka strof jcst prazr6dlcm stcreotypowcgo widzcnia Ukrainy w РоІсс.
Jezeli te slowa, ta poczja nic b<;dzic znana Ukraincom, nic Ь((dЦ oni w stanie zrozumict
pcwnych zr6dcJ.
Bardzo potrzcbne jcst w Polsce poka-qwanic wsp61czesncj kultury ukrainskiej. Ukrainski
folklor, ukrainska jkona, z calym dla nich szacunkiem, to sц rzeczy juz mniej lub wi((Cej w
Polsce znane. Natomiast malo kto wie cokolwick о europcjskicgo formatu kompozytorze
ukrainskim - Bortniaflskim. Wsp61czesna muzyka ukraiflska ЬуІа picrwszy raz zaprezcntowana dopiero w tym roku na .. Warszawskicj jcsicni". bgrana przcz Orkicstrt; Symfoniczn(i
z Кijowa zrobila ogromnc wrazcnic na ~rodowisku naszych mcloman6w. W ostatnim czasie
w teatrze М. Lysenki w Kijowie wystawiono "11trasa Bulb<:' Gogola. Wla~nie z takimi
przedstawieniami powinny przyjczdi.at ukrainskic tcatry do Polski.
Najlatwicj jest si(( porozumict і zrozumict wla~nic na gruncie kultury, gdyz jest ona
bardziej uniwcrsalna, anizeli innc dzicdziny :lycia. Jcdnoczc~nie jest rzcc74 bardzo nicdobrц
poka-qwanie wylцcznie kultury przeszlo~ci, Ьо w tcn spos6b c-qnimy z drugicgo narodu
skansen, а to jest zjawisko niepoЦdanc. Wiclokrotnic w rozmowach z Polakami mialcm
wrazenie, ze uwaiajц oni kulturt; ukrainskц wla~nic za skanscn, muzcum. Во pi<;kna piclfl
ludowa, Ьо ikona, Ьо Szcwczenko, natomiast zupelnie iadncgo poj<;cia о wsp61czesnej
kulturze. Dlatcgo tak wazne jest poka-qwanic wsp61czcsnego oblicza kultury, od tej wysokiej
poczynaj(ic, а koncщc na tej popularnej.
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З думкою про майбутне польсько-українських відносин і з краківським "Знаком" в
руках.

Про майбутнє польсько-українських відносин: Богуміла Бердиховська -директор
Бюро для національних меншостей Міністерства Культури і Мистецтва у Варшаві;

Стефан Більканавич

-

головний редактор краківського видавництва і місячника

"Знак"; Ришард Лужний

-

професор Ягеллонського університету. завідуючий

відціленям історії української літератури.

Вечір поетичної молитви про гідне життя.
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"1000 LAT UKRAINSKIEJ l\'IODLI1WY POE1YCKIEJ І PIESNI
DtJCHOWEJ О GODNE ZYCIE"
WIECZOR DLA UCZCZENIA PIERWSZEJ ROCZNICY
NIEPODLEGLOSCI UKRAINY

Вельмишановні Пані і Панове, Достойні Гості!

Перед Вами на сцені актового залу в одному з будинків Ягс..1онського університету
~шстинка нашої ниетанки з Галсреї українського мистецтва

-

це хрест з церкви в

Uсвконі. Ми його принес ..1и сюди тому. що бі ..1ьшість висказуваних тут думок буде
звернена в сторону хреста. догори. Наш вечір присвячсн~tй тисячолітній пр~ІСутності
української поепtчної мо. .1~пк~1 і духонної пісні про гідне ж~птя" і приснячеюt~t він

річниці Неза.1сжності України. Хіба не треба дсфініюнати поняття мо . .1~пни, я доречі
довго шукав і хіба Бог допоміг не знайти докладної відповіді: що це мо.1итна? Неза

. .1сжно від всього, що на цю тему написано, хіба
що мо. .1итна це піднесення не ті ..1ьки серця, а ..1с і

ми всі бі . .1ьш інтуїцій но нідчувасмо,
розуму догори, до неба, щоб і розум

персстан так впевнено все аналізувати, щоб не був такий зщх...,зумі ..lий. Перед нашим
як надіюсt} спі ..1t}юtм піднесенням серця і розуму догори, варто задуматись, чому

мо ..1итни протягом пкячо ..1іття бу.1и присутні на Україні. Моли.~1ися неі, і прості люди,
і ху.:щжники, і всл~tкі письменники, творці. І це не була мо..1итва зі сцени, як під час
академії. Мо.1итна буж1 перш за все, в церкві, н хаті. на по..1і, в дорозі, в праці і, не
дай Боже, н тюрмі, як

Ja

останніх часів бувало.

ЗараJ перед нами перш за все ма~ібутнс. Нам з ч ..1снами Українознавчого кож1
Я гслонсt)кого університету приснинея ще о;нш сон, у якому не абнантажена м~Інулим
і не покалічена молодь поча.1а винчапt українсt)ку пісню, літературу, а в першій черзі

хрІ-ІСПІянську течію в українській культурі, яка була заборонена. А ще не так давно
ко ..1и я нанчан студентів ко..1ядки "Бог преднічний ",був за це никликаний в ..1адою, з
закидом

-

яким правом в державному унінеропеті соціа ..1істичної країни навчаю

пісень такого змісту, чому колядую зі студентами. Досить здивований, я тоді відповів,
що це унікерса ..1ьна, хриспtянська культура і все ж таки буду да ..1ьшс продовжунати

заняття, в як~tх буде місце і на ко..1ядки і на постичні мо..1итки. Сьогодні маю щастя

це саме роб~пи вже з майбутніми профссіона ..1істами українознавцями, які на
вчаються на першому і другому курсах української фі ..1о.~1огії. Більшість з н~tх це

поляки. Тому, що маю приемиїсть викладати їм літературу, а також бути опікуном

Науконого кож1 українознавців, ті студенти, у більшості першого і другого курсу,
вискажуть, як вміють, зміст тих поетичних мо..1итов, які в особ.~1иний спосіб лягли їм
на серці під час заняп) в університеті. Вони дуже персживають це, але свідомість, що
ми не в театрі, а на щирій розмоні з авторами цих поетичних молитов і Всевишнім,

допоможе нам, як надіюсь, присмно, та в, невимушений, спосіб подякувати Господеві
за вже повний рік існування вимріянрї від століть Української Незалежності.

В. МОКРИЙ
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Читають студенти: Agnicszka Augustynck, Jапіпа Kosztala, Dorota Kaпtor, Magdalcпa
Kotowicz, Malogorazata Kosmala. Edyta Kolodzicj, Swiatoslawa Віспіаs, Dariusz Cckliпiak, Dorota Krakowska, Piotr Jaпczyk, Alicja Kuzmiak. Pawcl Str6i.ak, Апсtа Scmcпiuk.
Maria Tucka. Аппа Gcla, Olga Kich, Аппа Drozd, Jaпusz Szlifinski.

Dla tw6п.:y, пicprzcrwanic od tysiцca lat odprawiaпcj przcz Ukrainct~w Mszy swit;tcj, Jапа
Zlotoustcgo- symholc porai.ki, tj. Ewa, drzcwo і ~micrc, ро zmartwychwstaпiu zmarlcgo
па krzyi.u Chrystusa staly sit; zшakicm zwycit;stwa: "Zamiast Ewy- Maryja. Zamiast drzcwa
роzпапіа dohra і zla- drzcwo krzyi.a. Zamiast smicrci Adama- smicrc Chrystusa ... czym
zwyci<;i.yl diahcl, tym hywa і sam роkопапу. Przcz drzcwo pohil diahcl Adama, а przcz krzyi.
роkопаІ Chrystus diahla. Tamto drzcwo wrzucilo do pickicl, а to drzcwo і tych со sit; tam
zпajduj(1 wyprowadi'.ilo stamщd ... Przcz smicrc Chrystusa ~tali~my sit; пic~micrtclпi."
... ho czlowick, gdy skosztujc
slodyczy,
goryczy jui. potcm піс przyjmic.
(z "Powicsci lat mіпіопусh" о chrzcic Rusi Kijowskicj)
Во dotцd

а

hylismy lcsпymi
drzcwami,

ktt'>rc піс wydajё:} owoп)w,
dzis wiara zostala zasi'.czcpioпa
па пaszcj пісwісrІ.с.

( Kyrylo Turowski)

lstott; chrzcscijanstwa. rozumiaпcgo jako odkupicпic ludzkosci przcz smicrc па krzyi.u.
w spost1h szczcgt11пic glt;hoki wyra;~.il jui. w роІО\\'ЇС wicku ХІ mctropolita kijo\\·ski ІІаrіоп \\'
"Siowic о prawic і lascc". W odczш:iu autora tcgo pocmatu Wlodzimicrz dzit;ki tcmu, і.с
"przyпi6sl krzyi. z пowcgo Jcruzalcm, z Carogrodu і postawiwszy go па S\\'Ojcj zicmi" ut\\'icrdzil wiart;. піс umarl. Ісо ш:zckujc па \\'sр(>Іпс zmartwychwstaпic. со \vyrai.aj<t stowa
iпwokacji:

СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ
Митрополит Іларіон, половина ХІ століття
Спог.1янь на твоїх внуків і правнуків.
як живуть, як хоронять їх Господь,

як удержують добру віру піс1я тво~іого заповіту.
як часто ход ятІ) до святих цсркон,

як прослан.1яюп) Хр11ста,
ЯК ПОК.10НЯЮТЬСЯ ЙОГО імені.

Спог.1янь і на город, шо сяс величністю,
спог.1янь на кнітучі церкви,
споглянь на зростаюче християнство,
СПОГ.1ЯНЬ на город,

КОТрИЙ СЯС і 6.1ИЩJ1ТЬ Від іКОН СНЯТИХ,
котрий пахне кадJ1.1ОМ,

котрий с.1а в.1 ять,
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в котрім чуються святі божі співи.
І побачивши нес uc, втішся і возвссслися,
та прослави доброго Бога,
всьс..1го того Сотворитс..1я.
Радуйся, князю апостоле,
що нас, душею мертвих,

від хвороби ідо..1осужби воскресив,
бо через тебе ми ожи ..1и,
та життя Христа пізна ..1и,

скорчені бувши бісівською підлсс..1ивістю,
через тебе випростувались
і вступи ..1и на дорогу життя,

сліпі ссрдсчними очима бувши від бісівської омани,
ос..1іп ..1сні незнанням,

через тебе прозріли на світ

побач•tвши трисонячне Божество,
будучи німими

через тебе промовили,
і нині малі й великі
с..1авимо сдиносущну Трійцю.

ПЛАЧ БОРИСА І ГЛІБА

(із "Повісті временних літ")
Помилуйте молодість мою,
помилуйтс панове мої,

Ви будстс моїми панами, а я вашим рабом,
Не зжинайте мене ще життям незрілого,
Не пожинайте колоса ще неспілого,

але молоко беззлобності приносячого!
Не зрізайте лози не до кінця вирослої
а ..1с плід маючої

Молю вас і здаюсь на милосердя ваше!

В уяві ХІІ-вічноготворця поетичних молитов Кирила Турівеького повстає зворуш
ливий плач Богородиці під Хрестом Спасителя:

Сотворінни боліють зі мною Сину,
видячи несправедливе засудження Тебе на смерть,
Горе мені, дитино моя,
світло і творче сотворінь.

Що оплакувати нині мені?
чи насмішки над Тобою,
чи удари по щоці,

чи биття по плечах,
кайдани темниці
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й оплювання святого Твого об..1иччя,
що Ти прийняв від беззаконників
за довершені їм добрі ді"1а

PLACZ BOGARODZICY
Kyrylo Turowski (ХІІ wiek)
Wszystko stworzenic
wspnlczujc mi, Synu, widz'lc
jak сі~ nicsprawicdliwic І.аЬіtо.
Biada mi, dzicci~.
~wiccic moj
і tw(~rco stworzenia!
Со mam tcre1z oplakiwe1c:
r:r.y nasmicwania nad tob'4'!
czy policzki сі І.ade1wanc'!
czy udcrzcnia na plecach'!
czy oplucia Twojcgo ~wi((tcgo оЬІісІ.а'!
ktt~rc przyjцle~ od nicprawych
1.а Twoj'l dobroc (... J
Rado~i jui. nigdy odЩd nie 1..aznam,
Ьо swiat ffi(~j. nadzicja і rycic,
syn і B6g, na drzcwic zgasl!
Gdzici. dzicci((, zwiastowanic,
kicdy mi to Gabryjcl oznajmial;
Raduj si(( l<tsk'l obd<trowania
Pan jcst z tob'l!
Kr(>lcm СісЬіс і syncm Najwy;i.szego nazyw<tlam.
· zbawc'l ~wiata,
stwc.~rc'l wszystkiego rywego stworzcnia,
grzcchc.)w spoi.ywC'4.
Dzi~ widz(( Сі~ jak zloczyftc<;
w~r()d dwc.1ch lotr6w
martwcgo z przcbityшi wloczni'l zcbraшi,
dl<ttcgo gorzko bolcj(( і op<td(lm z sit,
nic chc(( ryc... (... J
Zn<tm twojc 1.а Adama cicrpicnia,
аІс lk<tm duchow'l obj((ta bolcsci'l
dziwuj'lc si(( gl((bi Twojcj tajcmnky.
Stuchajcic nicbiosa
і morzc z zicmi'l,
uslyszcie placz lcz moich!
Во oto juz wasz lWorca
od kaplan(>w smicrc przyjmujc,
jcdyny sprawicdliwy 1.а gre1zcsznikow і wyst<;pnych
umiera. (... J
Bi(lda ші
Jczusic!

Матір Божа- чудотворна ікона з церкви в Корчмині, Замістське воєв. Початок

XVII

ст.

Ікона реставрована Секцісю Охорони і Консервації Української Матеріальної Куль

тури при Фундації св. Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові

Cudowna ikona Matki Boskiej z Dzieciцtkiem, Korczmin, woj. zamojskie. Pocz.XVII wieku
lkona restau rowana przez Sekcjtt Ochrony і Konserwacji Ukraiflskiej Kultury Materialnej
przy Fundacji Sw. Wlodzimierza w Кrakowie
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Przyjdzcic, popatrzcic
па tajcmnic~ Bozcj Opatrzno~i;
jak Tcgo, kt<\ry wszystko orywia,
s&~mcgo i'.abito
~micrciц przckl~t~.

НІЧ

<Повчання Івана ЗоJ1отоустого- персклад з грецького)
Не дJ1я того ніч сотворена,

щоб ми постійно cm1J1и й милувалися;

свідками uього- робітн~Іки, вояки, купці й Божа церква
всі, хто встас в північ.

І т~t встань і погJ1янь на лад неба.
В~t,1ди з дому й подум&~й про глибоке мовчання ночі,

як все притаїлося без шуму,
подивляй уладження свого Пана.
Тоді душа

-

чистіша й легший твій розум.

Хай вел~tке мовчання йтишина

пр~tвезуть тебе до каяrrя.
Якщо пt знову глянеш на небо до звізд,
ш:Юачиш його прикрашеним неначе безліччю очей.
І як ти подумасш,

де ті, котрі роблять у день шум,
сміються, бавляться і скачуть,
творячи неправду та зло без міри,

-

всі вони сплять тепер, нічим не кращі від мертвих,

-

тоді ти погордиш усісю людською величністю й зарозумілістю,

-

бачучи, як з настанням ночі сон очарував істоту.
Сон- образ смерті й образ кінця усього всесвіту.
Як ти пройдешся вулицями і увійдеш в доми,
не почусш .жодного гоJ1осу,

як звернеш увагу на свое подвір'я і на пажtти,

побач~tш, що усі там лежать немов в могилі.
І ось ти повинен збудити душу, підняти сили розуму, подумати ...

Покаяніс Артема ВедсJ1я співас квінтет "Бандура" з Перемишля

А oto w jak Iakoniczny, аІе gl~boki sром)Ь istot~ chrzc~cij&~nstwa za po~rcdnictwcm
modlitewnej pro~hy do Bogarodzk)' і zrozumicnia tcologii krzyi.a wypowiada jcden z
przcdstawicicli baroku ukr&~inskicgo Iwan Wclyczkowski:

Na picrsi zawszc Тwц ikon<; swi<;t~ nosz~
Maryjo, abym Сі<; і w scrcu nosil prosz~.
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На грудях Твою святую ікону ношу

Маріе, шоб Тебе і в серці носив прошу.

Zaprawd<; ci<;i.ki jcst krzyi., аІс grzcch moj ci<;:iszy,
grzcch moj ропіс~. Chrystc, а mi oddaj krzyz lzejszy...
V

... Wiara hcz uczyпk<~w tak martwa (ро )zostaпic
Jak сіаІо hcz duszy. Wiar<; rywi dzialaпic ...

Poprzcz duchowc uczcstпictwo w prowadl4ccj па krzyi. drodzc Chrystusa wicrпi Hryhorija Skoworody - maj(} moi.liwo~t obumicrat zcwп<;trzпic, hy
odrodzit si(( od wcwп~trz, со wyzпajc poeta w swcj siodmcj ріс~пі z ":yklu "Sad ріс~пі
zdaпiem m~liciela
naЬoznych":

do krzy:i.a і u~micrt mc сіаІо
zmarlc, wcwпцtrz zmartwychwstalo
Nicch z wicrzchu usycham;
wcwп<;trzпic rozkwitam; to ~micrt rywotпa ...
... Przyhij

mпіс

Ву zcwш.;trzпic

Zmartwychwstanie Ukrzyi.owaпcgo to hlysk ~wiatlo~i w~rod groh(>w mroku:
Міш;Іу chmury. Rado~c z t<;c14 l.aja~пialy,
Przyszly dпі jasпc і troski rozwialy ...
Zcgпaj moj smutku! Zc zlym zcgпam сі<; cialcm
Na nogi wstalcm z grohu zmartwychwstalcm ...

А oto, jakct pcrspcktyw<;, ,.rywym, umarlym і піс пarodzoпym" braciom Ukraincom w
Ukrainic і nic w Ukraiпic otwicш poctycka iпtcrprctacja zпaku krzyLi.a пajwyhitпcjszcgo
poety-my~licicla ukrainskicgo ХІХ wicku -11.&rasa Szcwczcпki:

Poktadam саІ(} ufпo~c піпіс
W ll>hic, m<~j raju; swym puklcrzcm
Twc milosicrdzic oto сzупі<;.
Poktadam саІц uІ·по~с піпіе
W Tuhic, о Matko! W Cichic wicrz<;.
Ту wszystkich ~wi<;tych ~wi<;ta mot)',
Nicpokalaпa, dohrotliwa!
Modl<; si<;. placz<;, lkam і wzywam:
Sp6jrz па tych, ktorzy w Cl.arпcj П<К)'
Sц ~Ісрі. skuci і sісПК)'
І okradzcni; daj im sil<;
Twojcgo m<;czcnnika-Syпa
Ву dudiwigali, jako trzcha,
ді. ро sam krcs- swoj krzyz-kajdaпy!
Gdy za~ ubugic wsic l.akwitп(}Dupicru wtcdy, а nic wczc~пicj
W radosncj, korncj, cichcj ріс~пі

(... ]
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Uwiclbi<; ~wi~to~c Twojц szczytnц.
Lccz dzisiaj -lzy і Ь(~І jcdynic
Ubogicj duszy ja ubogi
W ostatnicj skl&~d&~m сі daninic.

ОТЧЕ НАШ
Юрій Федькович

( 19 століття)

Ти, Отче наш, Котрий сси на небі
І на земли і підземлеві всюди;
Котрий сповнясш гори, скали, скиби,

Зірниці, воздух, світ і наші груди.
Ім'я святое Твое да святиться
Усюди, де Тя знають і не знають;
Усюди слава Твоя да посться,

Як ангели у небі ю сьпівають.
І да прийде царство Твоє святое

І на земли во віки запанус;
Втулиться nJ1aч і кров і брань і бої,
Страшні мечі в плуги ся перекують.

І буде воля Твоя преблагая
По всій земли J1юдьми всіми владіти;
Усі тюрми тоді лорозмикають
І перстворять їх в доми просвіти.

Твій хліб святий, насущний дай нам, Боже,
Та не на те, себе щоб лиш кормити;
д.,,е на те даруй нам хліб Твій, Боже,

Щоб з бідним своїм братом 'го ділити.
І нам прости проступки наші грішні,
Так, як й ми їх радо мем прощати;
А ми всегда казатимемо втішні,

Що Ти нам ссь Отець, Тебе нам величати.
І не вводи нас, Боже, у локусу,

Слаба-жбос і ніжна наша сила;
Для того-ж від лукавства нашу душу

Охорони, спаси, о Боже милий!
Бо Ти оден лиш Господь всего світа,

І л•tш Тобі одному ся кланясм,
Не, як раби, а як вітцеві діти;
Учи нас! просвіщай! помилуй!- Амінь!

Церковне ,.Отче наш" елівас квінтет ,.Бандура" з Перемишля
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lwan Franko
Wszvstkich nas znakicm krzy:i.a chrzcili
Pod ·krzy:i.a zшtkicm wyrastamy
z krzyi.a wciцz рІуnц nasze sily
І wiar<; ~wі<;Щ utwicпlzamy ...
І t.n6w cudowna krzy:i.a sila,
Przcnika nasz scicmni<.tly wzrok,
Scn w duszach n<.~szych przchudzila,
Wskazujцc picrwszy swi<;ty krok.

СКОРБНА МАТИ
Павло Тичина
Проходила по полю.
В могилах полемріс
Назустріч вітер віе
-Христос воскрес, Маріе!

-

Христос воскрес?

-

не чула,

Не відаю, не знаю.

Не буть ніколи раю
У цім кривавім краю.

-

Христос воскрес, Маріе!

Ми- квіти звіробою,
Із крові тут юрбою

Зросли на полі бою.

-

Мовчать далекі села.
В моги.~1ах по.~1е мріе.

-А квітка лсбедіе:
-О, зrлянh хоч Ти, Маріе!

Wyszla Maryja w polc,
Mogily prawd<; kryjц Naprzcciw wiatry wicjц
Zmarty;ychwstal Syn, Maryjo!
Chrystus zmartychwstal- slyszysz?
Nic wicm і nic slyst.alcm.
Czvi. mozna doi.yc ra j u
W ·tym bicdnym, krwawym kraju'!
Zmartwychwstal Syn, Maryjo!
Му- kwi<.~ty zwicrzoboju,
Z krwi tutaj g<.;stym l<.~ncm
Wzcszlc na pulu boju.
МіІсzц dalckic wioski.
Mogily prawd<.; kryjц.
А kwi<.tty lkajц prost.ц,
О, zmituj si<.; Maryjo! ...

МОЛИТВА
Богдан Ігор Антонич
Молитва людська е неначе дим,

Кружляе над селом, мов білий лебідь,
Аж стовбуром кудрявим, золотим
Розвіветься по кришта.1евім небі.

( .. .)

Молитва людська е немов тополя,

На небо дивиться над ланом жит,
Струнка. тонка, самітна серед поля
Хитаеться від вітру та дрижить.

( .. .)

Різдво

-

Цевкові,

празник з іконостасу в

Перемиське

воєв.

XVII/XVIII ст.
Ікона реставрована Секцією Охо
рони і Консервації Української Ма

теріальної Культури при Фундації

св.

Володимира

Хрестителя

Київської Руси у Кракові

Boze Narodzenie - "Praznyk" z
ikonostasu cerkwi w Cewkowie, woj.
przemyskie XVII/XVIII wiek
Ikona resta u rowana przez Sekcjtt
Ochrony і Konserwacji Ukraiflskiej
Kultury Materialnej przy Fundacji ~w.
Wlodzimierza w Кrakowie

Покров- ікона з церкви в Горайці,
Перемиське воєв.

XVII

ст.

Ікона реставрована Секцією Охоро
ни і Консервації У країнської Ма
теріальної Культури при Фундації
св.

Володимира

Хрестителя

Київської Руси у Кракові

Pokrow- ikona z cerkwi w Gorajcu,
woj. przemyskie XVII w.
Ikona resta u rowana przez Sekcjtt
Ochrony і Konserwacji Ukraiflskiej
Kultury Materialnej przy Fundacji ~w.
Wlodzimierza w Кrakowie
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СВЯТА ПРОСТОТА
Богдан І гор Антонич

( .. .)

Велика простота

Найвища досконалість.

Наївність є свята,
Довершенням є малість.
Щаслива це людина,
Ясна їі дорога:

Наївно, мов дитина,

Молиться до Бога!

ЗЕЛЕНІСВЯТА
Богдан Ігор Антонич
Сьогодні є Зелсні Свята,
Зелсна вже трава.

Моя душа була розп'ята,
Сьогодні знов жива.

<. ..)

Все казкою стає прожогом,

Не видно світового бруду.
В долоні плескати із Богом

І я собі теж буду.

BOZE NARODZENIE
Bohdan Ihor Antonycz
Narodzil SЇ'f B6g na saniach
W Dukli, karpackim zak'!tku.
Przyszli Lemkowic w krysaniach,
micsi'lc przynie~li Dzieci'!tku
Od g6r ~niegi wicher goni,
mrokicm strzechy noc spowija,
Ма z ikony twarz Maryja,
micsi'lc- zloty orzech w dloni.
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SZESC STROF MISTYKI

Bohdan lhor Antonycz
Noc jak plaszcz osun~la si~ z bark Chrystusowych.
wyplywa z nicbios przcbitcgo boku.
W g(~rzc jцtrzy si~ rana od kolcow cicrniowych,
w dolc stopy dnia kwitnц z mroku. ( ... )

~wiatlo

Botylko zachwyt moi.c okryc istno~c skrytц
і роІцсzус nas w jcdnosc mistycznц ze ~wiatcm.
Cichnц do krzyi.a zicmi nicbiosa przybite,
stygmat slor\ca dlon mojц rozpromicnia ~wiatlcm.

Pt.ACZ TARNIN

Bohdan Ihor Antonycz
Wicmy: wi~ccj h"''iazd w nicbic nii. zi3rcnck maku,
w<;zly і.усі3 jak \\'<;Ziy w<;dн)wki ptasz~ccj ...
Со noc plao.cm roslinnym lkajц tarnin krzaki,
li. zmuszono jc slui.yc Chrystusowcj m<;cc.

Z poematu Mykoly Rudcnki pt. "Krzyi." wynika. і.с na l3sk<; i'.am<;czoncgo na krzyzu. аІс
zmartwychwstalcgo Chrystusa zdawaly si<; miliony tJkr3inc6w umicrajц<..)'Ch w 1932-1933
roku w \\ryniku glodu, sztucznic spowodow&.~ш:go prz(:z wl3dzc stalinowskic.:
... Wcz swoj krzyi.. J<.tm na nim ukrzyi.owanytwcgo П&.trodu swictl<.tП3 przyszlosc,
Kto zrzcknic si<; nas, b<;dzk przcklinany.
tcn wp3dnic w mrok, chaos і nicosc ...
Kto nic umrzc- nic zm&.~rtwychwst&.~nic
і w і.усіс nowc nic wcjdzk~
со godnc jcst od wick()W- zost3nic
і kicdys w narodzic wzcjdzic.

ГОРИТЬ СОСНА
Василь Стус
(сnівас ОJ1ьга Богомолець)
Горить сосна -од низу догорtt.
Гор~пь сосна- червоно-чорна гри на

над лісом висить. Ой і нещаслива

ДНІ
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ти, чорнобрива Га"1ю, чорнобри ...
Прив'язана за коси до сосни,

. вся біла, наче біль. за бі"1ь біліша.
Лише хлопоче моторошна тиша-

о світе, світе, царство сатани!

Пустіть мене, о любчики, пустіть
го"1осить Га"1я, криком промовляє

і жар-вогонь до бі"1их ніг сягає,
а Пан-Госпо.1ь- і дивиться. й мовчить.

Горить сосна

- 0.1

низу догори

і з"1ива, злива й.1с- вогненно-чорна
от-от їі, от-от їі огорне,

ой чорнобрива Галю, чорнобри ...
Прости ж мені, що ти, така свята,
на тім огні, як свічечка, горіла.

О, як та бі"1а бі"1ота бо"1и"1а,
о, як бо"1ила бі"1а бі"1ота!
Горить сосна
сосна па"1ас

-

-

од низу догори
од гори до низу.

Йде Пан-Господь. Ці",уй Господню ризу,
ой чорнобрива Га"1ю, чорнобри ...

W wicrszu Liny Kostcnko pt .•• Brucgcl "Droga па Golgot~' tkwi sugestia, zc spo~rod
bezm}'Slncgo tlumu oblcgaj'4~cgo Chrystusa po<.l~1.as ukrzyzowania jс<.Іупіс zlo~zynca Barabasz 1.a~zyna, para<.loks&~lпic. jako picrwszy rozumict, zc jcst to S'4d піс паd Chrystusem lccz
na<.l otacІ.aj'tt)'m Go swiatcm Іu<.ІІ.і:
... G<.Iy stala si<; ta CІ.arna sprawa паs1.а
і o<.l~ho<.lt.чcy lu<.l spogl't<.lal W'fWYZplakaly tylko oczy BarabaSI'li,
zloczynt)', nic ska1.ancgo nt~ krzyz.
Czy w<.lzi<;~zny ЬуІ, czy ial mit~l <.Іо Pilt~ta,
czy poj~l со~ і z myslц si<; bijc,
wі<.ІІ.Ч~. zc Воіу Sуп i<.lzic nt~ strat~,
а оп zlo~zyn~a, on jc<.lпak :t.yjc.

Квінтет бандур~tеток з Перемиш"1я заспівує, відспіване всіми присутніми:
Боже великий сдиний,
Русь-Україну храни,
Волі і світу промінням
Ти їі осіни!
Світом науки і знання
Нас, дітей, просвіти,

В ч~tстій тобові до краю
Ти нас, Боже. зрости! ..
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Вокально-інструментальний колектив

.. Бандура"

під уnр~нлінням Олександри

Лсвчишин-Попович з Перемишля.

Подарунок від студентів з Тернополя невтомній директор Фундації Марті

Ясінській з Вашингтону. яка у початковому, якже важком~ періоді діяльності Ук
раїнського центру у Кракові працює суспільно вже третій рі~.
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ЗУСТРІЧ З ЮРІЄМ НОВОСІЛЬСЬКИМ

В. Мокрий: Шановна громадо, дорогі гості, дозвольте, що сповнюючи прохання пана

професора Ю. Новосільського, який, так як і в минулому році є співтворцем Днів
Українською культури у Кракові, пригадаю ще раз місця і країни Вашого проживан
ня, а також назву ті сліди українськості у Кракові, з якими після столітнього іноді

забуття, відчули ми неповторний, духовний зв'язок. Дозвольте що почну від

привітання тих, які їхали найдовше, аж три дні, не встигли на домовлений автобус у
Львові, і після багатьох пригод доїхали сьогодні. Вони є нащадками українських

козаків, приїхали до нас з Уфи, де свого часу було переселено біля

100

ООО

українців.

Ю. Новосільський: Я кілька літ тому назад, може навіть

10 років тому назад, мав

щастя пізнати уфимського владику, такий молодий, він був тут у Кракові, а сам

він також пише ікони, дуже цікава людина.

В. Мокрий: Наші гості з Уфи будуть говорити на завтрішній конференції в Ягеллон
ському університеті про :життя тих українців за Уралом, які затуживши за вишневи

ми садками, почали довгими роками вирощувати вишні, які почали Іюзквітати. Крім
трійки репрезентантів з Уфи є між нами студенти та аспіранти з Дніпропетровська,
Маріуполя, Сум, Чернігова, Чернівців. Киева, Криму, Львова, Тернополя, Праги,
Пряшева, Вільнюса. Отже де наше не пропадало, а сьогодні, як можна надіятись
почне розквітати, як ті вишні за Уралом, де мучено колись Тараса Шевченка.
Ю. Новосільський: Докторе, це прекрасний собор.

В. Мокрий: А тепер, відповідаючи на Ваше друге запитання, хочемо Вам, Пане
Професоре, сказати, що ми почали нашу прощу від молитви і марійної пісні перед

обличчям ікони-мозаїки Матері Божої, перед якою на зламі ХІІ-ХІІІ століття моли
лась блаженна Соломія, опісля відспівали .,Отче наш" в каПJІиці Чесного Христа на

королівському замку, у навельській кафедрі; були в найстаріших будинках Ягеллон
ського університету, де навчавсь Ю. Котермак, якому ми заспівали Gaudeamus

igitur,

а потім у церкві св. Нарберта та на Раковицькому цвинтарі, де над збірною могилою
українських воїнів просили ми про ,.вічну пам'ять", та з'єднались у спільному співі

.. Чуєш

брате мій" з Б. Лспким.

Ю. Новосільський: А чи могли б Ви тепер заспівати ту пісшо, яку співали у Сестер
Кларисок перед іктюю Матері Божої?

Співас дует зі Львова.
Маріе діво благословенна
тобі складає поклін Вселенна
радуйся храме, благости
надіє наша радості.

В. Мокрий: Пане професоре, я часто ношу Вашу книжку, з якою ознайомлюю
студентів, вони мене питають чому ікона вийшла з церкви і чи це добре?
Ю. Новосільський: Ікона. Чи вона вийшла з Церкви? Можливо, що вона вийшла із
церкви. Ви знаєте, я схиляюся, чим раз більше, до такого погляду, що ціле мистец
тво, якщо воно дійсно мистецтво, це ікона. Бідокремлювати якусь особливу, сак
ральну ділянку, якусь ікоиу, таку чисто,

uy

скажімо так, по-ікоиописному,

по-возаитійському писану, це трошки штучно. Тому, що мистецтоо взагалі, це

ділянка сакрум. І осі картини, якщо вони добрі картини. мають о собі це божест-
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t

вение начшш. Отже ціле мистецтво, являється для .меие, діляшсою caкi'J'Af, і цього
дуже rшсто не зишоть, дуже rtacтo про це зибувають. Так, що я прт:то прийшов.
для того щоб вас приоітати, тут,

ua

тій .моі"й иевеличкій виставці, яку аи тут

.мали иагоду побачити. І /Jи fючите, що такого JЮз.межувштя, між звичайnто

картипою і іконою тут nема. Важко прсюести цю ліиію поділу поміж саКІJУАІ і
профаиум. Тому, що ціле .мистецтво, по-моєму, Цl' ді.Jtяnка сакрум. Так, я вже о
старшому віці прихожу до таких аистюкіо. А буває по-ІJі:тому. Бувають такі

ідеологи, строгої, класичиоі" ікоnи, які хоті.Jtи б /Ю:Імежувати ті два види мистl'Ц
тва, якісь, види мистецтва- мистецтва світського, і мистеt4ьтва ікошшго. Я в

це не вфю. Чим дшtьше у меие до:~ріває, якийсь .мистецький іk)('від, тим бі.JІЬШl', я
перекоnуюсь, що .МШІЯІ'ство одие. І асе воио ікт те. І так втю і є (ю по-грецьки і копа

це просто картина. Це я хотів би сказати моїм гс)(·тям, і це є ціле мек: художnс
кредо, іншого nема.

В. Мокрий: Пане профссоре Ви ви.:~і."1ясте дві справжні ікони. Ікону

ікону

.. сошествіс

.. розп'яття"

і

во ад". Це ті справжні ікони, а всі інші це образи.

Ю. Новосільський: .,Сошl~ствіс сю ад" це символічnа ікоиа, там більше літератури
ніж есхатологічиого реалізму. Тому, що ікоиа це прсх:то малярство, жиаопис, воиа

перетооріоє все видиме, всю дійсиість, оптиrту дійсиість, тику, яку ми сприй
маємо, по законах в:.:е іишого, потусторттього світу. Ісиують також ікоии

си.мволіrtиі, які являються більш комl•итарем, бі.Jtьш po:mlюiikJю про песті и:тиии
uaшol" духоот>і" соідtJ.мс)(·ті,

ni:.:

праодивою істишшю ікоиою. Ікоиа ,,сошествіr. оо

ад", це по-моему, символічиа ікоиа. /Jс)(·кресіиия Христа иіхто

ue

fшrшо, Цl' велика

тайна. Для то,·о не можиа іІиа.,"и"овшпи. иаписати .,воскресающого Христа", як
дію. Носкресіиия це велика тайІІа закрита перед оrtа.ми всіх

uac.

Сам мо.меит, сам

процес переходу від емпіричиої дійсІu)(·ті, .мертвого світу, до світу жиооі", вічиої
дійсНl)('ті, ніхто цього

ne

бачиа, тому н.еможлива·ікоиа .,/Jс)(·кресіиия Христа".

Церкоа забороияс, ие до:юоляс писати ікоnу "/Jlx:кpeciuuя". Ті ікоии
які появляються,

ua cxuiJi,

.. /Jcx·кpl•ciuu я",

це вже вплив римсько-католицької церкви, де забули про

певиі прииципи іконтх:ті, саму істоту ікоии. Не .можиа ІІамалювати чогl)('Ь, чого
ніхто, иікол.и

ue

побачив. А ро:т' яття асі fючили. Христос був ро:т' ятий

ua

хресті, перед очами всього ищюду і це дійсиість, це реальність.

В. Мокрий: Наприк."1ад римо-катодиків дивус, що ми у ведикий піст запові.:tасмо у

страстних піснях воскресіння, як це розуміти?
Ю. Новосільський: Прlх·тіть, що я так слабо геюорю по-украі"иськи.

ue

JJ:.:e 30 років

июориа. Тяжко. От:JІ:е для нас, ті даі п,;ющшtи досвіду, е.мпіричної дійсності і

потусторттьогосвітуаоии схрещуються у пас. Я би сказав, щонаприк.лад у греків,

найбільше тор:JІ\·естао Великої неділі, великого тижня, це Страетна п'ятниця,
вечір Страсти ої п' ятииці, коли втш служить Утреипю Страстної суfюти. Може
сама Пасха, а 11их ие так торжествешш відправлясться, як ве11ір Страстноі·

п' ятииці, і утреиия Страстиоі суботи. Чере:І це справ:.:иьою і копою .,/Jоскресіиия

Христа", являється ікоиа .,Росп' яття Христа''. Тому, що npaвl)('.Jtaвua свідомість

ue

відділяє тих двох видів, двох аспектів великої' тайии трагедії' смерті і воск

ресіиия. В розп'ятті воии єдиаються восдиио. Для того для нас хрест, іктш

,.Розп'яття Христа", яал.ясться спраожиьою іконою святоі' Пасхи.

Сергій П'ятаченко: Суми: Ми знаємо, що ікона пройшла довгий шлях і кожен народ

додає до неї якісьсвої національні елементи, наприклад я бачив у Австрії ікону Божої
Матері, яка мала на голові цесарську корону, а в руці скіпетр австрійської влади. Як

Ви взагалі ставитесь до національних елементів, чи повинні бути ікони в вишитій
сорочці і так далі?
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Ю. НовосіJ1ьський: Ні. ui в якому ра.1і! Ті ІІаціоиШLьиі елементи це вже дуже друиг
ряди і елеАtеІІти, тшс :юшюго релігійиого Аtистецтаа. Ікона- це що<.·ь іІІ ше. /коиа
це есхатологі•тий р(•алі:мt, який ро:юиаасться від пі:тього аитику, через усі стадії
розвитку хриапиниської свііk.мюсті, lІОІШ вмирає ІІа Заході десь а

XV/

столітті.

Тепер пригадується ікоиу, нк якусь худож11ю дійсиість, худож11ій фактор. Фактор
будови ХJ>и<.·тияиської саідо.мості.

Студент з Чернівців: Мистецтво іконоnису існує не одне тисячоJ1іття, ще починаючи
від давньосгиnстських фресок, через античні часи, це все nрийшло в християнство. І

ось на мою думку здасться, іконоnис існуючи так багато часу, став консервативною
частиною мистецтва, культури, і на мою думку він заважає розвиткові, якихось
нових форм.І це nр11водитьдо nротидії іконоnису. Чи не вважастс Ви іконописдогмою

взагалі в культурі?

Ю. Новосільський: /Jи зиасте я вже про це сказав.

1 Ваша дуАtка прави.льиа. Я не

по.мі•tаю можливості ро:Jділити. розрізити .мистецтво на сакрlиtьІІу і світську
•tастиІІу.

1

я 11е дуже захоплююсь тими зуси;utями таких класи•тих худо;JА:ІІиків і

сьогодиішuиJ.tи іктшпш:цн.ми, які аберігають всі каноии, всі правила і почувають
себевідокре.мленоаідобра:ютвор'ІОlОАtистецтвав:шгшtі. Я думаю, щовсеооразот
ворче .мистецтво, втш а якийсь тас.миий спосіб закоріиеио а сакру.м, в діляиці
сакру.м. Так що Ви цілком правильио цю иебе:теку помітили.

Студент зі Львова: Пане nрофссорс. чи с nевна філософія кольору в іконах?
Ю. Нlюосільський: /Jи знаете с тика фі.Jик·офін, і павіть а тій ділянці є велика
література .мистецтво:тавців. Тільки я lк·обисто тій філ()(·офії

жаю, що це такі докторські проб.ле.ми, як хтlк·ь
тацію, то

aiu

xo'te

ue

вірю. Я вва

иаписати докторську дисер

:тайде собі дуже cк;u.uJuy проблему, і вже зуміс написати ІІа

сторінок. У фриицузіа дтстщ>ськадисертація

1500
ue .мис права бути ме11ьшою, иіж 1500

сторіиок.

Студент з Чернігоиа: Майже на всіх Ваших картинах, з зображенням церков, чомусь
фон nерсважно тсмюtй, синьо-зелений, сумн~1й.

Ю. Ноиосільський: Ви :тасте су.мІІLій, тоАt)' що світ суАший, дійсиість суАша,
дійсиість трагі'Іиа. І :J цісї дійсщк·ті вирииис якась надія, якась ві:Jія, ЩlК'ь більше
надійиого, більш світ.:юго. Дійсиість трагі'ІІІа, тому і фои буває те.миий. Та а .мене

ue

завжди фтt те.миий.

В. Мокрий: Пане Професорс, коли в м~tнулому році ми мали Дні культури і зустріч
з Вами, тоді мої студенти начита,1ись про літературну символіку, еnохи Київської
Руси, і вони хотіли конче, nочути шось на тему символіки, кольорів і це дуже гарно

вийшло. Пан Професор. як художюtк, замість символіки nочав говорити про мову,
сказавши, що нема жодної оtмвоJ1іюt. Потім на заняттях, знов ця тема nовернула, а
одна зі студенток, каже,

-

якшо коли хтось nомре в Польщі, не можна nрийти

одягненому на біло, чи на червоно, бо всі будуть на чорно. А в других країнах
nриходять одягнені на біло. Отже, чи однак с якась символіка, чи немае'!
Ю. Ноиосільський: Си.м(Jоліки, це греl~ьке слоlю, це :тачить спіааідиошеиия.
Студент з Дніпроnетронська: Скажіть, як давно Ви nочали малювати.

Ю. Новосі ..1ьський: JJ 1941 році, а році cJotepтi Лепкого. Я був присути ій ІШ похоро11і
Лепкого. А може ще і раиіше, гі.миааію я кіичиа до війии. Так серьйо:то по•шв
працювати в

4 І -Aty,

42-му

роках. А з ікоиою я позиайоАtився у Л ьвівсько.му

іконописиому .му:Jеї, який тепер правдусказати 11е icuyc, якихlК'Ь двадцять вііх:отків

тодішньої колекції показують тепер. Я всю 1~10 абірку пізи ао в

1943 році уЛьвооі. А

пізиіше Ї:Jдиа очевидио по всіх країнах і до Італії", до Румунії, буаиа в Болгарії, в
Греції.
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Л. Шолтес. Пряшів: Скажіть чи іконопис це Ваше хобі. Скільки Ви образів вже
приблизно намалювали? І чи є якась головна тематика?
Ю. Новосільський: Хобі. Так, очевидно, хобі, це просто ceuc, змислмого існування.
Хобі

-

це замале слово. Я інакше не вмію жити, існувати, здійснювати своє

життєве призначення, як тільки малюючи. А скільки картин? Я не знаю. Не
пробував робити, якоїсь такої реєстрації. Напевно більше ніж 5 ООО. А на питання
тематики відповідає ця маленька виставка, яку Ви могли оглянути. Це просто
мій живопис, моє малярство, а думаю стиль тут ніпричому.

Студент зі Щеціна: Ви сказали, що з грецького ікона, це просто картина і тому в
Ваших іконах нема різниці між сакрум і профанум. І я хочу спитати, чим Ви

керуєтесь в своїх іконах?
Ю. Новосільський: Я думаю, що ті класичні примірники ікони

-

"Розп'яття

Христа". "Богоматері", дійсно оипрацювали якийсь метод, творчий метод, за
допомогою якого благодать, духовна благодать. переходить безпосередньо в
людську свідомість. То є такі примірники. такі точки орієнтації. Я думаю що,
якщо я намалюю по-іконному пейзаж, то там ті духовні начала ісиуватимуть.

будуть діяти також.

Гість з Маріуполя: У

XVIII-XIX

ст. спостерігався такий феномен, в українських

селах, в багатьох сім'ях люди малювали самі ікони. Як на Вашу думку, чи то

позитивний вплив для іконопису, і чим це було обумовлено?
Ю. Новосільський. Я про це не знав. Ви мені сказали новину. та я думаю, що якщо
так дійсно було, що писали ікони, то це якесь иезвиrшйие явище. дуже цікаве, дуже
якесь благородне. Я про ц~ не знав, якщо так дійсно було, то це якась при:така
благородної душі українського народу.

Ю. Підлісний. Львів: Як ми знаємо в світі є дві головні традиції іконопису- східна

і західна. Ми бачимо, що в східній традиції святі зображені плоско, а в західній їх
можна якось оглянути, з різних кутів. Українська іконадізнала свого часу, того
впливу, що наприклад почали домальовувати серця, як Виставитесь до поєднання

тих стилів, чи nовинно зберігатись чистоту?
Ю. Новосільський: Знаєте, я не пурист, занадто про чистоту я не турбуюсь. В
вашому питанні є два таких елементи, на Заході ікона перестала існувати. десь
в околицях Джотто. Навіть є така класична формула Чиліно Чиліні, який написав
трактат про малярство, що Джотто був той маляр, який перетворив грецьке

малярство на латинське. І від часів Джотто на Заході ікона перестала існувати.
Та вона відроджувалася принагідно, від випадку до випадку. Напримір малювання
Ель Греко, це було якесь відродження свідомості ікони на Заході, та це появилось
на коротко, а потім зникло. І ті осі впливи західного малярства на українську
ікону в

XVI-XVIII

ст. вони просто знищили іконну свідомість.

Студент з Чернівців: Чи знайомі Ви з Омеляном Мазуриком, і чи не запрошували
Вас на Україну розмальовувати церкви?
Ю. Новосільський: Трошки запрошували, але мені вже 70 років, я старий, розмаль
овувати церкву мені вже не під силу. А Мазурика я знаю- він живе в Парижі, він з

нашої Краківської академії, Я відвідував його.
В. Мокрий: Під час відкриття виставки у червні

1992

року, присутня на виставці і

на зустрічі з Паном Професором, Міністр Культури України Лариса Хморець

обіцяла допомогти у зорганізованні монографічної виставки картин Пана Професо
ра у Києві. Надіюся, що Ви матимете змогу вже скоро зустрітись з Професором Ю.

Новосільським та його чудовим мистецтвом в Києві, а може і інших містах нашої
України.
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Nowosjelskim

"DO DZIS POZOSTALEM MNICHEM"
Jerzy Nowosielski, jedeп z пajwyiJitпiejszych polsk.ich malarzy, skonczyl wlasпie 70 lat. 28
marca w Muzeum Narodowym w l)ozпaпiu, а паst~рпіе we Wroclawiu і Warszawie, rozpoczпie si~ wielka okoliczпosciowa wystawa, па ktбrej zostaпie pokazaпych ропаd 3000
obraz6w. Starmach Gallery prezeпtuje zas wlasпie w Rzymie prace Nowosielsk.igo па
papierze. Nowosielsk.i jest takie teoretykiem sztuki, autorem esejбw о іkопіе і teologii
prawoslawia, drukowaпych m.іп. przez wydawпictwo "Zпak."

- Pircdziesiqt lat teтu, w zakonspirowanyт тieszkaniu przy ul.Szewskiej w Кrakowie
- grupa тlodych artystow skupiona wokOI teatru Kantora zorganizowala и.ystawf swoich
prac. Тат ро raz pierwszy pokazal Pan swoje obrazy. Kiedy ро raz pierwszy spotkal sif Pan
ze sztukq?
- Wiclkim przcrycicm byto zctkni<;cie si~ w 1939 w lwowskim muzcum z ikonami. АІе
rok wcze~niej zosLatcm wprowadzony w tajemnicc szLuki nowoczcsnej przez mojego starszego kolcg((, architekLa Jachimowicza. А kicdy ma si~ rozcznanic w podsLawowych tematach
sztuki nowoczcsnej, to ma si<; klucz do rozumicnia ikony.
- Czy to ikona zaprowadzila Ра па do k/asztoru?
- Od wczesnej mtodt)sci miatcm ci'lgoty, zcby zostat mnichem. І ро dw6ch latach
studiowania w Kunstgcwcrbcschule wsщpitcm do monastcru ~w. Jana Chrzciciela pod
Lwowem.
Ро roku rozchorowatcm si(( na zapalenie staw6w і pojechatem na leczenie do Кrakowa.
А potem przyszedl front і juz nie mogtem wr6cit.
- Czego niespelna 20-/etni, niedoszly таІап szukal w klasztone?
- Szukatcm spetnicn natury religijno-mistyczncj - tak to na wyrost nazwijmy. То sict
jednak zawalito.
АІе tam, w klasztorze, malowatcm ikony і miatcm dost((p do oficjalnie zamkni<;tego
muzeum lwowskiego. Mogtem godzinami studiowat wiclkie malarstwo і to uformowalo mnie
na reszt~ іусіа.
Do dzi~ pozostalcm mnichem- nie lubict jezdzit, nie lubi(( niepotrzebnych dzialan. Wol((
miet ~wi<;Ly spokoj. Wazny dla mnic jcst moj klasztor wewn((trzny.[ ... ]
- Jak okreslilby Pan swoje тalarstwo?
- То mojc prywatne mistcria. Ja sobie stwarzam rzeczywisLo~t, о kt6rej marz((. Na
przyklad, marzct о pewnych kobieLach, kt6rych nie ша, і dopiero muszct je namalowat. І to
jest tw6rczo~t.
- Tak CZfsto tетаtет Pana obrazow sq akty і cerkwie...
- Od urodzcnia kocham kobicty. Prawdziwy czlowiek to tylko kobieta. А kobieta і
cerkiew - ksztatt jej barokowych kopul- s~ do siebie bardzo podobne.
Ccrkicw to kr61cwstwo Boze na ziemi. Maluj<; wi((C і jcdno і drugie.
-Jakie та Pan zdanie о ewolucji ~-ztuki wspOiczesnej?
- Sztuka skonczyla sict w 1926 roku wraz ze ~mierci~ starego Moncta. Со~ w sztuce
w6wczas umarlo.
Potem, w Europie і Ameryce, ЬуІу podcjmowane rozpaczliwe wysilki jej reanimacji. Nie
wiemy jednak, со Si<; dzialo w Rosji. "Pdm nastцpila ~miert sztuki za spraw~ totalitaryzmu.
АІе wiemy, 1.е istniala inna sztuka, о kt6rej dopiero teraz sict dowiadujemy. Mozliwe, re
postawiony przez wick ХХ problem koflca sztuki podziala na przyszlo~t bardzo oiywczo. Во
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ЬуІо

ВуІо

tak naprawdct sztuki zawsze
bardzo malo.
jedynie dobre rzemioslo, kt6re jctt·
udawalo. Thraz nie ma nawet dobrego rzemiosla і to demaskuje fakt, ze sztuki jest jak na
lekarstwo.

- Czego Panu tyczye z okazji jubileuszu?
- Zebym umial jeszcze namalowa~ kilka dobrych obraz6w...
Rozmawiala
Кatarzyna BIK-PIKON

,.Gazeta Wyborcza" nrl8, 22 stycznia 1993.

ЗУСТРІЧ З МИТЦЕМ ТИРСОМ ВЕНГРИНОВИЧЕМ

Користаючи .з нагоди, що на зустрічі було багато молоді, яка може не мала

ближчого контакту з графікою, Тирс Венгринович звернувся передовсім до неї. Хотів
приблизити їй ту ділянку своєї мистецької творчості якою є графіка.
"Графіка то властиво картини на папері відбиті з матриць, (свого роду печаток).
Графіка то мистецтво виготовлення матриць з яких опісля друкарськими фарбами

відбиваються на папері картини, а ті відбитки то і є графічні праці. Головною і
неймовірно корисною прикметою графіки, яка відрізняє ії від інших ділянок мистец

тва, є можливість одержувати більшу кількість одинакавих графічних відбитків.
Залежно від матеріалу з якого була зроблена матрица, графічних відбиток можна
одержати і сотні. Тому теж графіка може бути більш доступною, чим малярство, чи
різьба, де повстають лиш поодинокі твори -примірники."
Венгринович під час зустрічі показував матриці (печатки), виготовлені з липового
дерева технікою дереворізу, матриці на кльоцках зі елоями поперечними

-

дерево

рити, на гіпсових плитах- rіпсорити, на ліноліумі -лінорити, та інші. Такі матриці

пошмаровані друкарською фарбою, подібно як звичайна печатка, віддають на папері
сліди, які були опуклими, тому усі вище згадані техніки належать до так званих
технік опуклих.

Митець згадав і про графічні техніки вглиблені, такі як мідерит, цинкорит, різного
роду квасорити, показав матриці і відбитки згаданих технік. Можна було побачити
знаряддя, які вживає художник при графічних працях

-

долота, рильці та інші.

Розказав про свою nрацю над циклем "При карпатські церкви", які саме тепер можна
оглянути в Галереї українського мистецтва у Фундації св. Володимира. Згадуючи про

своє зацікавлення мистецтвом, митець розказав про себе.
Тирс Венгринавич народився у Дрогобичі, в

1924

році, в родині священика. Коли

мав чотири роки сім'я переїхала до Сянока, де батькодістав працю, як катехит, вчив
дітей в школах, працював суспільно, бувши одним із засновників музею

"Лемківщина" в Сяноці. Підчас німецької окупації батько був шкільним інспектором
народних шкіл на Лемківщині. Часто їздив на інспекції по селах і брав з собою сина.
Батько йшов до школи, а молодий Тирс сідав під церквою і малював. Тим способом
збереглися на малюнках деякі церкви, які були зруйновані під час акції переселюван
ня мешканців Лемківщини. <Ті малюнки послужили по майже 50 роках художнику
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до праці над циклом "Церкви"). І можливо ще колись послужать для відбудови тих
прекрасних церков, які ми можемо побачити тільки дякуючи Т.Венгриновичу.

Гімназію митець закінчив у Ярославі. Його зацікавлення мистецтвом не минало.
В 1943 році, як самоук, брав участь у виставці Українських Образотворчих Митців у
Львові, де експонувалося 6 його праць, передовсім графік. Так розпочалася його
творча діяльність. В

1945

Венгринович поступив до краківської Академії Мистецтв.

Студіював спочатку живопис, а після відкритrя відділу графіки перенісся туди. В

1952

році одержав диплом митця. Почав працювати в Польській Академії Наук у

відділі археології, на штаті керівника археологічної документації. Там працював 23
роки. В позаслужбових годинах малював, займався графікою, як член Спілки поль
ських митців брав участь у більш як 250 колективних виставках у Польщі і поза їі
кордонами. Ділянкою графіки, яка спеціально припала йому до вподоби є екслібрис
-книжковий знак. До цієї пори виконав їх біля 500 штук, з чого велика частина цих
знаків присвячена українцям. Тричі мав змогу бути в США і один раз в Канаді, де
мав біля 40 своїх індивідуальних виставок. В 1989 році мав дві виставки у Львові.
Тепер Т. Венгринович постійно проживає біля Кракова.
О. А.

CERКWIE,

IKONY

І

DWIE PANIE RESTAURATORKI

Koniec roku sprzyja podsumowaniom, refleksjom nad uplywaj'lcym czasem. Niedlugo
minie trzeci (juz trzeci) rok naszych wysilk6w zmierzaj'lcych do oca1enia і zachowania ikon,
а takZe innych przedmiot6w, przyklad6w sztuki і pami'ltek kultury ukraitiskiej przetrwalej
jeszcze w Polsce.
Wszystko zaczt;lo sict przeciez od przypadku ( moze ЬуІ w tym раІес BoZ}'?), od uczestnictwa
w wyjazdowej sesji poselskiej komisji d/s mniejszo~i narodowych і inspekcji - w6wczas
posla - р. Wlodzimierza Mokrego. Thk rozpocz((ly sict nasze podr6ze, wzdluz poludniowowschodnich granic Polski. W kazdej prawie wiosce objawialo sict nam pit;kno cerkiewnej
architektury, szczeg61nie tej drewnianej. Ze smutkiem przemierzalySmy opustoszale wncttrza
Swi'ltyn, kt6rych martw'l ciszt; przerywaly jedynie odglosy kropli deszczu przenikaj'lcego
przez zniszczone dachy. Woda splukiwala postacie Swi((tych і aniol6w z malowidel Sciennych,
gdzieS walaly sict rcsztki polamanego ikonostasu. Czasem potctzne Ііру otaczaly pust'l juz
przestrzen pag6rka і tylko drzewa, а czasem kamicn podmurowania, powalony krzyz cmentarza zarosly zielskiem ЬуІу jedynym Sladem ро cerkwi, а niekicdy ро wsi.
Zrodzilo sict w nas pragnienie ocalenia chocby cщstki z dawnej SwietnoSci. І tak powstala
- szumnie nazwana- Sekcja Ochrony і Konscrwacji Ukrainskiej Kultury Materialnej,
dzialaj'lca w ramach Fundacji Sw. Wlodzimierza Chrzciciela Rusi Кijowskiej.
OdnalazlySmy t(( cerkiew, kt6ra stala sict naszym przeznaczeniem. Cerkiew w Cewkowie
- kr61ewstwo s6w- opisywana juz na lamach a1manachu .,Miz susidamy", okazala sict
skarbniC'l ikon і przedmiot6w liturgicznych.
Brodщc ~r6d ptasich pi6r і ko~i, resztek z jadlospisu siedmiu puchaczy, kt6re na nasz
widok sfrun((ly z ikonostasu, znalazlySmy poszarpan'l cerkiewn'l chor'lgiew, tabernakula,
krzyre, а na strychu zniszczone ikony Matki Boskiej z Dzieci'ltkiem. Cennym przykladem
prowincjonalnego warsztatu malarskiego S'l ikony ikonostasowe. PoSr6d czterech ikon
zdjt(tych z wysoko~i ok. 15 metr6w z latarni kopuly, wyr6znia si((, pochodщce z 2 polowy
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XVI w., przedstawienie Chrystusa w typie tzw. Spasa w silach. Wszystkie wspomniane ikony,
kt6re poddaly~my podstawowym zabicgom konserwatorskim mozna ЬуІо podziwiat na
wystawie ukrainskicj sztuki cerkicwnej, otwartej w czasie Europejskich Dni Kultury w
Кrakowie, w galerii Fundacji przy ul. Kanoniczej 15.
Najwit;ksze zainteresowanie w~r6d zwiedzaj ..<..)'Ch budzila cudowna ikona Matki Boskiej
z Dzieciцtkiem pochodи\ca z Korczmina (woj. zamojskie) і jej dwie sukienki: metalowa,
zJocona і papierowa, malowana, inkrustowana kwiatami wycinanymi ze sJomki. Otrzymujemy wiele list6w opisuj(\cych niezwykle zdarzenie zwiцzane z obrazcm:
Obraz plakal і mienil sit;,
Ogicn ~wicc sam zapalal sit;,
Przed cudownym obrazcm.
AgataMAМON

Jadwiga

SТYRNA

Patrz tez:
1. J. Styrna, А.· Mamon, Cewkow- krolewstwo sow, ,.Miz susidamy'\ nr 1, 1992, s. 34.
2. J. Styrna, Ikona z Korczmina, "Spotkania z Zabytkami", nr 8, 1992.
3. L. Powroznyk, Czudotwoma ikona Materi Boioji z Korczmyna, "Miz susidamy" nr 2, s. 26-28.

ЦЕРКВИ, ІКОНИ І ДВІ ПАНІ РЕСТАВРАТОРКИ

Кінець року сприяє робленню підсумків, роздумам над минаючим часом. Скоро
мине третій (вже третій)· рік наших зусиль направлених на врятування і збереження

ікон, а також інших предметів, зразків мистецтва і пам'яток української культури,
які ще збереглися у Польщі.
Адже все почалося від випадку <може був в тому перст Божий?), від участі у
виїздній сесії посольської Комісії по справах національних меньшостей і інспекції
в той час посла- пана Володимира Мокрого. Так розпочалися наші подорожі, вздовж

південно-східної границі Польщі. Майже в кожному селі відкривалась перед нами

краса церковної архітектури, особливо тісї дерев'яної. З сумом проходили ми по
спустошених храмах, мертву тишу S!КИХ переривав тільки голос крапель дощу, про

никаючого через знищений дах. Вода омивала постаті святих і ангелів з настінних
розписів, десь валялися залишки поломаного іконостасу. Часом могутні липи оточу

вали пустий простір пагорба і тільки дерева, а деколи камінь підмурівки, повалений
і зарослий зіллям цвинтарний хрест, були єдиними слідом по церкві, а інколи і по
селі.

Зародилося в нас бажання врятувати хоч би частину з давньої святості. І так
народилася

-

гучно названа

-

Секція Охорони і Консервації Української Ма

теріальної Культури, діюча в рамках Фундації св. Володимира Хрестителя Київської
Руси.
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Знайшли ми ту церкву, яка стала нашим призначенням. Церква у Цевкові

-

королівстві сів -описана вже на сторінках альманаху .,Між сусідами", виявилася

скарбницею ікон і літургійних предметів.
Бродячи серед пташиноrо пір'я і костей, залишках їжі семи сичів, котрі побачивши
нас спурхнули з іконостасу, ми знайшли пошарпану церковну корогву, дарохрани
тельницю, хрести, а на горищі знищену ікону Матері Божої з Дитям. Цінним при

кладом провінційної малярської школи являються ікони з іконостасу. Серед чотирьох
ікон знятих з висоти коло

в

XVI ст.

15 метрів

з-під купола церкви, виділяється, намальована

ікона представляюча Ісуса Христа в типі ,.Спас в силах". Всі згадані ікони,

які ми піддали основним консерваторським заходам можна було побачити навис
тавці, відчиненій в часі Європейскіх днів культури в Кракові, в домівці Фундації.

Найбільше зацікавлення серед відвідувачів будила ікона Божої Матері з Дитям, з
Корчмина <Замостське восв.) і їі дві ризи: металева - позолочена і паперова мальована та інкрустована квітами вирізаними із соломи. Одержуємо багато листів,
в яких описуютья дивовижні події зв'язані з цим образом:

Образ плакав і мінився.
Воrонь свічок запалювався сам
Перед чудовим образом
Агата Мамонь

Ядвіга Стирна

СПОГАДИ ПРО ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
В ЯГЕЛЛОНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У КРАКОВІ,

26-29 ЛИСТОПАДА 1992

Р.

Краків зустрічав нас мільйонами кольорових вогнів. Ми милувалися з вікна авто
буса чудовою архітектурою цьоrо старовинноrо міста, яке зачаровує з першоrо по
гляду.

Тим часом на нас вже чекали в Інституті мікробіології Ягеллонськоrо університету.
Пані Марта Ясінська була нашим першим провідником. Нарешті почалася довгож

данна зустріч- знайомство українців з України та студентів україністики з Кракова,
закоханих у багатогранну культурну спадщину і милозвучну мову братів з-над
Дністра і Дніпра. Проте географія гостей була значноширша- Київ, Крим, Донецьк,
Дніпропетровськ, Луганськ, Харків, Литва, Уфа- це далеко не всі міста, які пред

ставляли прибулі. Кожен намагався щось розповісти власне про свій край і традиції
земляків.

Потім говорили польські студенти. Мимоволі хотілося обняти їх усіх, серце огор
тала радість, що на чужій землі зовсім не знайомі люди зустрічають тебе твоєю
рідною мовою.

Пан Володимир Мокрий сяяв цьоrо вечора від щастя: ,.Я так довrо чекав, стільки

часу жив цісю справою, і нарешті- збулося!"
Дні української культури мали по-справжньому насичену програму. Ближче знай
омство з краківськими традиціями та діяльністю Фундації Св. Володимира розпоча
лись із монастиря Сестер Кларисок та із зустрічі з іконою Матері Божої з ХІІ-ХІІІ ст.
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Линула пісенна хвала небесній заступниці: "Маріє-Мати, благословенна, Тобі складає поклін Вселенна".

Зrодом ми піднялися на Вавель, до каплиці Чесноrо Хреста, оглянули виставку
ікон і літургійних предметів з Києво-Печерської лаври.
Під склепімням Ягеллонськоrо університету урочисто звучав студентський гімн

опісля всіх українців привітав ректор університету і подарував
на згадку "скарби"- слайди про Ягеллонську бібліотеку.
Знайомство з Краковом продовжувалось- Спілка польських письменників, вис

"Gaudemus igitur",

тавка перекладів української літератури на польську мову, численні пам'ятники і

знамениті споруди, на які так багате старовинне місто в серці Польщі.

Вже сутеніло, ~оли ми прибули на Раковицький цвинтар, щоб вшанувати пам'ять
загиблих українських військовополонених та інтернованих, а над могилою Богдана
Лепкоrо звучало символічне" Кру-кру, в чужині помру ... " Це ще раз нагадувало усім

нам, що українці залишаються завжди українцями, куди б не закинула їх доля.
Ще один приємний спогад залишила у пам'яті учасників Днів виставка в Галереї

українськоrо мистецтва, представлена реставрованими іконами

XVI-XIX

ст., робо

тами Юрія Новосільськоrо, графікою Тирса Венгриновича. Після зустрічі з митцями
звучала уже традиційна молитва до Матері Божої у виконанні студентів із товариства

"Обнова", а Ольга Боrомолець із Киева дарувала присутнім свої чудові пісні.
Наступний день розпочався напруженою роботою семінару ,.Майбутнє польсько
українських відносин", у якому взяли участь С. Вільканович, Я. Прокоп, Т. Стегнер,

В. Мокрий, Д. Стус, О. Гнатюк, Б. Бердиховська, Ю. Підлісний та інші представники
з польської та української сторін. Це була нагода ближче познайомитися з діяльнісю
митців, науковців, суспільних і релігійних діячів з України та Польщі, визначити
напрями подальшої співпраці та налагодження контактів, зокрема між молоддю.

Своєрідною кульмінацією Днів української культури став вечір поетичної молит
ви, підrотований

студентами української філології під керівництвом п. Мокроrо.

Польські студенти знайомили присутніх із тисячолітньою спадщиною української
духовної пісні та поезії.

Цей вечір продовжили львівські студенти своєю літературно-музичною компо
зицією "Доля - муза, життя і любов", де звучали ліричні твори Л. Костенко, О.
Олеся і Б.-1. Антонича.
На остаток був приготований ще один приємний сюрприз- виставка ікон зі збірки
Шолайських в Г3.!Jереї українського мистецтва. За ці кілька днів було справді багато
чудових переживань. Попри всю офіційну програму ми мали можливість познайоми
тися із польськими студентами, які охоче показували нам Краків і співали разом з

нами українських пісень. На кожному кроці відчувалась дбайлива оnіка п. Марти
Ясінської і п. Боже ни Зінкевич-Томанек, а понад усім витала невичерnна енергія і
завзяття п. Володимира Мокрого.

Ми щиро вдячні тим, хто спричинився до організації нашого перебування у Кракові
і подарував нам незабутні враження про Дні української культури в Ягсллонському
університеті.

Стефанія ПТАШАК
(Член Товариства українських
студентів-католиків ,.Обнова"
зі Львова)
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Концерт постичної молитви перед чудотворною іконою Матері Божої з Корчмина.
Співає Ольга Богомолець з Києва.

Андрій Васильїв
Художник з Уфи- на
щадок українських ко

заків

виселених

Башкірію.

в
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WSPOLNOTA PRZEZYCIA.
Przybyli z bliska і daleka, m.in. z Gdaflska, Lublina, Warszawy, Wroclawia, Szczecina,
Rzeszowa, а takze z Кijowa, Кrymu, Doniecka, Dniepropetrowska, Luhaflska, Czcrnihowa,
Lwowa, Preszowa, Pragi, а nawet z Ufy (Republika Baszkirii). Przybyli, Ьу przcz trzy dni
(26-29 ХІ) brat udzial w Dniach Kultury Ukraiflskiej w Uniwersytccie Jagielloflskim. Ву si<;
spotkat, poznat і wsp6lnie со~ przc;lyt.

Swego czasu prowadzilem lektorat ifzyka ukrainskiego - wspomiпa Wlodzimien МоІау
ale w jego ramach піе bylo miejsca па historit; і kulturt; Ukraiпy. PomyS/alem sobie, moie Ьу
warto zorgaпizowac imprezt;, па ktorej ро pierwsze - doszloby do spotkaпia tworcow kultury
ukrainskiej z roinych regioпow swiata, ро drugie - polscy sшdenci mieliby moiliwoJc zobaczenia tej "tywej" Ukrainy. І tak 10 sif zaczt;lo. Tegoroczne Dпі organizujemy jui chyba ро raz
osmy.
Wystawa w Galerii Sztuki Ukraiflskiej ("Ikony z XVI-XIX wieku ze zbior6w Muzcum
Narodowego w Кrakowie", ,,Cerkwie w grafice l}'rsusa Wcnhrynowicza", .. Ikony Jcrzcgo
Nowosielskiego"), wiecz6r muzyki rcligijncj (rcwclacyjna Olga Bohomolee z Кijowa), wiccz6r dla uczczenia pierwszej rocznicy nicpodlcglcj Ukrainy- .. 1000 lat ukraiflskicj modlitwy
poetyckiej і pie~ni duchowcj о godne rycie", spotkania, dyskusjc, rozmowy, modlitwy;
wszystko to pozwolilo dostrzec pi<;kno, mC~drost і olbrzymi ladunek emocji, 1.awarty w sztuce
tego kraju.
Dni Kultury Ukraiflskicj zorganizowala Fundacja Sw. Wlodzimicr7.a Chrzcicicla Rusi
Кijowskiej; kt6rej Wlodzimierz Mokry prezesuje, oraz Ukrainoznawczc КоІо Naukowe
Student6w Uniwersytetu Jagielloflskicgo, kt6rym si(( opickujc.- W Кrаkои.•іе istnieje jakis
duch przymiena, duch Wernyhmy. То, со піе udawalo sif pnez stu/ecia, ostatnio zaczyna sif
spelniac. Jestem dumny z[akш, іе to wlasnie Polska pierwsza uznala niepodleglosc Ukrainy. Od
tego czasu chodzf dziesifc centymetrow nad ziemiq; pit;c - dlatego, іе Ukraiпa jest wolna, а
drugie pifc, gdyi Polska pierwsza uznala jej пiepoleglosc - wyznal spiriшs movens Dni,
Wlodzimierz Mokry.

JA
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"МІЖ ДНІПРОМ І ВІСЛОЮ"

Дні української культури в Ягеллонському університеті.
На зламі цьоrорічної осені й зими в древній польській столиці ніби ожила музика
лірника Верниrори, що обірвалася у .,Весіллі" Станіслава Виспянського. Можливо,
що вперше через багато віків почули в ці дні молитву на прарідній мові ікона-мозаїка

Матері Божої ХІІ-ХІІІ століть, пов'язана з традицією святої Соломеї, галицької
королівни і каплиця в латинській катедрі на Вавелі, де збереглися східні поліхромії

із зображеннями Причастя святих Апостолів, янгольських хорів та кирмичними
написами.

На вічливе запрошення Фундації Святого Володимира, яку очолює доктор Воло
димир Мокрий, ·та українознавчого наукового кола студентів Ягеллонського
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університету до Кракова з'їхалося біля
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молодих осіб з різних міст України,

Польщі, Литви, Чехїі, Словаччини, Башкортастану. Якось відразу призвичаїлися й

до поодиноких літніх людей в своїх рядах: це були переважно :жертви операції

.. Вісла",

котрі часом долали сотні кіломстрів заради духовного українського

спілкування. І не помилилися. Бо чого вартувала хоча б одна мандрівка українськими
слідами Кракова.·

Треба відразу

сказати, що керівництво Ягеллонського університету з

прихільністю поставилося до цісї події, привітало його участників, зазначаючи, що

згаданий храм науки продовжує традиції Юрія Котермака з Дрогобича, Івана
Зілінського, Богдана Лепкого та інших діячів, які тут працювали. Прикладом може

бути відновлення студій на україністиці, де вже навчається понад 70 студентів.
Цікаво, що відчутний відсоток - молоді поляки, котрі виявили бажання вивчити
мову і пізнати свого найближчого східнього сусіда. Як і дітям з українських родин,
що навчаються на філологічному факультеті, їм допомагають в цьому не лише
краківські україністи, а й професори з Киева та Львова.
У Кракові не важко помітити, що українська мова заполонила не лише гандлярські

ринки на Тандстах і в Новій Гуті. Так співпало, що під час нашого перебування в
одному з найпрестижніших музейних залів на Вавелі експонувалася виставка ікон

та літургійних предметів з Киево-Печерської Лаври, в міській публічній бібліотеці

відбувалося знайомство з багатою збіркою українських творів, перекладених на
польську мову, а в домівці Спілки польських письменників- із вже видрукаваними
перекладами та оглядамИ української літератури в часописі .,Декада літерацка".

В колах інтелектуалів як старшого, так і молодшого поколінь обидвох народів все
сміливіше й природно персходять від взаємних претензій, порахунків й недовіри до

конструктивних дискусій і конкретних форм співпраці. Особливо це проявилося під

час семінару

.. Майбутнє

польсько-українських відносин, пропозиції і завдання для

вчених, творців культури, видавців, політичних, суспі.аьних і релігійних діячів." В

ньому взяли участь провідні краківські науковці, публіцисти і політологи, а з гостей

найбільш активними й підготоленими виявилися члени львівського братства
українських студентів-католиків .,Обнова", а також представники Маріуполя.

Запам'ятався усім вечір., І ООО років української постичної молитви і духовної пісні
про гідне життя", яким пошанували річницю Незалежності України краківські сту

денти-україністи, жіночий вокальний ансамбль з Перемишля, юнаки та дівчата з

.. Обнови", співачка з

Киева Ольга Богомо.1сць. Мандруючи Краковом не можна було

не помітити, що ще далеко не все гаразд в місцевому українстві, котре на :жаль, як і

в багатьох інших світах, роз'єднане. Наприклад, незрозумL1о, чому греко-католики
тісняться в каплиці костелу святої Катерини і їм не повертають церкву святого

Норберта. На сирітство приречена спільна могила українських військовополонених
та інтернованих осіб зі Східної Галичини, які піш.1и з життя в таборі у Домбю в
1919-1920 роках. Очевидно, що для того, аби спорудити тут пам'ятник, потрібна
допомога з України.
Ще тривас реставрація середньовічної кам'яниці по вулиці Канонічій,

15, в самому

центрі Кракова, де розташувалася Фундація Святого Володимира Хрестителя

Київської Руси. У відновлених приміщеннях вже відкрито Галсрею українського
мистецтва, котра привернула увагу не лише мешканців міста. а й численних за

рубіжних гостей, які відкривають для себе Україну. Тут експонуються реставровані
ікони

XVI-XIX століть, церковний живопис Юрія Новосільського й храми в графіці
Тирса Венгриновича. До них додалась унікальна виставка українського іконопису зі
збірки музею Шолайських у Кракові.
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Невеличкий колектив штатних працівників Фундації на чолі з невтомною Мартою
Ясінською, яка приїхала допомогати аж з Вашингтону, продовжує налагоджувати
зв'язки з українськими громадами різних країн світу, популяризує справу шляхом
видання альманаху ,.Між сусідами." Члени й прихильники Фундації прагнуть ство

рити у Кракові центр української науки і культури. Добрий зачин вже є.
Кость ЧА ВАГ А

"Український світ", Львів,

03.12.1992

р.

Нотатки з днів української культури в Ягсллонському університеті

БАГАТТЯ НА СНІГУ

Маріацький костьол у центрі Кракова на майдані Ринок. Накрапає. Холодний,
поривчастий листопадовий вітер проймає до кісток. Двоє молодих людей, він і вона,

зі стомленими обличчями, з важкими сумками звертаються донас-і незвичнолунає
тут російська мова. Вони шукають Центр української науки та культури при Фун

дації святого Володимира. Вони, як і ми, приїхали на Дні української культури в
Ягеллонському університеті. Вони з Башкортостану. Ух направила сюди українська
громада. Вони українці, на жаль, поки що не знають рідної мови, проте бажання
опанувати їі, усвідомити корені свої, культуру і традиції у них величезне. Вони їхали

сюди з великими пригодами, з багатьма пересадками. Везли в дар Центрові картини,
на кордоні довелося зняти їх з підрамників, обернути ними тіло і в такий спосіб
перевезти.

Ум поталанило: саме в цьому костьолі перебувала тоді наша група і наш незмінний
ватажок, симпатик і душа всього заходу доктор Ягеллонсько університету, українець

Володимир Мокрий. Вислухавши "башкоростанських українців", які здолали такий
далекий і нелегкий шлях до Кракова, він щиро обійняв їх, і в його величезних синіх
очах сяйнули сльози ...

Хвилювалися і ми- це не жарт, коли мало не з усього колишнього Союзу, а не
лише з України, злетілися на заклик української інтелігенції Кракова молоді

українці, здебільше

-

студенти, натхненні люди

-

пости, художники, артисти,

співаки, музиканти ...

Попід самими стінами стародавнього Ванеля

-

багатостоJ1ітньої резиденції поль

ських королів, скарбниці не лише польської, а й світової культури, чотири листопа
дові дні

-

з

26

по

лунали українські слова, українська музика, гімн нашої

29 -

держави "Ще не вмерла Україна", а на Раковицькому цвинтарі на могилі Богдана
Лепкого палали свічки ...
Володимир Мокрий

-

син українських переселенців, які не з власної волі, а за

злим указом акції "Вісла" залишили Батьківщину. Поблизу Бартошиць на

Ольштинці минуЛося його дитинство. Юність пройшла в Гострому-Барді, де в основ
ному, мешкали українці з Любачівщини, Ярославщини, Бойківщини, Лемківщини.
У засланні, далеко від рідних місць українці святоблнво берегли й персдавали дітям
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і онукам мову, культуру і традиції предків. Цьому величезною мірою сприяла греко
католицька церква. Була початкова школа української мови і літератури, у Легніці
діяв ліцей, єдиний на всіх українців Польщі. І нарешті,- Ягеллонський університет,
куди Володимир Мокрий прийшов уже з твердим, усталеним наміром присвятитися
дослідженням української історії, духовності в Кракові, де, як він знав, жили, моли
лися і творили деякі княгині Київської Русі, друкар перших у світі святих книг

кирилицею, Швайпольт Фіоль, просвітителі Юрій Котермак-Дроrобич, Іван
Зілинський, Богдан Лепкий, Іван Труш, Василь Стефаник і наші сучасні художники
Юрій Новосільський і Тирс Венгринович.

1978

року Володимир Мокрий захистив дисертацію про творчість

західноукраїнських романтиків. Опублікував ряд статей з історії української
літератури. За наукові дослідження, які сприяли подальшому і глибшому
взаєморозумінню у польсько-українських відносинах, одержав у

Фундації Папи Іоана Павла

11.

1987 році

нагороду

Сума цієї нагороди і лягла в основу Фундації святого

Володимира Хрестителя Київської Русі у Кракові, а далі

-

і Центру української

науки і культури.

Усю своюдвадцятирічну наукову, публіцистичну, громадсько-культурну і майже
трирічну парламентську діяльність <Володимир Мокрий був членом польського сей
му) присвятив він зміцненню дружби польського й українського народів.
Неначе швидкі гірські річки стікають просто від стародавніх стін Ванеля тихі й

затишні вулички старого Кракова. На одній із них, Канонічій, у трьох будівлях
nам'ятках архітектури

XV-XVI

-

століть, невдовзі розміститься Центр української

культури і науки при Фундації святого Володимира. Поки що туттриває реставрація,

але частина будівель вже використовується.
Програма студентських днів української культури була насичена до краю. Заходи
починалися о дев 'я тій ранку, а завершувалися глухої ночі. І все- на піднесенні, все

-

на верхній ноті, все

-

на щонайглибших емоціях. Луна подій у незалежній і

демократичній Україні одізвалися тут, у Польщі,в повному розумінні вибухом,
фейєрверком, яскравим сяянням почуттів, вчинків українців, громадян польської

держави. Центр української культури, наче багаття на снігу, зняв атмосферу холод
ної байдужості господарів до зісланої сюди частки українського народу, яка прагне
зберегти і далі розвивати рідні культуру, мову, традиції. Це "багаття на снігу"

-

крихітний острівець української культури у безмежнім польським океані буття- дав
тепло і світло новим відносинам двох народів-сусідів.

Програма Днів ознайомила учасників з "українськими слідами" у Кракові

-

монастирем сестер Кларисок при костьолі Святого Андрія, де була зустріч з іконою
мозаїкою Матері Божої, що з ХІІ-ХІІІ століть пов'язана з традицією, яка йде від

святої Соломії, галицької королівни. Побували українські студенти і молодь в Ягел

лонському університеті, в будинку польських письменників, де гостинні господарі
показали газети з нарисами про Василя Стуса, статтями про сучасну Україну. В

міській бібліотеці гості Кракова подивилися виставку "Українська література в пе
рекладах польською мовою." Побували вони і в кав'ярні "Яма Михалікова"- місці
зустрічей Василя Стефаника і Богдана Лепкого з творцями "Молодої Польщі", огля
нули церковну графіку Т. Венгриновича, ікони Ю. НовосL1ьського, а також виставку

реставрованих ікон

XVI-XIX століть.

Ці ікони мають власну сумну історію: їх збира

ли з усієї Польщі зі старих, що стали пусткою, українських церков, находили в хатах,
де їх використовували не за призначенням. До речі, і дотепер відновлена і діє лише
незначна частина українських церков, попереду- непочатий край роботи.
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На вечорі релігійної музики гості й господарі тепло сприймали київську співачку

Ольгу Богомолець, квартет із Криму, хор студентів Львова, Перемишля.
На науковому ~емінарі., Майбутне польсько-українських стосунків" серед солідних
учених мужів скромно сидів, але солідно виступив син Василя Стуса Дмитро.
У перерві я взяв у нього бліц-інтерв'ю.

-

Працюю аспірантом Інституту літератури імені Шевченка в Кисві. Написав

книгу ,.Життя і творчість Василя Стуса", що вийшла тиражем у

І О тисяч

примірників. Скромно, але, гадаю, з часом надрукують ще- інтерес до нього над
звичайно великий, і тут, у Польщі, також.. Одружений. Двійка дітей- син і дочка.

Син- другокласник, доньці- два роки.
І ще одна приємна для нас новина- у липні минулого року почався набір студентів

на кафедру української філології Ягеллонського університету. Без особливої рекла
ми, оголошень у пресі, по радіо, телебаченню, як це звичайно роблять.
І що ж.? На 15 місць зголосилося І ОО кандидатів з усісї Польщі. При йняли
розширивши кількість вакансій на

25 місць.

Цікаво те, що

40,
90 відсотків вступників -

поляки. Декоторі з них персйшли на українську філологію навіть з 2-го і З-го курсів
університету. Що ними керувало?

Я зустрівся з кількома з них. Ось їхні відповіді:

-

Про Україну чула багато негативного. Недруги представляли їі як володаркуй

виразницю чотирьох ,.П"

-

писанки, панахиди, присядки, пироги. Хочу взнати

правду і бути їі пропагандисткою.
-Хочу поїхати на Україну і викладати там польську мову і літературу, знайомити
українців з нашою культурою.

-Хочу бути посередником двох культур і дружби двох народів.
-Люблю українські пісні і співучу українську мову.
Не можна не .визнати того, що доктор Володимир Мокрий і його сподвижники
роблять святе діло в ім'я України.
А сам пан Володимир поясюос своє подвижництво так:
-Кожен, хто відчув втрату рідного краю, знає, що лише у власній хаті- своя

правда і сила, і воля. Радіємо, що нашому поколінню випала честь будувати цю хату.

Споруджує їі кожен українець скрізь, де б він не перебував. Заклинаємо всіх, кому
не байдужа наша спільна справа, стати нам у поміч у будівництві краківської .,зу
пинки" на шляху до вільної, усміхненої і багатої України. Нам дорогі не лише
пожертвування, а й усіляки предмети, речі, картини, книги, преса- все, що промов

ляє про Україну, їі історію і сьогодення. Адреса наша така: Краків, вул. Каноні ча,

15,

Фундація святого Володимира.
І по хвильці мовчання додав:

-Розкажіть на Україні, адже ваша газета республіканська, популярна, розкажіть
про все, що ви тут побачили і почули, а також. відчули.
Що я й зробив, як міг, але з великим задоволенням.

Бугенбай ІБРАЄВ
"Робітнича газета", Київ, 5.05.1993 р.

t
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СТУДЕНТСЬКІ ДНІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У КРАКОВІ

Молоді, красиві люди nідходили до величезної карти nредставляли свої осередки і
зазначали звідки вони nриїхали. За якийсь час територія Польщі (Гданськ, Краків,

Люблін, Варшава, Вроuлав, Щсцін, Перемишль), України (Київ, Крим, Донецьк,
Дніnроnетровськ, Луганськ, Суми, Черніrів, Маріуnоль, Чернівці, Терноnіль,
Львів), Словаччини <Пряшів), Чехії (Прага), Росії <Москва, Петербург), Литви

(Вільно), а навіть Башкірії <Уфа) були вкриті кольоровими значками. Так розnоча

лися традиційні дні української культури у Кракові, які цього року були організовані
Фундацією св. Володимира Хрестителя Київської Руси і Українознавчим науковим
колом студентів Ягеллонського університету.

Українська культура черговий раз nоказала свое багатство, різноманітність, кра
соту. Знову пробудила зацікавленість Польщі і допомогла зробити ще один крок до
порозуміння і nр~язні наших народів. Дні суnроводжували виставки українського

церковного мистецтва з Киево-Печерської лаври на Вавслі, ікон

XVI-XIX

ст. з Цев

кова та з Музею Шолайських, ікон Ю. Новосільського, графік Т. Венгриновича,

малярства творців зі Львова

-

в Галсреї українського мистецтва при Фундації св.

Володимира, а також виставка "Українська література у nерекладах на польську

мову" в Міській Публічній бібліотеці.
Другий день nочався з марійної молитви, засnіваної молоддю nеред іконою-мо

заїкою Матері Божої з ХІІ ст., яку nривезла до Кракова блаженна Соломія і подару

вала монастирю Сестер Кларисок. Другий раз звучала молитва "Отче наш", в
каплиці св. Хреста в кафедральному соборі на Вавелі, де в часах короля Казимира

Ягсллончика виконано східні nоліхромії із зображеннями Причастя св. Апостолів,
янгольських хорів та кириличними наnисами. Ікони, які віками не чули української
молитви, знову їі nочули, nодаючи надію.

Про зміни, про краще майбутнє, яке відкривається перед молоддю з оптимізмом в
дусі примирення Вернигори говорили декан філологічного факультету проф. др.
Францішек Зейка та ректори nроф. др. Кристина Дирек і nроф. др. Анджей Пельчар,
який у сnеціальному вітанні між іншими сказав: "Виражаю визнання організаторам

Днів і глибоке переконання про велику вагу таких зустрічей. Тішуся з того, що власне
Ягеллонський університет є їх місцем."

Опісля студенти засnівали "Чуєш брате мій", в місці вічного спочинку Богдана
Лепкого, чиє ім'я є символом українства, вписаногов культурний пейзаж Кракова.

Тут на Раковицькому цвинтарі на братських могилах, пролунала "Вічная пам'ять",
за упокШ 1253 душ українських інтернованих та військовоnолонених з польсько
української та по.[Іьсько-більшовицької воєн, які загинули в краківськомму таборі в
Домб'є.

Незабутньою подієюбула зустріч з nрофесарем Ю. Новосільським, йогодумка про
неможливість розділення сnравжнього мистецтва на сакральне і світське збудила не

тільки велике зацікавлення, а навіть контроверсії. Цікавими і трохи сумними були
виклади майстра чорно-білого мистецтва Т. Венгриновича і nрацівників Фундації

магістрів консервації пам' яток мистецтва Ядвіги Стир ни і Агати Мамонь. Їх кропітка,
невтомна праця дає людям можливість nобачити ті чудові образи, які нищено в роки
непорозумінь і ворожнечі.

Наступного дня , була можливість почути про творчу діяльність всіх студентських
осередків. Ці матеріали будуть надруковані в наступному випуску альманаха "Між
сусідами". Друга частина відкрилась семінаром "Майбутнє польсько-українських
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відносин, пропозиції і завдання для вчених, творців культури, видавців, політичних,

суспільних і релігійних діячів." Мое зацікавлення збудила доповідь Тадеуша
Ольшанського. Він привів багато прикладів, ділянок і можливостей розвитку
взаємних відносин на грунті обміну культурними досягненнями, тому що ця ділянка
є більш ,.універсальною ніж інші сфери життя." Тут було згадано і про обмін мо
лодіжними групами, театрами, музичними виконавцями, виставками художників, і
про переклад художньої та наукової літератури, і про можливість співпраці між

різними інституціями. Не менше цікавою була доповідь Стсфана Вількановича, який
дав аналіз відгуків польської преси на події зв'язані з Україною і звернувся до

журналістів, публіцистів, видавців з проханням-закликом обережного використання
інформації, щоб не зашкодити і не погіршити наші тільки що народжені відносини. З
зичливим побоюванням про відсутність активної політики відносно Польщі серед

українських політичних еліт, та про брак чіткої східньої політики Польщі говорила

Богуміла Бсрдиховська з Міністсрства культури і мистецтва. В семінарі також взяли
участь Р. Лужний, Я. Прокол, О. Гнатюк, Д. Стус,' Ю. Підлісний та інші.
А ввечері був концерт ,.1 ООО років української постичної молитви і духовної пісні
про гідне життя"

-

присвячений вшануванню річниці Незалежності України, в

якому взяли участь студенти Української філології Ягеллонського університету, О.

Богомолець, молодь Студентськогобратства .,Обнова" зі Львова, і х,ор з Перемишля
під управлінням Олі Лсвчишин-Попович. Звучали молитви від перших до сьо

годнішніх християнських поколінь на Україні. Запали в серце святі, безсмертні слова
молитви Митрополита Іларіона який звертається до князя Володимира, щоб встав "зі
сну" і глянув на плоди свого труду:

Встань.

Споглянь і на город(Київ), що сяє величністю,
споглянь на квітучі церкви,
споглянь на зростаюче християнство,
споглянь на город,

котрий сяє і блищить від ікон святих,
котрий пахне кадилом,
котрий славлять,

в котрім чуються святі божі співи.
І побачивши це все, втішся і возвсселися,
та прослави доброго Бога,
всього того <;:отворителя.

Ідею суті інституції Церкви цебто їі матсринсько-опікунчих завдань, яка не
опускає дітей своїх у потребі, і як рідна мати персживає горе свого народу персдали
студенти молитвою-плачем Богородиці під Хрестом Спасителя Кирила Турівськоrо:

Сотворіння боліють зі мною Сину,
видячи несправедливе засудження Тебе на смерть,
Горе мені, дитино моя,
світло і творче сотворінь,

Що оплакувати нині мені?

чи насмішки над Тобою,
чи удари по щоці,

чи биття по плечах,
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кайдани темниці

й оплювання святого Твого обличчя,
що Ти прийняв від беззаконників
за довершені їм добрі діла.

Останній день, морозяний і сонячний. Для всіх була надана можливість взяти
участь в Богослужемнях греко-католицького і православного обрядів. А пополудні

було врочисте відкриття вистави ікон

XVI -

ХІХ ст. зі збірки Музею Шалайських у

Кракові. На відкритті виставки виступили директор Національного Музею в Кракові
проф. др. А. Малксвіч, організатор виставки музею Шалайських п. Б. Гумінська,
голова фундації св. Володимира В. Мокрий . .,Ніяке мистецтво на світі і в історії не
мало такого впливу на думку, як ікона на вірних"

Йосифа Сліпого -

-

пригадано слова патріарха

сьогодні ми знасмо чому була нищена ікона і бачачи їі

відродження, бачачи відродження духовності ми споминаємо Василя Стуся, якого
часто ще не пам'ятають, хоча він уособлює всіх тих, хто не дочекав цісї хвилини". І
було приємно і символічно почути, власне тут у Кракові молитву В. Стуся, у чудово

му виконанні Ольги Богомолець з Києва:
Прости ж мені, що ти, така свята,
на тім огні, як свічечка, горіла ...

Горить сосна

-

од низу догори

сосна палас- од гори до низу.

Йде Пан-Господь. Uілуй Господню ризу,
ой чорнобрива Галю, чорнобри ...

Завершувались дні української культури, багато ще було зустрічей, розмов,
пісень, особливо у виконанні студентів з Педагогічного інституту з Тернополя, які
ледве встигли, на кінець свята культури, тому що три дні їх тримали принижуючи на

кордоні. Студенти нав'язували контакти, домовлялись про співпрацю і про нові

зустрічі. Присмнобуло, що ці подіїбули широко висвітлені польським радіо, пресою,

телебаченням. Є надія, що внессна ще одна цеглинка в будинок зрозуміння між
приреченими на себе найближчими сусідами українцями і поляками, Польщею і
Україною.

Олег АЛЕКСІЙЧУК
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Григорій Пецух, "При неділі",

Григорій

липа,

Ольга", горіх,

1956.

Пецух,

"Свята

1990.

Діти з української початкової школи ім. М. Шашкевича з Перемишля в Галереї
українського мистецтва у Кракові.

ГАЛЕРЕЯ УКРАЇНСЬКОГО
МИСТЕЦТВА ПРИ ФУНДАЦІЇ
СВ. ВОЛОДИМИРА

Народженнs-~
Хр~tt:та-ікона

Н а ц і о на

..1 п

3

н о го

Музею .У Кракові.
ексnононана

на

виt:танці н г~сlерсї.

Галсрея Українt:t~кого м~tt:тецтна при Ф:ундації t:н. Во ..1одимира діс від

5.06.1992 р.
11.5 пtс. люде~і. Бу ..1и проведені вистави:
мІктеLtтно ікони та .1ітургіііні nредмсти врятовані з
українсt)ких церкнон По..1пщі. реставровані Сскuісю Охо

За цей чаt: Га ..1ерею відвіда.1о nонад

-

Українt:t~кс сакра ..11)не

nокинутих та неіснуючих

рони та Рестанр~щії Українсt~кої Матеріа.1пної Ку.1птури пр11 Фундації св. Володими
ра;

-

Ікони Юрія Ноносі.1пського:

-Графіка Т11рса Венгринов~Іча:

-

Ікою1

XVI-XIX

ст. з Фондів Націона ..1ьного музею;

Творчісп) мо.1одих .1ьнінсt)ІОІХ художникін

-

f\tико.1а Андрушчук, О ..1сг Барій,

ВасилІ) БоянінсІ)юtіі, Зінонііі Крок, Ірина Пан.1ичснко, Роман Пстр11К, Іван Проців,

Роксо..1ана Прима, Наталія Пухін:1а. Роман Су ..1ик, Юлія Трачук, Богдан Турсщ)киіі,
Во ..1одимир Турсцt)кий, О.1ьга Федорчук, Ярослав Шмін;

-

Різ1)ба Григорія Пецуха;
Українсt~ка вишивка зі скрині Яна Адамського;
Гуцулt)ська кераміка;

Ма ..1ярство Во..1одимира Монастирецькою <Київ>;

Малярство Юрія Новосільського.
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ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ ІКОН З ФОНДІВ
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ

(З КОЛЕКЦІЇ ШОЛАЙСЬКИХ)

Володимир Мокрий
Вельмишановні Пані і Панове, від щирого серця вітаю Вас від імені Управи
Фундації св. Володимира в Галереї українського мистецтва. Перш за все подякую
пані Броніславі Гумінській і пану Адамові Малкевічу, від яких вийшла ініціатива

зорганізування цієї виставки ікон, що зберігаються в краківському Національному
музеї.

Символічною була, молитва до Матері Божої у виконанні дуету львівських сту
дентів відкриваюча виставку. Протягом цьогорічних Днів української культури мо

литва ця не випадково співалась вже тричі. Перший раз почули ми їі в монастирі

Сестер Кларисок перед іконою-мозаїкою Богородиці, котра від зламу ХІІ-ХІІІ

століть, хіба не чула української молитви в пісні. Другий раз пісня ця прозвучала на
прохання професора Юрія Новосільського, коли ми внутрішньо готовились до сьо
годнішнього свята, коли тут у черговому нововідкритому залі української галереї не

було ще цих чудових ікон, які після багатьох років туги за своїми вірними, знов
почули невід'ємну їм українську релігійну пісню. З тим більшою радістю хочеться
мені сьогодні пригадати це перше в нашій Галереї свято відроджування у Кракові
української молитви в іконі і в пісні, яке ми тут переживали

5 червня цього року,

під

час Європейських днів культури організованих Міжнародним центром культури у
Кракові.
Власне тоді, після відкриття в нашій Галереї виставки церковного мистецтва, Пані

Броніслава Гумінська висловила бажання збагачення нашої виставки частиною пе
реховуваних в Національному музеї ікон, яких зберігається там біля 300. Сьогодні у
спеціально відремонтованому для цієї цілі залі ми природно поєднуємо ті дві вистав

ки, щоб ще хоч місяць продовжити це чудове свято відродження приховуваної, й

забороненої молитви у іконі. Є це при нагоді доказ того, що у минулому не всі

руйнували церковне мистецтво, що були й такі, які його розуміли й зберігали в ті
трудні часи, коли ікони були розкрадані і н'ищені, коли топтали наші вівтарі мину
лого, коли залишалось нам лише терпіння, тривання у тихій молитві, та у надії на
кращі, гідні часи.

І тому, що ми дочекали цих надійних часів, хочу пригадати думку про значення

ікони, блаженної пам'яті кардинала Йосифа Сліпого, який хоч фізично не дочекав
тих щасливих для України днів, то однак є в наших думках і серцях. Бо це ж наш

кардинал вісімнадцять років мучений в сибірських концтаборах сказав, що: "Ніяке
мистецтво на світі і в історії не мало такого впливу на думку, як ікона на вірних." Але

власне тому з такою послідовністю була нищена ікона і. був переслідуваний бла
женніший Сліпий та всі незламні творці української духовності, які не дочекали
святкувань відродження українського духа у вже незалежній державі.

Тому згадаймо у наших серцях й молитвах тих всіх, яких уособлює постать Василя
Стуса, котрий після чотирнадцяти років знущань в сибірських таборах віддав життя
у надії на повернення на нашу, вже свою і вільну українську землю. Нехай тоді наші

сьогоднішні і вчорашні думки і переживання підчас вечора:· "1000 років української
поетичної молитви і духовної пісні про гідне життя", про гідне життя між Віслою і
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Дніпром, стануть хоч маленькою ознакою нашої найглибшої пошани для тих без
емертих творців Незалежної України, про яких над Дніпром у серпні

1992

року ще

не пам'ятали. Радіємо, що так як і вчора на вечорі присвяченому річниці Незалеж

ності України, так і сьогодні є серед нас Пан Дмитро- син Василя Стуса і є його

молитва про святу "за біль білішу" Галю чорнобри ... , яку виконає Ольга Богомолець
з над Дніпра. Нехай спів Пані Олі піднімає нас "од низу догори", від чорно-білих
картин Тирса Венгриновича до Стусової "за біль білішої" святої білоти.
Бажаю якнайкраших вражень і творчих злетів душі всім присутнім і відвідувачам

виставки церковного мистецтва в нашій Галереї так у цьому, як і трьох попередніх

залах, де серед записків в пропам'ятній книзі можна між іншим прочитати такі слова

поляків:

"Uskrzydlila si(( moja milo~t do sztuki ukraitiskiej" - "Окрилилась моя любов
- студентка першого року українистики Ягеллонського
університету. І друге: "Z nadziej~, ze pod opiekuticzym okiem ~wi((tych ikon b((dzie
wzrastalo pojednanie і zrozumienie Polak6w і Ukrainc6w" - "У надії що під опікунським
до українського мистецтва"

оком святих ікон буде зростати взаємозрозуміння і поєднання поляків і українців."

Прошу Вас також на кінець, щоб переживаючи зустріч з іконою, побажали і
помолились за здоров' я і щасливу дорогу для наших родин, для наших дорогих гостей,
які подолавши іноді тисячі кілометрів приїхали до нас на це неповторне свято

відродженої молитви в іконі і пісні, яку подарує нам ще хор студентів Педагогічного

інституту з Тернополя. Нехай вже далі наші добрі думки супроводжує молитва в
пісні.

Prof. Adam Malkiewicz
Bardzo mi milo powitat patistwa w imieniu Muzeum Narodowego w Кrakowie na
wystawie ikon zorganizowanej przez Fundacj(( ~w. Wlodzimierza. · Muzeum Narodowe w
Кrakowie jest w posiadaniu bogatych, na skal(( Polski, zbior6w ikon pochodцcych gl6wnie
z teren6w pogranicza polsko-ukraitiskiego, Rusi Czerwonej, Galicji Wschodniej. Zbiory te
przez kilka ostatnich lat prezentowantt ЬуІу wyl~cznie na wystawach czasowych, nie mieli~my
niestety mozliwo~i stworzenia stalej ekspozycji.
Ogromnie si(( ciesz((, l.e cz~t tych zbior6w moze byt wystawiona w Galerii Fundacji ~w.
Wlodzimierza. Wierz((, ze wla~nie tutaj znajd~ one iyczliwy odbi6r zar6wno jako ikony і jako
dziela sztuki.
Z naszej strony wystaw(( urцdzila pani Bronislawa Gumitiska, kustosz Dzialu Sztuki
Cerkiewnej Muzeum Narodowego w Кrakowie.

Bronislawa Guminska
Kolekcja ikon Muzeum Narodowego w Кrakowie narodzila si(( w spos6b absolutnie і w
pelni ~wiadomy. W czasie gdy powstala kolekcja polskiego malarstwa ~redniowiccznego
tworzyla si(( r6wniez kolekcja ikon. ВуІе one traktowane jako ~redniowieczne obrazy pochodцce z teren6w pogranicza polsko-ukraitiskiego (na wystawie okr~lam te tercny jako
wojew6dztwo ruskie). Ikony te ЬуІу kupowane z ogromnct pieczolowito~ict і znawstwem,
pojawily si(( one w naszym muzeum w latach 80-tych ХІХ wieku. Кrak6w jest jednym z
najstarszych centr6w, w kt6rych malarstwo cerkiewne spotkalo si(( z duiym zainteresowaniem merytorycznym. Wystawa nosi tytul "Kt6ra~ naj~wi((tsze zrodzila slowo" s~ to slowa
pochodцce zAkathistosu Romanosa Melodosa, і s~ wedlug mnie jednymi z najpi((kniejszych,
jakimi chwalono Madonn((. JednocШnie zdanie to wspaniale wprowadza nas w nastr6j
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adweotowy, w oastr6j poetyki ko~iola Wschodoiego. Zebrali~my tutaj ikooy Matki Boskicj
і ikooy Borego Narodzeoia. Dzi~ dla Ко~іоІа 1.achodoiego zac:tl}l sit; Adwcot, okrcs wyczekiwaoia оа port;, kt6ra rychlo oadcjdzie, оа dzicfl oarodzio Chrystusa.
Pooiewaz jest to takze wystawa artystyczoa wybraoc zostaly ikooy oajstarszc і oajlcpsze z
oaszych zbior6w pod jedoym jeszcze kC~tem. Wybralam miaoowicie dwa oajistotoicjsze typy
przedstawien Marii: Hodigitrit; і Eleust;, czyli Przewodoiczk~ і Miluj'ICCІ· Те dwa typy ikooograficzoe SСІ kopiami oajstarszych pierwowzor6w obrazowych malowaoych wcdlug lcgcod
przez ~w. Lukasza. Matka Boska Eleusa, milujC~ca і czula, przytulajC~ca swoj policzek do
twarzyczki DzicciC~tka oiczym оіс ust~pujc rcprczeotacyjocj і uroczystcj Hodigitrii.
Zoalazla sit; оа wystawic r6woiez przcdstawicielka iooej, bardzo wazoej grupy ikoo
oawictzujC~cych do pocщtk6w ikooografii w og6le, jest to tzw. Maodylioo. Jest to ikooa, о
kt6rej m6wi sit; iz jest ,,оіе ludzkCІ п;kСІ uczyoiooa", przcdstawia ооа oblicze Chrystusa·. Bez
Maodylioou, bez tego pierwszego wizeruoku, tcj pierwszej ikooy tcgo typu оіс ЬуІоЬу takiego
kultu ikoo.

"KTORA NAJSWIF;TSZE ZRODZII:AS IMIF;"
W Кrakowie, dzit;ki wsp61pracy Muzcum Narodowcgo і Fuodacji im. ~w. Wlodzimierza
mozemy obejrze~ wystaw~ ikoo od kilkudzicsi<;ciu lat ukrytych w mrokach muzealoych
magazyo6w.
W magazyoach krakowskiej Катісоісу Szolayskich spoczywa kilkaset obicktow sztuki
cerkiewoej. Zbi6r zawiera mi((dzy iooymi pooad dwie~ie ikoo. Ikooy te оіе zostaly wydartc
z cerkwi, kt6re p6zoiej zoiszczooo, аоі porzucooe w wyoiku jakicj~ .,akcji"; zaczt;to je
gromadzi~ w osiemdziesiC~tych latach ХІХ w. Те, kt6re kupiooo przed 1883 r. sct oajciekawsze
і oajcenniejsze. 14 kolekcjCІ mozemy si<; chwali~; jej powstanie ~wiadczy, ze juz wtedy w
~rodowisku krakowskim istnialo zainteresowanie sztukCІ ikon і wla~iwie oceniano jej warto~i. W p6zniejszym okresie zbi6r zostal uzupelniony darowiznami kolckcjoocr6w. Najwit;cej obiekt6w pochodzi z Podkarpacia, SСІ tcz ikony rosyjskie і mniej liczne - greckic і
rumunskie. Dziela sztuki cerkiewnej nigdy nie doczekaly sit; stalej ekspozycji. Od dziesi((Cioleci tkwict w maga~nach і ogl(\da~ je mozna jedynie na wystawach czasowych. Ostatnia
wit;ksza wystawa miala miejsce w Rccklinghausco w Niemczcch w 1966 r.
1W6rCCІ koocepcji ekspozycji w sicdzibie Fundacji im. ~w. Wlodzimicrza jcst kustosz Dzialu
Sztuki Cerkiewocj, pani Bronislawa Guminska. Otwarcia dokonano nie bez powodu, w
pierwsщ niedzielt; Adwentu, na zakoflczenie Ukraiflskich Dni Kultury. Szcsna~cie ikon
dobraoo w ten spos6b, аЬу przez SWCІ tematykt; wprowadzily nas w ~i~to Вozcgo Narodzenia.
Wystawa eksponuje posta~ Marii- przez kt6rC4,jak m6wi'4 slowa towarzysщcych ikonom,
starannie dobranych fragment6w Akathistosu - .,Stw6rca Dzieckiem sitt staje". Rщd majestatycznych, о surowym wyrazie pi((toasto- і szesnastowiccznych przcdstawiefl Matki Boskicj
z DzieciC~tkiem w typie Hodigitrii jest przeciwwagц dla powstalego pod wplywem wzor6w
italobizantynskich, pclnego czulo~i wyobrazenia Matki z tuiC~cym si<; do nicj Synem Eleusy.
Drzwi ikonostasowe z drzewem Jessego ukazuj(\, po~r6d winnych li~i і gron, przodk6w
Marii, а przez to Jezusa. Narodzenie Matki Boskiej stanowi zapowiedz Narodzenia Jezusa,
Zwiastowanie, na kt6rym widzimy zlatujC~cego gol((bia-Ducha Swit;tego, obrazuje boskie
pocz((Cie Chrystusa. Najwit(CCj ikon ilustruje Boze Narodzenie і towarzysщce mu wydarzc-
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nia. Oglцdamy wesole, wr((Cz bajkowe, sceny pelne hasajцcych owieczek, rogatych baran6w,
wol6w і osl6w wpychajцcych swe mordy zl6bka. Wyjцtkowo tywe kolory zestawione kontrastowo otacza wyrazisty kontur prowad14cy do pelnej geometryzacji formy.
W maleflkiej sali mozemy kontemplowac rado~c Bozego Narodzenia. Umieszczo tu tylko
cztery ikony, powstale w XVII і XVIII w. w warsztacie prowincjonalnym. Anonimowi art~ci
z wielkim wdzittkiem і naiwno~ciц odmalowujct t(( chwil((, kiedy "nieprzyst((pny Воzе, stal~
sitt przyst((pnym dla wszystkich czlowiekiem". Wspomntt tylko jednct z ikon, о szczeg6lnie
ciekawej і bogatej ikonografii, w kt6rej przeplatajct si<c wcttki pochodщce ze sztuki Wschodu
і Zachodu. Wyobrai.a опа podr6z ltzech Кr6li prowadzonych przez gwiazd((, poklon oddany
Dziecicttku і jego Matce, ostrzezenia jakie otrzymali od aniola we ~nie (kr6lowie ~pict
stloczeni na wielkiej poduszce ), Ucieczk<c do Egiptu, Heroda wydajctcego rozkaz zolnierzom,
rze·z niewiniцtek, matki oplakujцce swe dzieci і ukrytct w grocie ~w. Elzbiet(( ze ~w. Janem.
Chwalцc slowami Akathistosu Т<с, kt6ra "Naj~wi((tsze zrodzila Imi<:' і my takZe cieszyc si((
b((dziemy tym najpi<ckniejszym dnicm w roku, ale kto niecierpliwy, moze juz ujrzet Boze
Narodzenie tak, jak widzicli jc mistrzowie ikon.
Agata МAMON-PROKOP

,;Iygodnik Powszechпy", Кrak6w, nr 52/27.12.1992 r.

WYSTAWA PRAC LWOWSKICH

МALARZY

W

КRAKOWIE

W sali wystawowej Fundacji ~w. W1odzimierza w Кrakowie odbyla si(( wystawa grupy 15
wsp61czesnych malarzy lwowskich. Wi((kszo~c prezentowanych prac powstala w latach 19881992, а wi~ jest wynikiem ostateczncgo wyzwolenia si(( artyst6w spod obowictzujctcej przez
саІе dziesittciolccia na Ukrainie socrealistycznych kanon6w w sztuce- і na tym tez, jak si<c
wydaje polega gl6wny akcent calej wystawy.
Juz роЬіеzпу oglцd okolo 40 wystawiaпych prac pozwala па wyodr((bnienie kilku grup
tematycznych, cz((sto r6zпictcych sitt tez techпikami і maпierct.
Najliczпiej w grafice reprezeпtowany jest motyw cerkwi; nast<;pnie ikony wykonane na
desce temperц, szereg іkоп wykoпaпych technikц micszanц, cyпkografie, akwarele і jedna
dobra praca medalicrska w micdzi. Mcdal przcdstawia ~redniowieczncgo ryccrza па koniu
w walcc - grupa zalcdwie zarysowaпa, dzittki ~wictпej fakturze jest dyпamiczna, pelna
ekspresji і symboliki. Th praca Zenobiego Кroka jest jednц z lepszych na tej wystawie.
Przeglцd 1.aczynamy od grafik cerkwi, gdyz ta grupa tcmatyczna jest jakby naturalnym
ogniem Іцсщсуm tц wystaw<c z pierwsщ inauguracyjnц ekspozycjц w Fundacji, gdzic znakomity grafik і malarz l}'rsus Wcnhrynowicz z Кrakowa zaprezcntowal kilkadzicsiцt prac
przedstawiajцcych cerkwic- і CZ((Sto jest to juz jcdyny ~lad, jaki pozostal ро ich istпicniu.
- Roman Sulik prezcntuje рі((С grafik wykonanych ol6wkiem, jest to bardzo dokladna
dokumentacja zybytk6w sakralпych; oglцdamy cerkiew z 1882 r. w Orawie, dzwonnic<c we wsi
Urycz kolo Lwowa, cerkiew ~w. Tr6jcy z 1864 r. w Kruszclпicy, cerkiew z 1755 r. w Lisowyczach і XVIII-wiecznц dzwoппictt we wsi Perlywci.
- Roman Petryk przcdstawia dwie dobre grafiki (papier, tusz, pi6rko) - cerkicw
Wozdwyzennia Czesnoho Chresta w Drohobyczu і XVII-wiccznц cerkiew Joana Bohoslowa
we wsi Skoryky.
Na specjalпц uwag(( zaslugujц cynkografie Mykoly Andruszczuka, w szczeg6lno~i: "Mojzesz", gdzie poorane bruzdami oblicze Mojzcsza wyraia zar6wno prorocze natchnienie jak
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і gorzkie Z;yciowe do~adczenie przyw6dcy; і dwie cynkografie zatytulowane "Modlitwa",
kt6re przedstawiaj~ postacie pelne skupienia, w ekstatycznym uniesieniu і dynamicznej
tarliwoki - przywodц na m~li katakumЬowe wyobrai.enia orant6w.
- Natalia Puchinda prezentuje dwie prace w r6znych technikach: wizerunek Andrzeja
Szeptyckiego- cynkografiC(, nawi~zuj~ca sposoЬem uje(Cia postaci do XVII-wiecznych rycin
oraz ikonC( ~. Mikolaja, о kt6rej jeszcze wspomnimy.
W konwencji starych ikon utrzymane s~ dwie prace- J ulii Thaczuk "SwiC(ty Jerzy wаІсцсу
ze smokiem" oraz bardzo dobra kopia starej ikony "Archaniol Michal" kt6r~ wykonal Wasyl
Bojani~kyj. ОЬіе prace wykonane S(\ na dobrym, re(Cznie obrobionym drewnie і staщ
technik~.

W stylu starych ikon, ale w innym niz tradycyjny materiale і technice, ale w zlocistej tonacji,
utrzymal swe prace Jaroslaw Szmin і Bohdan Thretkyj: "Bogurodzica z dzieciцtkiem" і
"Wlodzimierska Bogurodzica ''.
Natalia Puchlinda oraz Wolodymir Threckij і lryna Pawlyczenko S(\ autorami dw6ch ikon
przedstawiaj~cych ~w. Mikolaja. Na obu obrazach postat ~wi~tego jest hieratyczna, оЬа
wizerunki S(\ utrzymane w zloto-pastelowej tonacji kolorystycznej.
Inny styl malarstwa religijnego reprezentujц lwan Prociw і Oleh Barij; S(\ to niejako
"neoikony". Nasuwa si~ wrazenie, ze w szczeg6lnoki dwie prace lwana Prociwa: "Oplakiwanie Chrystusa" і "Matka Boska" ЬуІуЬу ciekawym projektem na witraz.
Poza tymi grupami tematycznymi pozostaj'l dwie prace:- utrzymany w surrealistycznej
manierze tryptyk (olej), bardzo ciekawy kolorystycznie; symbolicznie jest tu tytulowa tre~t:
"Genesis", utalentowanej artystki Roksolany Prymy; oraz- interesuj~cy kompozycyjnie
obraz Olhy Fedorczuk "Matka z dzieckiem".
Mozliwie, іе ten do~t jednostronny wyb6r tematyki religijnej wystawy jest tez echem
oЬchod6w tysi~clecia Chrztu Rusi і calej seriii uroczystoki religijnych (np. ostatnie sprowadzenie proch6w arch. J. Slipoho do Lwowa) jak і odrodzenia Cerkwi і restytucji
suwerennego paflstwa.
Alina К.

Виставка в 70-оіччя з дня наnодження Гоигооія Пеuуха

ДЕРЕВО

ЖИТТЯ

Добрий Хранитель зберіг нам час, у якому є ми і в якому здійснює свої творчі
замисли Григорій Пецух -митець-скульптор, рідного і світового обрію. В Галереї
українського мистецтва при Фундації Св. Володимира .. у Кракові, від березня до
травня, триває ювілейна виставка творів Григорія Пецуха. Ювіляр проживає і

працЮє в Закопаному. Народжений 1923 року у Флорин ці <восв. Новий Санч) на
Лемківщині. Одружений з Софією Па рій (мгр. економії), син Да рко (інженер)
працює у Кракові.

Григорій Пецух є випускником Образотворчого технікуму в Закопаному
а відтак Академії Мистецтв у Варшаві, де в

( 1950),
1950- 1956 роках навчався на факультеті

різьби, у головній мірі, під керівництвом проф. Маріана Внука.
Твори Г. Пецуха експонувались на біля ста крайових і закордонних виставках м.ін.
у США, Голандії, Норвегії, Німеччині, Франції, Іспанії, Мадярщині, в Болгарії, Росії,
Чехословаччині. :Різьби Григорія Пецуха є окрасою музеїв Польщі - Татшанському
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збірках в Польщі, США, Канаді, Мексиці, Німеччені, Франції, Іспанії. Різьбу Матері

Божої з Ісусом передано як дар краківських вірних для блаженнішоru кардинала Й.
Сліпого. Деякі з робіт'скульптора вписалися на постійно в архітектурний краєвид
напр. пам'ятник у граніті в Устю Руськім (Горлицьким), пам'ятники на могилах

батьків Г. Пецуха у Лагові <Зеленогірщина), куди було їх виселено в 1947 році, трон
фараона для кінофільму Фараон, портрети-барельєфи Тараса Шевченка, Івана

Франка, а також Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі в Кракові. (Цей ба
рельєф, поставлений на могилі поета без офіційного дозволу, було створено у 1972
до планованих -однак заборонених -святкувань сторіччя від дня народження
автора трилогії Мазепа).

Григорій Пецух лауреат різних нагород м. ін. Міністерства Культури і Мистецтва

і Золотої медалі Об'єднання Польских Художників <ЗПАП).
Художник найчастіше різбить у дереві. Скульптури Г. Пецуха- за його словами

(1967)

-

не постають лише у робітні, але народжуються вже в лісі. Тепло, вітер, сонце і мороз
надають ростучому дереву таку первісну форму, як хоча б природний лук пня, що
так важко отримати. Вибрана колода не є ще різьбою але я вже іі" бачу. Вона є у цьому
дереві і чекає на ..чої руки. Треба лише відкинути непотрібні тріски, а одержаним

формам дати життя. Продовжувати життя істотам і предметам, які необачно чи
непотрібно приречені на смерть, чинити їх безсмертними це - здається - головний
смисл і ціль творчої праці Григорія Пецуха.

В горах на Лемківщині дерево, з одного боку, кидали до печі (пеца- лемківське),

а з другого - підбирали і складали з метою створення сімейного гнізда та на будову
Дому Божого- Церкви. На дереві писали ікони святих. З дерева виробляли колиски,
забавки, рільничі знаряддя, але і виростаючі з могил трираменні дерев'яні хрести,
які є символом перемоги життя над смертю.

Григорій Пецух різбить так, щоби в умертилені колоди дерев вдихнути рідного
духа, якого не зламали ні воєнні навали, ні вітроломи. Про незламне тривання при
відвічних, святих. рідних традиціях немов говорить непохитне плече Лемка, якому
дає підмогу прямуючий до примирення між народами Вернигора.

Над вирізьбленою Григорієм Пецухом Весною відроджуючогося Дерева життя,
над Материнством і всією Родиною Князя чи Короля, Королеви і Королевича- та
над усім новим Поколінням витає і піклується ними Ангел хоронитель, спровадже

ний прабабунею Українки Святою Ольгою, онук якої Володимир Хреститель
Київської Руси- означеної Тризубом- приніс Хрест з Візантії і поставивши його

на своїй землі, прищіпив віру у справедливість і християнську любов до ближнього.
Нехай ця виставка визволить у глядачів духовні відчуття, які стануть найкращою

подякою Ювілярові та принесуть й нову радість творення.

Володимир МОКРИЙ
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Wystawa z ol<azji 70-lecia urodzin Grzegorza Pccucha

DRZEWO ZYCIA
Dobry Str6z uchronil nam czas, w kt6rym jeste~my, і w kt6rym realizuje swe tworcze
zamysly Grzegorz Pecuch- artysta rzezbiarz, ojczytsego і ~wiatowego horyzontu. W Galerii
Sztuki Ukraiflskiei przy Fundacji Sw. Wlodzimierza w Кrakowie od marca do maja trwa
wystawa dziel Grzegorza Pecucha. Jubilat micszka і pracuje w Zakopancm. Urodzil sit; w
1923 roku we Aorynce (Beskid Niski woj. Nowy S~cz) na Lemkowszczyznic. Ozeniony z
Zofi~ Parij (mgr. ekonomii). syn Dariusz, (iniynicr pracuje w Кrakowic).
Grzegorz Pecuch jest absolwentcm zakopianskiego Liccum Technik Plastycznych (1950)
oraz Akademii Sztuk Pi~knych w Warszawie, gdzie w latach 1950-1956. studiowat na Wydziale Rzezby, gl6wnie pod kierunkiem prof. Mariana Wnuka.
Prace G. Pecucha wystawiano na ponad stu wystawach krajowych і 71lgranicznych m.in. w
USA, Holandii, Norwegii, Niemczcch, Francji, Hiszpanii, na Wt;gr7llch, w Butgarii, Rosji,
Czechach, Slowacji. Rzezby Gr1.egorza Pccucha 7.dobi~ mu7.ea oraz prywatne zbiory kolckcjoncr6w na obu p61kulach naszej plancty і w mu7.each Polski - w Muzcum Thгz.anskim w Zakopanem, Okr~gowym w Nowym &tczu, w М u7.cum Naпxlowym w Wars1.awic і w Poznani u. N icktorc
z jego prac wpisaly si~ na stale w krajobraz architcktoniczny - np. pomnik w granicic w Ukiu
Gorlickim (Ruskim), pomnik na grobie rodzic6w wysicdlonych w 1947 roku do Lagowa ( woj.
Zielona G6ra), tron Faraona do filmu "Faraon", plaskorzczhy 'Пtrasa Szcwczcnki, lwana Franki
oraz Bohdana Lepkiego na mogilc pocty, na cmcntarzu Rakowickim w Krakowic. wynczbioncj
wbrew zakawwi uczczenia sctnej rocznicy urodzin autora trylogii .,Mazcpa".
Jest laureatem szeregu nagrod m.in. Ministra Kultury і Sztuki ( 1967) і .,Ziotcj
odznaki ZPAP".
Artysta, naj~ej tworzy w dr7.cwic. Rzczby G. Pccucha- jak sam wyznajc- nic powstaj~
tylko w praoowni, rodщ sit; juz w lesie. Cicplo, wiatr, stшke і mroz nadaj~ t<; picrwsщ formt;
rosnctcemu drzewu, jak chociazby trudny do uzyskania naturalny luk pnia. Wybrany kloc, "nic
jest jeszcze rzezb(!, ale ja juz j~ widzt;. Опа jcst w tym drcwnic і czcka na moje r<;ce". Nalcry
jedynie odrzucit niepotr7..cbne drzazgi, а uzyskanym formom dat іусіе. Przcdlui.anic іусіа
istotom і rzecwm niepatrznie czy niepotrzcbnic skazywanym na ~micrc, c7:ynicnic ich nic.<micrtelnymi, to- zdaje si~- gt6wny sens і ссІ pra<..J' tw6rc7.cj Gr7.cgof7..a Pccucha.
W g6rach, na Lemkowszczyznie, drzewo z jcdncj strony wrzucano do рісса, а z drugicj wybierano і gromadzono w celu stworzcnia gniazda rodzinncgo oraz na hш.low<; Domu
Bozego - Cerkwi. Na drzcwic malowano ikony ~wi<;tych. Z drzcwa powstaly kotyski,
zabawki, narz((dnia rolnicze, аІе і wyrastaj~cc z mogil tr6jramicnnc, drewnianc krzyzc,
symbolizujctce zwyci~stwo іусіа nad ~micrci~.
Grzegorz Pecuch rzezbi tak, Ьу w u~miercanc pnie drzcw tchn~t ojczystego ducha, ktorego
nie zlamaly ni wojenne nawatnice ni wiatrolomy. О niczlomnym, trwaniu przy odwiccznych,
~~tych tradycjach rodzinnych zdaj'} si<; m6wic, nicgi<(tc рІс<..)' ,,cmka",wspomagancgo przcz
dctЩcego do przymier1..a mi<(dzy narodami "Wcrnyhory".
Nad wyrzezbionct przez Grzcgorza Pccucha "Wiosn~" odradzaj~cego sit; "Drzcwa іусіа",
nad "Macierzyflstwem" і calct "Rodzinct" "Kniazia", czy "Кr6Іа", "Кr6Icwncj", "Kr6lcwic7.a"
і nad calym nowym "Pokolemiem" czuwa "Aniol Stroz", sprowadzony przez prabahk<(
.,Ukrainki" .,Swicttct OlgC:', kt6rej wnuk Wlodzimicrz- Chrzcicicl Rusi Кijowskicj oznaczonej .,Thyzubem", przyni6sl Кrzyz z Bizancj um і postawiwszy go na swojej zicmi, 1.aszczcpil
wiarC( w sprawiedliwo~t і chrze~ijanskц milo~t bliznicgo.

Wlodzimierz MOKRY

Євангеліє ХІХ ст. З церкви в Фльоринці, воєв. Новий Санч. Євангеліє було куплене
в антикварній крамниці в

1991

р.

Ewangeliarz ХІХ w. z cerkwi we Florynce, woj.

ny w sklepie "DES~' w 1991 r.

nowos~decke.

Ewangeliarzzostalwykupio-
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Виставка різьб~1 Григорія Псцуха.

Представники Міжнародного центру української культури зі Львова. Директор
Океан<~ Кондратюк, Ігор Калинещ,, Петро Байса.
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Теплий оптимізм різьб Гриrорія Пецуха

ВЕЛИКИЙ ДАР

В один із перших весняних днів, в Галереї Українського мистецтва (єдина в Польщі)

при Фундації св. Володимира у Кракові, відбулося відкриття виставки, відомого
українського митця Григорія Пецуха. Виставка була відкрита до 70-ліття з дня
народження скульптора.

Розпочалося свято від слова голови фундації св. Володимира В. Мокрого, в якому
наголосив він про велику роль мистецтва для розвитку порозуміння між людьми,

між народами, про значіння робіт Григорія Пецуха для українського мистецтва.
"Григорій Пецух не тільки продовжив життя вибраним полінам дерева, врятував

їх від спопеління·. Він сконденсував в цих різьбах цілу історію свойого покоління,
власної сім'ї, свого роду і народу, починаючи від Лемка

( 1958)

котрий оперся всім

завірюхам, всім бідам, аж до Святої Ольги, вирізбленої в 1990, котра принесла
нам хрест і Українки створеної у 1991 р. У всіх його творах є багато оптимізму,
тепла, серця, поезії.

Григорій Пецух людина гір і може тому не зважаючи на трудний, довгий, шлях до

сьогоднішнього свята він його пройшов гідно подолав всі колоди кидані під ноги йому

і його виселеним братам співвітчизникам. Ця перемога, це ще один з доказів тому,
що як не можна викорчувати гірського лісу, так не можна викорчувати народу."
Приєднався до цих слів і проф. Юрій Новосільський, який сказав що: "Не
сподівався, не надіявся, що доживу таких часів, що зможу оглянути у Кракові,

виставку такого митця, художника. Це великий дар з неба."

Приємною несподіванкою для митця був приїзд гостей зі Львова, директора
Міжнародного Центру освіти науки і культури у Львові Оксани Кондратюк, зав.
відділу культури цього Центру лемка- Петра Байси, поета Ігоря Калинця, депутата

Міської ради Ярослава Лемика, кореспондента газети "Українській світ" Костя Ча
ваги, тріо співачок "Леся, Леся і Орися" та інших львівян, котрі приїхали поздоро
вити митця, а також привезли і врочисто відчитали диплом, яким: "Управління

культури Львівської обласної державної адміністрації нагороджує народного різбяра
Григорія Пецуха за великий внесок у скарбницю національного мистецтва за межами
України і з нагоди 70-ліття від дня народження, та відкриття ювілейної виставки у
Кракові зі сподіваннями на їі презентацію у Львові."
Після вручення диплому виступив Ігор Калинець, котрий довгі роки просидів в

таборах борючись за те щоб Україна була вільна і "усміхнена". Поет розповів про
свою першу зустріч з різьбами маестро Пецуха. Це було в 60-тих роках за посерд
ництвом "Нашого слова"- "Нашої культури". Завдяки цим газетам нарід оонсво
леної України вже тоді взнав ім'я художника і пам'ятає його й сьогодні. "Львів'ян
відразу вразило те, як митець зумів поєднати цю споконвічну лемківську народну

мудрість виражену у різьбі з сьогоднішніми віяннями, з авангардизмом різьбярського
мистецтва й перекинув той місток між сьогоднішнім і далеким минулим." Закінчив
поет свій виступ віршом про Краків:

...
-

Коли тут круль:
Жеч, чашу пантруй!

Вона вельми вели
для нас, для Вавеля.
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Коли тут цар
нагодився на жар:

-

Чаша ваша

-

наша,

ужо Ермітажа.
Ділять і сяк, і так:
то криш, то стояк.

Четвертують у чварі
якусь чару-почвару.

Такий сумний вірш, зв язаний з нашою історією, коли мовчала муза, а лилась кров.
Зараз ми не повинні шукати ту чару-почвару

-

не маємо права,

-

ми повинні

шукати то що єднає наші народи. І найбільше , найскоріше в пошуках поєднання і
зрозуміння може допомоrrи нам мистецтво. ,.Роботи Г. Пецуха- як сказала Оксана
Кондратюк -тішать думки, серце і дуже радісно і символічно що з Кракова вони

поїдуть до Львова." З цієї думки почалася промова Григорія Пецуха. ,.Метою моєї

праці є то, щоб через різьби не додавати в світ ворожнечі, ненависті однієї людини до

другої. В моїх різьбах немає жодного гніву. Тут ви бачите Тризуб, котрим так довго
лякали людей, але його непотрібно лякатися, ця моя композиція не виглядає страш
но, зірка -можна сказати- завжди виглядає гарною, але є й такі зірки, яких можна

боятися. Це все знаки, навіть хрест можна зле використати. Я не займаюсь показу
ванням смерті, біди, приниження- це для мене чуже- я стараюсь показати, це що
має перспективу до життя, це що розростається, розвивається.

До Закопаного де я живу, багато приїзджає людей, вони заходять до мене, див
ляться на мою різьбу і кожний з них, хто б він не був, іспанець, француз, німець,
американець, африканець, японець чи китаєць, кожен в тій різьбі находить щось

своє. Мусимо не робити війни, мусимо робити культуру."
Далі скульптор розповідав про свою маму, яка дала йому життя, про початок своєї

творчої діяльності. Про перше відчуття і покликання різьбяра і першу роботу, яку
виконав у Львові (портрет митрополита Шептицького), про свою участь у святкуван

нях 950-ліття хрещення Київської Русі (різьба Світовида). Про різьбу вже легендар
ного Коника в Німсчинні, куди був примусово вивезений на роботи в часі війни й про
вимріяну можливість навчання після війни і закінчення Образотворчого технікуму в
Закопаному, а далі Академії Мистецтв у Варшаві, де на дипломну роботу зробив
сміливий крок, як на часи коли людина боялись взагалі признатися, що є українцем,
і вирізьбив Лемка за що одержав диплом, і можливість праці у Закопаному де навчав
різьби учнів в технікумі, в котрому сам колись вчився.

Роботи Г. Пецуха експонувались на крайових і закордонних виставках, їх можна
зустріти в музеях і приватних колекціях багатьох країн Європи і Америки. Можна

побачити зроблений скульптором гранітний пам'ятник в Устю Руському (Гор
лицькому), пам'ятник на могилах батьків у Лагові (Зеленогірщина), куди було їх
виселено під час акції "Вісла", портрети-барельефи Тараса Шевченка, Івана
Франка, і Богдана Лепкого, котрий встановлено на могилі поета, на Раковицькому
цвинтарі у Кракові.

Закінчувалось відкриття виставки вже ввечері. Мабуть різьби митця обудили

духовні переживання глядачів і мабуть тому традиційне воздравіє во спасеніє лилось
хіба не з уст а з душі присутніх. Це пробудження духовного відчуття і визнання людей
напевно бу ло для рі зб яра найкращою подякою за його творчість і буде йому спонукою
в дальшій праці. Поздоровлили ювіляра і бажали йому ще довгих років життя колеги
та друзі митця, студенти та викладачі Ягеллонського університету, українці що
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поприїзджали з різних кінців Польщі, краків'яни, від імені Об'єднання українців у
Кракові, від Об'єднання союзу українок у Кракові зичила ювілярові здоров'я, насна

ги у праці пані І. Чабан. Тріо співачок "Леся, Леся і Орися" зі Львова співало пісні,
які пригадали українському митцю, рідну батькову хату, та всі роки, що залишились
позаду ті сумні і ті радісні й надійні, та 70-літній шлях по якому пішов в життя,
зайнявши своє тривале і живе місце в європейській культурі.

Про творчі відчуття відвідувачів цісї влучно скомпонованої виставки дають уяву

слідуючі, вибрані з пропам'ятної книги записки численних людей, як з Польщі так і
з закордону:

-Щиро зворушені Вашим .мистецтвом, його справді народним духом, заглиблено
го в духооний світ людини Землі, яка народжується, гасне, горить і випромінює

сяйво тепла в серця відвертих, добрих, дужих ...

-

гості й працівники Ягеллонського

університету з Києва

-

Зачарооаний Вашою різьбою ... Таке враження ніби твори вико11ані самою при

родою.

-

-

В. Монастирецький, художник з Київа

Щасливий, що .мав змогу вперше пізнати чарівні твори .мого талановитого

земля-лемка, про якого довго і багато чув. Хай цвіте і розвивається Ваш талант
на прославу нашого народу, який після століть неволі, творить на своій землі нове

життя- Теодозій Старак, Радник Посольства України
-Дуже дякуємо... Надіємося, що зустрінемось ще не раз. -учні зі школи ім. М.

Шашкевича у Перемишлі
-Ми не вперше в Фундаціі св. Володимира і знову наново очаровані. З подякою та

повагою- студентки Ягеллонського університету української філології Анна Геля,
Анна Дрозд, Івонка Гайдук

Олег АЛЕКСІЙЧУК
"Наше Слово",

Z Galerii

Sztцkj

2.05.1993

р.,

N9 18 0867)

UkrajOskjej

SZTUКA

LUDOWA Z KOLEKCJI JANA ADAMSKIEEO

Fundacja ~w. WJodzimierza Chrzciciela Rusi Кijowskicj majцca swojц sicdzib(( w szesnastowiecznej kamienicy przy ulicy Кanoniczej 15 w Кrakowic, moze si(( poszczycit znacц
cymi osictgni((Ciami. W cictgu niespelna roku, w sukcesywnie remontowanych salach mialo
miejsce szereg wystaw.
W pierwszym rz((dzie wymienit naleiy odrcstaurowane і poddane pieczolowitej konserwacji XVII-XIX-wieczne ikony, pochodцce ze zniszczonych cerkwi grcckokatolickich; naSt((pnie ma1arstwo і drzeworyty Tyrsusa Wcnhrynowic7..a przcdstawiajцce CZ((Sto nie istnieje
juz cerkwie greckokatolickie oraz wystawa ikon malowanych przez Jerzego Nowosielskiego.
W Ga1erii Sztuki UkraiDskiej Fundacji ~w. WJodzimierza eksponowano r6wniez cenne ikony
wypoiyczone ze zbior6w Muzeum Narodowcgo (Oddzial Szolayskich) w Кrakowie. Wymienit tez naleiy niedawnct wystaw(( grupy wsp61czcsnych malarzy 1wowskich; oraz czynnct
jeszcze wystaw(( prac zakopiaOskiego rzezbiarza р. G. Pecucha.
Kolejna wystawa- otwarta 20 marca br. - obejmuje eksponaty о charakterze szczeg61nym. "JYm razem sц to tkaniny і stroje wiejskie о motywach і formie wprawdzic ukraiOskich,
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ale wytworzone і urywane przez Polak6w z miejscowo~i Znibrody na Podolu - jednej z
nielicznych wsi о przewadze ludno~i polskiej w otoczeniu ukraiflskim. Prezentowana kolekcja jest wlasno~ciц р. Jana Adamskiego, znanego w Кrakowie aktora і pisarza.
Р. Jan Adamski urodzil sic:; w 1923 r. w Buczaczu, а dzieciflstwo spc:;dzil wla~nie w
Znibrodach na Podolu, gdzic wsp61iycie і bliski codzienny kontakt z miejscowц ludno~iц
ukraiflskц ЬуІ rzecщ naturalnц і zwyczajnц. Do dnia dzisiejszego zachowal dobrц znajomo~c
jc:;zyka ukrainskiego, а takze melodyjnych pie~ni ukrainskich, со zaprczentowal оа otwarciu
wystawy. Z wiclkim sentymcntcm podkrc~la, ze jako Polak czuje sic:; dumny, iz urodzil sic:; оа
Ukrainie. Znaczna grupa mieszkanc6w wsi Znibrody znalazla sit; ро 1945 r. w Chojnowie
kolo Lcgnicy. Р. Adamski nawiцzal z nimi kontakt w latach sze~cdziesiцtych, со zaowocowalo
powic:;kszeniem jego zbior6w.
Najliczniejsщ grupц tej kolekcji sц ladnie wyeksponowane soroczki. Sц to r6znej dlugo~i
mc:;ski koszule wzgl((dnie kobiece bluzki zdobione wyszywkami wedlug wzor6w ukraiflskich.
Wyszywka to со~ wi~ej anizeli polska wyszywanka dowolnego wzoru, ale z drugiej strony
odbiega ona technikц wykonania od haft6w, z kt6rymi czc:;sto bywa mylona. Powszechnie
podziwiane pit;kne ukrainskic "hafty" оа soroczkach - to wla~nie wyszywki.
W ciцgu stuleci uksztaltowal sic:; narodowy styl artystycznej wyszywki ukraiflskiej, krysztalizowalo sic:; bogactwo jcj ccch, takich jak ulubiony zestaw kolor6w, technika wykonania,
odrc:;bnc elelmcnty kompozycji, ornamentyki і rysunku w r6znych regionach Ukrainy. Na
Кijowszczyznie przewa7.a ornamcnt roSlinny w postaci winnych gron, jag6d і malych kwiatk6w w kolorach czerwonych і czarnych. Na Czernihowszczyznie motywy ro~linne sц komponowane w ornament сіцgІу аІЬо w odп;bne rozcty. Charakterystycznymi kolorami wyszywek
czernihowskich sц ЬіаІу, ЬіаІу z nieznacznym akcentem czerwonego, czarnego albo czerwonego і czarnego.Jypowymi dla roSlinno-geometrycznych wyszywek regionu Poltawy sц kolory
delikatne і jasnc albo calkiem ЬіаІе. Wyszywki huculskie і zakarpackie uderzajц swojц
jaskrawo~iц, wiclobarwno~iц, bogactwem і r6znorodno~iц przewaznie geometrycznych
motyw6w. Na Podolu, obok r6znokolorowych dominujц wyszywki czerwono-czarne.
Prezentowane оа wystawie polskie wyszywki ze Znibrod6w odbiegajц tonacjц kolorystycznц od wzor6w ukraiflskich tego regionu. WSr6d czternastu soroczek, osiem zdobionych jest
wyszywkq wielobarwnц z przewagц ciemnych tonacji ор. kolor granatowy z niklymi elementami z61tego і ziclonego; cztcry zdobione sц wyszywkц jednobarwnц: czarne, brцzowe,
bordowe (jednobarwne wyszywki czarne і brцzowe mozna ЬуІо spotkac w Chclmszczyznie і
оа Polesiu ). Th pit;kne wyszywki zdobiц r6wniez trzy kompletne stroje kobiece ze Znibrod6w,
а takZe pit;c fragment6w soroczek (rc:;kawy) prezentowanych оа wystawie. Zbi6r stroj6w
uzupelnia ofiarowana р. Adamskiemu przez kolegt; aktora z Кijowa, w latach siedemdziesiцtych, soroczka, kt6rц zamiast wyszywki zdobi wцski pas szydelkowej koronki w kolorach
zielonych і niebieskich. Thn unikalny zbi6r stroj6w prezentuje sic:; bardzo okazale і stanowi
rzadkie ~wiadectwo kultury і obyczjowoSci wsp61Zyjцcych ze sоЬц оа codzien spolecznoSci.
Do prywatncj kolckcji р. Adamskiego naleiy r6wniez kilkana~ie weretow czyli tkanin z
grubej пісі konopnej lub lnianej, kt6rych ozdobt; stanowiц poprzeczne pasy z wetkanej
kolorowej (brцzowej lub bordowej) prz<(dzy, czc:;sto welnianej. W domach wiejski werety
sluiyly jako nakrycia оа Jawy, 16zka і skrzynie oraz jako chodniki оа podlogc:;. Z tkanin tego
rodzaju robiono r6wniez poszwy оа poduszki lub szyto worki.
Wystawc:; zbior6w р. Adamskiego uzupclnijц dwa kolowrotki oraz dwa portrety. Jeden,
przedstawia р. Jana Adamskiego w stroju ze wsi Znibrody оа tle wiejskiego pejzazu, drugi
- jego c6rkt; Ludmilt; w stroju Podolanki z kolowrotkiem w tle- pc:;dzla Jana Salamona z
dedykacjц dla р. Adamskiego z dnia 4 marca 1981 r.
W ramach tej samej wystawy zaprezentowano ceramikt; huculskц. W okresie przedwojennym nosila ona miano majoliki pokuckiej. W~r6d eksponat6w znajduje sit; kilkana~ie prac
wykonanych wedlug startych wzor6w і technik w OJawie оа Dolnym Slцsku w 1960 r. w
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warsztacie р. Кazimierza Wozniaka z Pistynia na Huculszczyznie, sk~d wyjechat zaraz ро
wojnie. Paradoksem jest, ze nie pod wszystkimi wzglC(dami dor6wnuj~ tym tradycyjnym, prace
pochodцce z samej wsp61czesnej Huculszczyzny, z o~rodka w Kosowie.
11о dla tej ceramiki stanowi~: kilim і dwa wsp61czesne ale wykonane wedtug tradycyjnych
wzor6w "wtochacze" czyli wetniane narzuty na tapczan czy t6zko - z Kosowa.
Юimat Huculszczyzny akcentuj~ r6wniez pochodцce z 1924 r. dwa przedmioty z drewna:
kasetka і rzezbiony talerz zdobiony niebieskimi koralikami, kt6re s~ wtanoki~ р. dr Zutawskiej. Віощс pod uwag(( popularno~t artystycznego r((kodzieta Huculszczyzny w okresie
przedwojennym, mozna si(( podziewat, ze tego rodzaju przedmioty znajduj~ si<r do dzisiaj w
niejednym polskim domu.
FSW

ВИСТАВКА ГУЦУЛЬСЬКОЇ КЕРАМІКИ

Виставка гуцульської кераміки походить з гончарського осередку в Косові на
Україні.

·

Перед війною в польській етнографічній науці керамічні вироби з Гуцульщини

називали покутською майолікою. Тоді існувало багато осередків, які займалися
виготовленням цієї унікальної кераміки, а саме у Коломиї, Косові, Пістпні та Кутах.
Відомі були народні митці Олекса Бахматюк (Олександер Бахмінський, 1820-1882>,
ДмитроЗінтюк (?-ХІХ ст.), Петро Коwак

(1864-1941),

Павлина Цвілик

(1891-1964)

та інші.

Післявоєнний період змінив спосіб традиційного виготовАення гуцульської ке
раміки. Покликано у Косові керамічний цех, підпорядковуючи в цей спосіб більшість
майстрів державній системі. Після

1945 р.

виїхала з Гуцульщини до Польщі родина

Напів та пасерб Коwака К. Возняк.
Пропонована виставка показує роботи Надії Вербівської, Розалії та Романа Ілюків,
Валентини Джуранюк, які є спадкоємцями династичних гончарських родин. Є це

властиво мала частка чудового народного ремесла, яке немає собі подібного у етног
рафії, оскільки йде про філософію розпису, техніку виготовлення та історичні тра
диції.

WYSTAWA CERAMIKI HUCULSKIEJ
Wystawa ceramiki huculskiej pochodzi z o~rodka garncarskiego w Kosowie na Ukrainie.
Przed wojn~ w polskim nazewnictwie etnograficznym wyroby z Huculszczyzny nazywano
mianem majoliki pokuckiej. lstniato wtedy wiele o~rodk6w zajmuj~cych si<r tworzeniem tej
unikatowej ceramiki, m.in. w Kotomyi, Kosowie, Pistyniu oraz Kutach. Znani byli garncarze
ludowi tej miary jak Oteksa Bachmatiuk (Aleksander Bachminski, 1820-1882), Dmytro
Zintiuk (?-ХІХ w.), Petro Koszak (1864-1941), Pawlyna Cwilyk (1891-1964) oraz inni.
Okres powojenny przyni6st zmian(( w systemie tradycyjnego wytwarzania ceramiki huculskiej. Powotano Ьowiem w Kosowie cech garncarski, podporцdkowuj~c wi<rkszo~t garncarzy
systemowi panstwowemu. Ро 1945 r. wyjechato z Huculszczyzny do Polski wielu tw6rc6w
majoliki, m.in. rodzina Nap6w oraz К. Wozniak.

ГАЛЕРЕЯ УКРАІНСЬКОГО МИСТЕЦТВА

79

Ян Адамський-письменник і актор Театру ім. Ю. Словацького у Кракові середсвоїх
українських вишивок та дітей зі школи ім. Маркіяна Шашкевича в Перемишлі у

Галереї українського мистецтва.

Виставка малярства Володимира Монастирецького з Києва
дині.

-.

Митець стоїть всере
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Prezentowana kolekcja ukazuje prace Nadii Werbiwskiej, Rozalii і Romana lluk6w,
Walentyny Dzuraniuk, b~~cych spadkobiercami rodowych tradycji garncarskich. Jest to
oczywi~ie maly fragment wspanialej ceramiki ludowej, wla~ciwie niepor6wnywalnej jezeli
chodzi о filozofi(( z~obnicщ, technik(( wypalania oraz tradycje.

МАЛЯРСТВО

ВОЛОДИМИРА

t

МОНАСТИРЕЦЬКОГО

Олійні твори- образи молодого київського маляра Володимира Монастирсцького,
перед яким відчинилися двері Галсреї українського мистецтва в Кракові, стали пер
шою експонованою тут виставкою сучасного мистецтва з Ук раїни, я кою Фундація св.

Володимира започаткувала nрезентацію досягнень мистецтва України nольському
та українському суспільствам у Кракові і у Польщі.
Наша зустріч з Володимиром Монастирецьким здійснилася, як nриродний
наслідок багатьох змін, які проходять у житті людей в Україні, а особливо змін у їх
світогляді.

Саме викликане тими змінами рішення митця

-

увійти на новий життєво-ми

стецький шлях, довело до цієї зустрічі. Як не легким і рискавним для творця було
його рішення, так і не легким став вибраний шлях.
Вже перед двома роками В. Монастирецький відірвавсь від традиційного світу,

який йогооточував на Батьківщині, щоби мандруючи по інших країнах збагачуювати
знання про себе, людей, їхне оточення

-

що с единим і основним змістом кожної

мистецької творчості, а також збагачувати свое nрофесійне знання nроблем та ми
стецького варстат.у.

Сповнений великою надісю та детермінацією зустрічі нового мистець вирушив у

світ разом зі своїми працями, завдяки яким встиг вже здобути nерші досягнення та
успіхи.

Перебуваючи у Польщі В. Монастирецький nродовжує далі свою творчу nрацю та
бере участь у мистецькому житті.

Саме збірка образів вибрана з великої кількості привезених праць, намальованих
в останні роки, заповнила стіни виставочного залу Фундації при вул. Канонічій

Кракові, де в неділю

9

15

у

травня відбулося врочисте вікриття виставки та зустріч з

митцем.

Прибувших з Кракова глядачів та щирих nриятелів художника з Ноного Сан ча, де
- світ багатьох зворушснь

він проживав, привітали зі стін краєвиди та nортрети

пережитих внутрі митця і nерслитих на nолотно, в яких висловив свої емоції і думки.

Привітав всіх також сам автор, nриближаючи досі майже невідоме життя мистець
кого середовища України.

Яким є показаний мистецький світ В. Монастирецького- його захоnлень і сnо
стережень записаних на полотні в олії? У більшості його праць, реалістичних у своему

характері бачимо глибоке і емоціональне зацікавлення вибраними темами. Особливо
видно бажання заглиблення самої істини вибраних тем у краєвидах, а nерсдовсім у
портретах. Природним наслідком такої nсихологічно-аналітичної nостави стан ви

ибір дуже складної, завуженої - майже монохроматичної nалітри, що дозволяє
добути експресію теми та підкреслити їі символику. Видно nри цьому, що автор не
піддається дуже модній в останні десятиліття радянського мистецтва кольористичній
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конвенції, яка виводиться з постімпресіонізму. Не старається також насИJІьно удер

жувати в своїх творах вибраний режим завуженої, в деякій мірі сурреалістичної
палітри. У декоторих краєвидах, як •• Церква в Седневі" запримічується дуже благо
родна та ніжна кольористика, яка перетворює краєвид у романтично-ліричний твір.

У краєвиді

•• Зима,

сонячно .. бачимо навіть життєрадісну імпресію

-

без кон

вонціональних кольористичних підкреслень.

Стремління автора до психологічної символики, ще виразніше є помітне у показа

них портретах. Тут кольориетика безсумнівно поступається рисункові постатей. Іх
образ широко підкреслений світлотінню завжди домінує у композиції. Психо
логічний характер постатей маляр підкреслює також поміщаючи в образі алегоричні

предмети- реквізити, що з одного боку відносить портретоне малярстводо минулого
у історії мистецтва, а з другого боку є дуже близьким новим тенденціям між сурре

алізмом а надреалізмом. Іноді, коли автор вперше звертається до портретонаної особи
у образі виявляється його романтично-експресійний погляд на людину. Саме з ,.Пор
трету Олі" дивиться живе лице дівчини, якої маляр не мав часу, або не хотів довго
малювати, а лише кинув його скоро, кількома мазками на полотно, на завжди

утривалюючи велику глубину і багатство лиця дівчини.
Можемо надіятись, що великі зусилля митця за всяку ціну подолати усі труднощі,

тим більші, що зустрінені поза своїм домом, принесуть йому велику сатисфакцію і
успіхи. Що зібрані по дорозі нові мистецькі досвіди, спостерження і вражіння допов
нять творця, та дозволять йому віднайти себе у новому мистецькому житті.
ІгорКУЗИК

МИСТЕЦЬКИЙ БІОГРАМ
Володимир Монастирецький народився

щині. В роках

1970-1978

1949

року в селі Котлирка на Житомир

вивчав мистецьку освіту в Республіканській студії образот

ворчого мистецтва та у Київському державному художньому інституті. Його
вчителями були відомі українські митці В. Забашта, Н. Марченко та І. Ковтонюк.
Особливе значення для творчого шляху мав вплив і педагога В. Югая.
Після закінчення інституту В. Монастирецький багато працює малюючи образи
історичної тематики. Згодом розпочинає пейзажний цикл ,.Моя квітуча Україна",
здійснює творчі подорожі в Карпати та на Закарпаття, в Крим, на Полісся, Буковину,

Гуцульщину і Лемківщину. В

1982 р.

у Києві маляр бере участь у конкурсі портрету

,.Мій сучасник", в якому виставлений портрет молодої дівчини відзначено другою
нагородоюСпілки художників України.
У

1991

р.

16

пейзажів з циклу ,.Моя квітуча Україна" було експоновано на

виставках в США.

На протязі останнього побуту митця у Польщі праці його були експоновані на
1992 р. брав він участь

індивідуальних виставках в Новому Санчі та Горлицях. У

у виставці польських митців під час проведення Тижня культури Польщі в

Німеччині.

Образи творця були показані на багатьох виставках Киева та Москви. Закуплені
знаходяться в музеях України та Росії, а також в приватних колекціях Польщі, США,

Франції, Німеччини, Бельгії, Югославії, Австрії, Литви та Ізраїля.
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дні Євоопейської Культуnи у Кракові

МИСТЕЦТВО ЮРІЯ НОВОСІЛЬСЬКОГО-· НАД

СТЕРЕОТИПАМИ

Від 24 по 27 червня 1993 р. в Кр~кові черговий раз відбулися міжнародні Дні
Європейської культури. Як і рік тому організатором ,.української" частини програми
була Фундація св. Володимира. На протязі всього часу про_?{одила конференція "На
роди і стереотипи", де серед чехів, угорців, литовців, білорусів, росіян, французів,
шведів, німців, австрійців, англійців та американців, в перший день свят виступили

і представники України: Марія Зубрицька, славістка, викладач університету ім.
Івана Франка у Львові, з рефератом "Стереотип поляка в українській літературі",
Данута Сосновська, історик літератури, працівник Інституту ДослідженьЛітератури
в Варшаві з доповіддю ,.Стереотип українця в польській літературі", проф. Богдан

Струмінський з Америки з доповіддю "Образ поляка в українських прислів'ях".
Доповідь на сесії мав також міністр культури України Іван Дзюба, який говорив м.ін.
про три головні причини комплексу меншевартості українців.

Після заверШення робочого дня сесії міністр завітав до будинків Фундації св.
Володимира, де оглянувши будинок· і виставки, Іван Дзюба мав зустріч з управою
Фундації, під час якої проводилися розмови про сипівпрацю між міністерством і
твореним фундацією Центром української науки і культури, та українською

філологією Ягеллонського університету. Під кінець розмови міністр культури

України записав в пропам'ятній книзі Фундації такі слова:

.,Дуже зворушений

побаченим і почутим: зусиллями й успіхами ентузіастів української культури.
Відчуваємо свою провину і свої зобов'язання." - Іван Дзюба, Олександр Федо
рук, Ярослав Ісасвич.

У вечері того ж дня, в Галереї Українського Мистецтва, з нагоди 70-ліття від дня

народження відбулася зустріч з митцем Юрісм Новосільським. В своему привітанні
голова Фундації доктор Володимир Мокрий сказав так: ,.Минуло
народження автора і

50

70

років від дня

років від дня його першої, напів підпільної виставки, котра

також відбулась у Кракові в 1943 р., ті два ювілеї збіглися з річницею еманації ікон
в цьому будинку. Рік тому багато з Вас, достойних гостей, було на відкритті Галереї,
якої діяльність ми не випадково розпочали виставкою церковного мистецтва де крім

церков у графіці Т. Венгриновича і реставрованих ікон

XVI, XVII-XVIII

і ХІХ ст. були

так як і сьогодні образи нашого дорогого ювіляра. Відкрита тоді виставка сакрального

мистецтва була свідоцтвом воскресіння української молитви в іконі і в пісні, тісї
молитви, котра з такою послідовністю була заборонювана, нищена своїми і чужими
матеріалістаt&JИ. Сьогодні це свято повторюсться. І знову с з нами чудові церкви та
ікони професора Юрія Новосільського.

Сьогодні вчені і публіцисти різних народів Європи задумувались над причинами
й наслідками існу"вання стереотипів. Думаю, що найкращим способом на переборен
ня негативного стереотипу є мистецтво, а особливо сакральне мистецтво. Про роль
мистецтва Ю. Новосільського, яке вже спричиняється до відродження християнських
вартостей під небом Польщі і України, та до гідного життя всіх людей між Віслою й
Дніпром свідчать хоча б слідуючі записки відвідувачів начеркнені у пропам'ятній
книзі, з якої наведу три короткі речення:
-Новосільський захоплює 1uюим способом бачеиия в своїх
мовірне!...

ocmauuix

ікоиах. Ней
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70-ліття Юрія Новосільського. Стоять nроф. Т. Хшановський, кардинал Ф. Махар
ський, Ю. Новосільський, В. Мокрий.

Міністр Культури України Іван Дзюба вітає Ювіляра Юрія Новосільського.
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-Правдива дружба мусить народитись в муках і fюлях, поляки і браття українці

-здається то ми це вже маємо за соfюю - О.Й.
- З надією, що під опікунським оком святих з ікон

буде зростати поєднання і

взаємозрозуміння між поляками і українцями-Рафал К., Марек П.

Злосеред передумань, думок професора Новосільського краківський актор Кшиш
тоф Гадач прочитав слідуючі рядки:

-

,.Ікона для мене є малярським способом організування видіння людини, обличчя

людини, людського тіла в такий спосіб, щоб як найбільше тілесних елементів нашої
дійсності перенести на вищі поверхи духовної свідомості людини. Справа полягає на

тому, щоб після індивідуальної катастрофи, котру ми називаємо смертю, чи після
масової катастрофи, котру ми називаємо кінцем світу, могло залишитись відродженс,

в зовсім інших умовах духовного буття, воскресше тіло". І друга думка:

-"Моєму ідеалові найближча та уява, якою на іконі с Голгофа, цебто- розп'яття,
яке не виключає аспектів катастрофи і трагедії, терпіння і тортур, але зуміє його

персповнити таким духовним світлом, що ті аспекти, замість бути аспектами прини
ження і мучення, стають знаменами хвали. Це і є велика таємниця мистецтва". <Ю.

Новосільський, "Довкола ікони")
Виконане після цих слів "Покаяння", перенесло усіх присутніх високо над
землею.

Був пригаданий довгий творчий шлях митця. Його перші кроки у Львові, під
благословенням митрополита А. Шептицького; перша виставка; участь в русі поль
ської післявоєнної художньої авангарди; великий внесок в мистецтво, особливо сак
ральне: розмальовані по цілому світі церкви, прекрасні ікони; внесок в філософію
мистецтва; професорська діяльність в Акадсмій Мистецтв у Кракові. А на запитання

про майбутнє митець відповів:
-"Не ЗНf1Ю, що буде в майбутньому, я не пророк. Але мистецтво є пророче, і в
ньому треба шукати відповідь про майбутнє. Воно являє собою таку природу, котру

тверезим розумом не збагнеш".
Серед гостей, що зібралися привітати ювіляра було багато професорів і студентів
Ягеллонського університету, представників української та польської інтелігенції,
духовенства. Між ними був присутній кардинал Францішек Махарський, кс. канцлер
Броніслав ФЩеліюс. Були також присутні представники вищої державної влади

України

-

Міністр Культури України Іван Дзюба, заступник віце прем'єра Олек

сандр Федорук, історик Ярослав Ісаєвич. Прийшли привітати ювіляра також консул

Сполучених Штатів Америки Діяна Марковіц, консул Польщі в Калінінграді Юрій
Бар, Директор до справ народних меншостей Міністсрства культури і мистецтва в
Варшаві Богуміла Бсрдиховська, професори Тадеуш Хшановський (голова

Суспільного Комітету охорони пам'яток Кракова>, Александр Наумов, Адам Фалов

ський, актриса Марія Пшибильска., Взяв участь в святі ансамб"1ь ,.Бандура" з Пере
мишля під керівництвом Ольги Левчишин-Попович.

Іван Дзюба згадавши про тяжкі для всіх нас часи поневолення України, про великі
втрати, котрі зазнала українська культура, про синів українського народу розкида
них по світі і про те, що сьогодні ми повинні всіми силами вернути славетні імена до

тієї чудової скарбниці, якою є наша культура. Одне з цих імен це ім'я Юрія Но

восільського. "Я щасливий, що перебування нашої делегації у Кракові збіглося якраз
з такою подією, як 70-ліття Юрія Новосільського. Цим ім'ям ще буде пишатися
український народ. ТL1ьки останнім часом українці мають можливість пізнати його
творчість, пізнати вагу його імені, як одного з найвизначніших митців сучасності".

Міністр обіцяв, що ще в цьому році буде проведена виставка Ювіляра в
Національному музеї у Києві.

Юрій Новосільський- Матір Божа "Одігітрія"

Jerzy :Nowosielski - Matka Boska- Hodigitria

Юрій Новосільський- Матір Божа- Оранта із вівтарної конхи римокатолицької

церкви

-

Весола б. Варшави

Jerzy Nowosielski- Matka Boska- Orantka z oltarza w kosciele w Wesolej k/Waszawy
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Олександр Федорук сказав так: .,Професор Но

восільський дав нам добру лекцію для розуміння життя, для розуміння мистецтва,
лекцію духу. Вся історія України і Польщі є пов'язана. Краків і Київ з'єднує дуже

близька історична відстань. І дуже приємно, що сьогодні та відстань скоротилася. Я

сьогодні слухаюлекцію юбіляра і мислю: <<Боже будьласкавий для Польщі і України,
Боже будь ласкавий для українців і поляків." Ми повинні бути разом>>.
Закінчувалась зустріч з митцем, але не закінчувалось святоєвропейських культур.
І просто з Галереї люди виходили на вулицю і знову чули українську пісню в вико

наннюансамблів з Рівного, з Києва і з Перемишля, котрі брали участь в святкуваннях

вулиці Канонічої. Ще три дні тривали Дні Європейської Культури і весь час була
гідно представлена наша культура.

А в останній день на Головному Ринку Кракова, ввечері відбулося музично-фоль
кльорне свято - "Як бавляться народи". П'ять народів показали свої надбання. І
серед Австрії, Франції, Угорщини, Італії була і Україна. Артисти під синьо-жовтим

прапором представили найкращі зразки бойківської, гуцульської, волинської,
поліської музики і пісні. Цимбали, скрипки, бандури, а персдовсім трембіта полони

ли краківську публіку:" ... Трембіта ... З перуна, з лісу, з шуму вод, з пророчої ночі
почата, розриває перепони. З неї виринають ранні зорі, роки радісні і сумні, з неї
виливаються пори року, літа, століття. Вона, чародійна постать землі і людей Верхо

в ин, сьогодні оповіщас просебесвіту

... Трембіта ... "

<Станіслав Вінценз, "На високій

полонині")

Олег АЛЕКСІЙЧУК

З ВПИСІВ ДО ПРОПАМ'ЯТНОЇ КНИГИ ГАЛЕРЕЇ
УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Шановиі земляки! Хай, Гlх·подь боронить. То що зберегли Ви, ніколи
нас дітей та юиацтоа Київського театру "Родина"

-

ue загине! Для

приклад служіння

національному духу. Ви більше чим українці. Тому слава Вам. Ш аиуй.мось і любімось

оо і.м' я Бога нашого і иеиьки України. Слава Україні

-

25

nідnисів

Ще кілька років тому була у тих будииках ко.мплетна руїна. Але велика ідея
любові до рідної Україии помогла і допомагає українцям Кракова у іх святій

справі несення через Фуидацію слави про нашу державу до народу польського і
народів Європи~ Андрій Бонкун

Дякуємо, Дякуєм, Дякуєм!!!!
Несподіванка, дуже .мила несподіванка зиайти в дорозі .місце де серце радіє. Так

дальше!!!- Еля і Юліян Романик, Товнсвіль, Квінсленд, Австралія

Вся ця неймовірна праця для збереження та пропагуоштя нашої культури Фун
дацією в особі Володимира Мтсрогота колективу нехай лишиться .моїм подивом в
тих кількох словах подяки- поет Тадей Каробович, Холмщина

Здійснилася наша .мрія!!!!
Доля усміхнулася. Адже .ми відвідали духовний центр Украі·ни -

словянщини. Дя

куємо, що .ми сьогодні .можемо бачити збережені mtJopи віків. Ще дякуємо всім
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співпрацівникам, котрі нас так чемно екс курсували. Хай же наша словянська куль

тура буде збереж_ена і відроджена -

Викладачі та учні Коломийської гімназії,

16

підписів

Ми, українці з Києва, з цікавістю оглянули виставку, оргшtізооану Фуидацісю св.
Володимира. Вважаємо, що це- перші кроки до утвердження Фундації як центру

української культури в Польщі і Західній Європі взагалі. Бажасмо, аби Фундація св.
Володимира перейняла осі традиції Муаею визвольної боротьби у Прааі

-

не

розбірливі підписи
Група музейних праціаників

i:J

Львівської" картинної· галереї" щиро дякує аа

організацію виставки ікон у Фундації" со. Володимира у Краксюі. Запрошуємо до
Львова.
Дуже раді, що у Кракові є такий затишний прихисток для украі"нціо. Бажаємо
Фундації процвітання, отілення їхніх задуміо та ідей. В духеюному сдпані- наша

цінність. Всього найкращого!- Оксана Даніос, Оксана Апурейко
Вітаю Фундацію україиського мистецтва Со. Володимира .1а оеличе:ту роботу
по створенню Фундацй, збереженню і пропаганді українського мистецтва о
старовинному місті Краків.

Бажаю дальших успіхів і сподіваюсь на

співробітництво Фундацй і посольства 11езалежноі" України о Республіці Поль

ща. Слава Україні!- Т. Удовенко, Надзвичайний і Повноважний Посол україни

в Польщі; О. Барабаш, народний депутат України; М. Швайка, нщюдний депутат
України
З великою вдячністю за кропітку роботу

-

Зразкова капела бандуристок

"Дзвіночок" зі Львова

Jakie пiesamowitq atmosferr; stworzyly ріеsпі кykonane па tle іkоп- Malgor1.ata
Kolodziej
/пteresиjqca kиltиra,

ktora istnieje па naszych ziemiach. Dohrze,
na- studenci 11 roku filologii polskicj. Katowice. б podpis6w

іе

К. і

Edyta

nie zostanie zapomnia-

Z glr;bokim wzruszeniem pnekroczylem рrо&ті siedzihy Fиndacji sw. Wlodzimiena- dziela, ktдre
powstalo z glr;bokiej odpowiedzialnosci za иratowanie najcenniejszych wartosci duclш, mysli і
prac rqk ludzkich- tak pneciei zniszczonych, sponiewieranych, zbezczeszczonych pnez strasznq doktrynr;, ktora popchnela ludZi do zbrodni - Воіе Dobry, sw. Wlodzimienu, sw. Janie, sw.
Mikolaju prowadi da/ej to wielkie dzielo, czиwaj nad паті Ukraincami і Po/akami dla dohra
wspolnego- dla spokojnej przyszlosci tej сцsсі Europy- Dzir;ki тети Bratu Panu Prezesowi
U'lodzimienowi Mokremи і wszystkim jego rodakoт za stworzenie tego D Z І Е L А ... kи
przyszlosci!!!- Andrzej Zbierski, prezes Zarщdu Glownego Towarzystwa Polsko-Ukrainskiego, Кrakow - Gdansk
U}'stawa ikon stanowi fwietne plastyczne pendant do sesji naukowe} "Unia і unici w
kultune polskiejflлaz kulturze narodow slowianskich "w Uniwersytecie Jщ~iel/onskim -
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"Проти стереотипів"

-
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Краківському Ринку під час фестину ,.Як бавляться народи".
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Szanowny Pan
Fundacja
Mi~arodowe

Centtum Kultury

Narody і stereotypy

Wlodzimierz Mokry

Stereotypes and Nations

Fundacja Sw. Wlodzimierza Chrzciciela Rusi Кijowskiej
КRАК6W

lntemational
Cultural Centre
Foundation
Rynek Gl6wny 25.
31·008 l<rllk6w. Pallnd
tllttu 48n2t21791B
Ьlnk ВРН VI CЖr8kDw
323 431·19158-132·3

Кrak6w,

5 lipca 1993 roku

Szanowny Panie,
Organizowany

рпеz Мi~dzynarodowe

Centrurn Kultury projekt

R8d8 Fund88Dr6w
lo8rd .. Foundlrl
JIICik Wotrilllawlki

pod nazw~ Narody і Stereotypy dobiegl konca. Zar6wno konferencja jak

PrlliOir4

wydarzenia artystyczne zostaly wysoko ocenione przez

ІzаЬеІІІ

Cywi'l8ka
Arazej Pllcur
JIICik Purd1ll
Krzysztol SkaDiziWiki

R8d8 Progrlmowl
Advl8ory lolrd
Ertwd lullk
PrlliOir4

u.. Alllrmlll
FІWІІ А. М.

і towarzysцce jej

uczestnik6w і obserwator6w. Pozwala nат to ~с. :іе planowana przez
Мi~ynarodowe

narodowymi і ich wplywem na zycie spoleczne znajdzie zrozumienie

Emll

ВІіх

Chcieliby~my wi~
w~

Wojdlch CUch

Dedlciul
Akal Engelrnlyer
РІІ.ІІ Fl'8nken
Allkundlr Gieylzlor
Pialr l<rlkDwlki
А/1'11111 L.8Ьonly

Nikollus

L.oЬkowicz

J8rzy

z. t.azlfllki

Jln

м. МІІІс:kі

El8onln МІ8іnі
Agnilak8 Мlnwi'llka
КtZyiZIOf Pendncki
T8d8UIZ Pi8k8rz
Мlr8k RoiiWuraWIId
AndrZ8j Aa8lmLnd
Guido Sdwndi-Oilri

P8llr Sdl6nlin
RogerЬ8n

AnlhljSicll'llki
в.ь.. Slllrga
Wlldpl8w~

...

Andruj TllfiiiiZ8Wiki
J8rzy Twuwicz
~
Andrul W8jda
J8rzy~

w tym momencie serdecznie

podzi~kowat

za

podczas realizacji projektu.

Dzi~ki Fundacji Sw. Wlodzimierza Кrak6w mial okazj~ zapoznac

ZЬignilw Вruzlfllki
К8rt

і

poparcie.

Alling

von G8uuU
TIIICIIhyGinon Alh
Jln ІМоІ'ІІkі

Centrurn Kultury kontynuacja badaD nad stereotypami

si~

z autentycznym folklorem Bojk6w і Hucul6w. Udzial zespol6w

z Ukrainy w festynie ,Jak
wydarzeniem і spotkal
Lісцс

na

si~

dalsц

bawi~ si~

narody"

ЬуІ_

prawdziwwym

z ogromnym aplauzem publiczno~ci.

- r6wnie

owocn~

-

wsp61pra~

z Paflstwem,

pozostajemy z wyrazami szacunku.

Wojd«h MtuiiJ Marchwk:Q

~~?'koaaF·,
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УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ЧЕТВЕРГИ
У ФУНДАЦІЇ СВЯТОГО
ВОЛОДИМИРА

Організація наукової праці в Центрі української науки і культури, який

створюється при Фундації св. Володимира, викликала неабиякі труднощі. Фундація
була організатором різних міжнародних конференцій. З цієї нагоди приїзджали

цікаві люди, вчені, художники, поети, політики, які б могли багато цікавого сказати.
Фундація старалася організувати зустрічі з ними, але, на жаль, небу ло де це зробити.
Більшість кімнат було в ремонті.
·Сьогодні ситуація змінилася. Виконано біля 70-ти відсотків усіх будівельних і
ремонтних робіт. В п'яти експозиційних залах діє покищо єдина в Польщі Галерея
українського мистецтва, та українська книгарня "Нестор". Мають окремі

приміщення бюро, робітня консерваторів ікон, видавництво "Швайпольт Фіоль",
бібліотека.
Власне тут, серед книг, в затишній, доброзичливій, теплій атмосфері бібліотеки
відбувся перший ,,Український четвер"- зустріч управи Фундації з викладачами з
України, які зараз працюють в Ягеллонському університеті на українській філології:
доцентом Львівського університету ім. І. Франка Олександрою Сербенською, проф
есором Київського університету ім Т. Шевченка ЛюдмилоюДсм'янівською, і доцен
том Київського університету ім. Шевченка Василем Горобцем. Філологи-україністи
розповідали про свою наукову діяльність, говорили про доцільність таких зустрічей

для розвитку й популяризації української наукової думки і культури в Польщі, а

також для консолідації вчених та викладачів. Запланувавши роботу на далекс і
найближче майбутнє, вирішено, що зустрічі почнуться від нижчсподаних доповідей
вчених з України.

У першому весняному циклі

1993

р. підчас українських ченергів зі слідуючими

темами доповідей виступили такі українознавці:

Доц. Олександра Сербенська: "Проблеми сучасної української мови"; проф.
Людмила Дем'янівська: "Сучасний літературний процес на Україні"; доц. Василь

Горобець: "Мова і стиль української дипломатики часів гетьманщини

XVII - XVIII

ст."; проф. Антоній Подраза: "Місце України в Європі"; д-р Галина Стрільчук:
,.Процес встановлення норм української літературної мови"; д-р Януш Качмарчик:
,.Гадяч- чи останній шанс порозуміння?"; мгр Тадеуш Філ яр: ,.Життя українців у
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Кракові до

t

1918

р."; мгр Збігнєв Воєвода: "Доля українських грекокатолицьких

церков у післявоєнній Польщі"; мгр Томаш Каліціньскі: "Політика Франції у
відношенні до польсько-українського конфлікту в1918-1919 роках". Гостинно висту

пила також проф. Мирослава Паєжиньска-Турекз доповідю "Спадщина

11 Речипос
политої в українському питанні". Доповідь ця зачитана була на відкритому засіданні
Польсько-української історичної комісії при Комітеті історичних наук Польської

Академії Наук, яка

7 травня 1993 р.

гостинно відбувалася в приміщеннях Фундації.

Передбачаються також зустрічі з такими вченими і творцями культури у Кракові,
як професори Р. Лужний, В. Вітковський, А. Ружицька-Бризек, Я. Прокоп, Т. Хша

новський, З. Нєдзєля, А. Наумов, доктори А. Фаловський, Б. Зінкевич-Томанек, І.

Боровик, В. Мокрий. Передбачено також зустрічі з україністами Варшави, Любліна,
Вроцлава, Шеціна, Гданська, Ольштина, так і .з-за кордону, які щораз частіше
відвідують краківські архіви і бібліотеки.
"Українські наукові четверги" дають змогу науковцям, які займаються

українознавчою проблемаатикою, представити свої дослідження перед краківським
середовищем. На наші четверги приходять не тільки члени української громади, але

й викладачі і студенти Ягеллонського університету та інших краківських вищих
шкіл, редакцій часописів тощо.

МОВА І СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЧАСІВ
ГЕТЬМАНЩИНИ

XVIII

СТ.

З перемогою "історично-філологічного методу" в історичній науці ХІХ ст. зароди
лося наукове джерелознавство, розвинулося, а подекуди й розквітли (згадаймо зна

мениті студії з медієвістики в колишній Німеччині М. Таннгля, обсервації К.
Малечниеького-фундатора Вроцлавської школи дипломатисті в, розвій вітчизняної

палеографії, заявлений іменами Й. Срезнєвського, О. Соболевського, Є. Карського
та В. Розова). Привертають увагу дослідження польських вчених над документами
раннього середньовічча та актами

XVI

ст. з описами канцелярій і їх штату (йдеться

про праці п.п. Б. Трелінської, М. Трояновської та І. Сулковської-Курашової та ін.).

У спорідненому руслі розвиваютьсядослідження за матеріалами

XVI-XVII ст.

в Чехїі

і Словаччині. На Україні добрі традиції пов'язуються зі студіями Й. Крип'якевича
над формуляром гетьманських універсалів, але через роз'єднаність українських зе
мель та подальші соціально-політичні й війскові катаклізми в умовах світових про

тистоянь і тоталітаризму не судилося розквітнути школі дипломатистів. А між тим

уся свідома творчість К. Малечинеького пов'язується з Львівським університетом, де

він вже в 1924 р. здобув ступінь доктора філософії за студію ,.Polska і Ru~ w czasie
zabieg6w Daniela Halickiego о uni(('' (на жаль не збереглася). Для вивчення реквізиту
українських грамот XIV-XV ст. непересічне значення мають висновки вченого про
зародження і джерела сталих формул, злокалізовані ним іншомовні італо-фран
цузькі впливи та наявні первісні формулярники, як і виділені ним етапи в еволюції

формуляру середньовічного польського документа.

Подолання синкретичного підходу до актової письменності

XVII-XVIII

ст. в 70-і

роки ХХ ст. зумовлено дальшим заглибленням дослідників (і передусім лінгвістів) у

джерельну базу. Створення оптимальної класифікації українських актів передбачає
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Українознавці у Кракові після започаткування наукових четвергів: Василь Горобець,
Олександра Ссрбсньська, Людмила Дем'янівська, Божсна Зінкевич- Томанек, Воло
димир Мокрий.

розгортання студій за жанровими різновидами, з урахуванням зв'язку документа з
певною сферою діловодства і його юридичного статусу. Визначальною ланкою у

на~ій сфері є поділ актів на офіційно-ділові та приватно-ділові папери. У складі
українських урядово-адміністраційних паперів

XVIII ст. відрізняється шість жанро
1)директивно- розпорядна документація; 2) виконавча; 3)
4) статутна; 5) облікова-статистична; 6) інформаційно

во-тематичних розрядів:

засвідчувальна;

публікаторська. Органічний зв'язок судочинства з адміністративним правлінням на
Україні у

XVIII

ст. мотивується існуванням традиційних форм державності, що

складалися ще в ході національно-визвольної війни українського народу

1648-1654

рр. Зважаючи на призначення та формулярні особливості, акти, пов'язані з діяльністю
правових органів різної юрисдикuії, можна звести до п'яти жанрових груп:
документація,

2)

оповіщувальна;

3)

процесуально-вирокова;

4)

l)

апеляційна;

слідча

5)

но

таріальна. Звичайно, корпус розгляданої документації не замикається визначеними

підгрупами, оскільки проміжні акти, частина, з яких побутує в урядово
адміністративній сфері, не лише супроводять, а й означують одночасно діяльність судо
вих органів, виконавців вироків. З

XVIII

ст. видасться правомірним виділити в

самостійний фонд загальну канцелярську документацію, що мотивується станом ро
звитку діловодства на Україні, поширенням канцелярій. посиленням централістських

тенденцій в урядуваннніна місцях. Її основу становлять три жан рова-тематичні розряди
актів:

1)

персонально-ділова документація;

2)

довідково-інвентарна і

3>

реєстраційна.

Основу приватної документації становили побутове листування (партикулярІІьLе
лucmьL), пам'ятні записи та власні записні книги.
Приватна актова писемність

XVIII

ст., так мало досліджена, мас неперсхідне

значення для вивчення живомовної української стихії, проте збереглася фрагментар

но і, мабуть, за винятком тих жанрових різновидів, які за важливістю інформації
потрапили свого часу до офіційних справ у центральні архіви, була безповоротно
втрачена на тернистих шляхах історії разом із фамільними архівами їі власників.

З

XVIII

ст. на Україні дуже популярними стають формулярники як і "форми"

в канцелярській практиці. Список одного з них "Книга, глаголемая листовня"
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t

(зберігається у віддІЛІ рукописів Центральної наукової бібліотеки АН України)
опубліковав свого часу Б. Грінченко. Вислів "по формі" зі стін Генеральної військової
канцелярії поширюється на місця уже в середині століття. Форми на ревізії, відомості
надходять з колегій, канцелярій міністерського правління. Фіксація форм присяги
судді, свідків, писарів та возних у кодексі українського права
Глухів,

17 43 р.),

як і поширення останніх редакцій

XVIII ст. ("Права ... ",
., Генерального регламента", де у

всеросійському маштабі зазначалося, що .,канцеляристи" мають писати "важнЬІе"
документи, інші ж папери повинні оформлятися .,прочими канцелярскими служите

лями" за заданою формою- все це засвідчує регламентацію формуляру офіційних
документів.

З кінця

XVII і протягом першої половини XVIII ст. на Лівобережній Україні триває

традиція вживання природної актової мови в усіх сферах господарювання незва

жаючи на обмеження, пов'язані з діяльністю царських резидентів та урядовців так
званої першої Малоросійської колегії, Правління гетьманського уряду, а згодом- і
другої Малоросійської колегії, яка стала оплотом русифікаторської політики царизму

після ліквідації Запорізької Січі.
Генеральна військова, полкові і сотенні канцелярії разом з органами міського

самоуправління діяли, творили розмаїту документацію, строкату за рівнем стандар

тизації, оформленим, самоназви й стилістики, яка потребує вдумливого аналізу.
У складних політичних умовах штучне повернення до активного вжитку
співзвучних давньоруських варіантів у мові, поруч з інтенсивним нарощуванням

слов'янізовзних форм, конструкцій, зворотів (а цьому сприяв історичний правопис,

як і нишколена підготовка старших канцеляристів: згадаємо хоча б ім'я талоновитого
юриста-дипломата, згодом генерального хорунжого, автора цікавих репортажів із

Санкт-Петербурга М. Ханенка) створювало своєрідну мозаїку у мові ренrламенто
ваної документації, проте ототожнювати їі з російською мовою того часу ще немає

підстав.
Розташування складових частин документа (заголовок, основна частина,

заключний протокол) та їх співвідношення мотивувалося як обсягом інформацій, так
і їі спрямованістю. Багатоплановість, нарративиїсть в оформленні первісних зразків
зумовлювали строкатість, невизначенність у структурі, породжували аморфний

формуляр. У процесі диференціації актів відбулося становлення специфічних ознак
в обрамленні, виділення клаузул у викладовій частині кожного із жанрових

різновидів за допомогою рубрик і формул-кліше.

Як свідчить аналіз офіційно-службової документації, стабільність формуляру
універсалів протягом століть, значна соціальна вага документа залишила помітні
сліди на оформленні ряду директивно-розпорядчих актів (указ, лист, ордер,
інструкція, приказ тощо), які в свою чергу вплинули на становлення вторинної за

значенням урядово-адміністративної, процесуально-юридичної та загально-канце
лярської документації.

З

XVIII ст.

провідним розпорядчим документом стає указ, який проникає навіть у

сферу судочинства. Іменні "листи" генеральної та полкової старшини у ЗО-тих роках

XVIII ст. займали проміжне місце між універсалами й указами. Асимілюючись із
першими, вони йменуються .,писаннями" і зберігають відповідні формули-кліше у
всіх клаузулах, зливаючись з "указами", чимало з них еволюціонували в накази

("прикази"), на що вказує засвоєний з універсалів імператив "приказЬІваемь" та

інструктивний виклад . .,Приказь", як розпорядчий документ, спочатку з'являється

у побутово-виробничій сфері, а згодом і в суспільно-політичній (пор. "приказЬІ" М.
Ханенка у себе в економії та однойменні документи Київського магістрату).
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Більшість директивно-розпорядчих актів містили стабільні формули у початково
му протоколі на означення адресанта і адресата. Докладний аналіз виконавчої доку
ментації (рапорт, донесення, іменний список та ін.), засвідчувальної (атестат,

свідоцтво, паспорт, квиток-білет та ін.), статутної (зобов'язання, правила та ін.),
обліконо-статистичної (відомість, розписка, квитанція та ін.), інформаційно
публікаторської (про меморія, меморіал, оголошення та ін.) засвідчує становлення

обличчя більшості протатипів сучасних українських документів, а серед номенкла
тури їх поширення європейських назв на означення диференційних різновидів.

Аналізуючи мовні особливості документів того часу, можна відзначити загалом, що
живомовні вкраплення потужним струменем вливалися у виклад донесень і листів

скарг, наводнювали слідчі свідчення, які надходили навіть у другій половині

XVIII

ст. до громадських судів та різних канцелярій, створюючи в загальній редакції хи
мерне плетнво з книжними компонентами мови та іншими інноваціями- кальками,

контамінаціями тощо. За браком місця немає змоги навести тут вражаючі матеріали
з мовлення місцевої шляхти та низів суспільства, що аж ніяк не цуралися природного

вислову, дотепних ідіом, прямої мови та натяків. Акцентуючи увагу на народній мові
в оповідних фра~ентах актів, не слід ігнорувати перспективні кhижні елементи та
конструкції, що розвивалися й за межами

XVIII

ст., засвідчуючи дальший етап у

розвитку літературно-писемної мови, їі живодайні новотвори в різних жанрово

стилістичних різновидах тодішньої документалістики. Мова йде про вироблену в
канцелярській практиці адміністративну лексику та метамову типу: линія "родовід"

( 1707), дати слово, просити доести ( 1727), подати на і.м' я ( 1733), за прибутя.мь
( 1748), взяти росписку ( 1764), рапортовать ( 1784), отрепортовать ( 1767), опро
тестовать ( 1777), протестовано, опротестовано словесно ( 1765), треfювать
резолюцій 0728), конфісковать 0773), претендовать 0723) чиміти претенсію
0723). довести обовязуется 0778), адрисованній листь 0721), персонално гово
рила 0764), достовірно оповідалЬl 0764), незаконно 0726), равномірно 0753),
безроздільно "не ділячись" <XVIII ст.), безповоротно ( 1778). Пор. ще деривати:
оригіналній 0748), безпашпортний <1765), прилеглий 0691), новорозробленний
( 1744), уступленний ( 1778), узаконенний, беззаконий, штрафний, неустойка
О 780), дискрецитовань <XVIII ст.), голословний <1704), засьедатель 0787), реко
мендовать <XVIII ст.) тощо. Частина книжних компонентів обрамляє у формі рема
рок виступи свідків, являючи собою досить перспективні усталені звороти: на наше
пи тане

<1717), достовірно незнаеть (1733), в свое користоване 0733), веселная
<XVIII ст.), скаржачий твердо стояль при томь (1714), вь оправданіе
свое сказаль ( 1728>, при духовних таки свіцких урядовихь осо6ахь, за доненсенемь,
не в(т)кладно <XVIII ст.), по персональному прошению <XVIII ст.), подступнимь
способомь, зсилатись на, спорь чинити <XVIII ст.), урочний терЬнь, кари подлег
лимь бути 0718>, преставити документи, природнимь правомь 0780), просили
неотступно ( 171.2) та ін.
церемонія

Здійснене попереднє фронтальне обстеження різножанрової документації Геть
манщини

XVIII

ст. відкриває перспективу для розгортання діахронних моног

рафічних студій над українським документом, що допоможуть окреслити його
специфічні риси у формулярі, відмінності у структурі, мовно-стилістичному оформ
ленні протягом століть. Комплексний підхід до його вивчення вимагає зосередження
зусиль архівістів-істориків за активною участю лінгвістів-славістів. Такі
дослідження вже назріли у вітчизняному джерелознавстві і, сподіваємося, незадовго

з' являться у світ.
Василь ГОРОБЕЦЬ
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ВИКЛАДАЧІ КРАКІВСЬКОЇ
УКР АЇНІСТИКИ
ОЛЕКСАНДРА СЕРБЕНСЬКА
Олександра Сербенська, доктор філологічних наук, спеціальність- українське
мовознавство, дійсний член науковоготовариства ім. Т. Шевченка у Львові. Постійне
місце nраці -Львівський університет ім. І. Франка, завідуюча кафедрою мови на

факультеті .журналістики.

Народилася

1929

року в Потоці на Поділлі. Середню освіту здобувала в тяжкі

воєнні і nіслявоєнні роки

-

у Бучачі, Чорткові. Українську філологію (мову і

літературу) студіювала у Кременецькому вчительському інституті та Львівському
педагогічному інституті; там же закінчила асnірантуру при кафедрі української

мови. Студії поєднувала з nрацею, бо треба було допомагати матері ставити на ноги
молодших сестер. У

1965 році

захистила дисертацію на тему "Українська юридична

термінологія".

Мушу сказати, що 60-70-ті роки- то ще була взагалі світла доба для україністики
у Львові. Тут ще жили традиції Наукового товариства ім. Шевченка, nрацювали
академіки Михайло Возняк, Іван Крип'якевич, nрофесор Михайло Рудницький.

Меценатом української філології був ректор університету академік Євген Лазаренко.
Свої nраці, як геолог він видавав тільки українською мовою, прекрасно знав творчість

патрона університету Івана Франка, nоnуляризував їі, вікривав філіали музею
Франка, музей Шашкевича. На філологічному факультеті Львівського університету,

де' я nочала nрацювати з 60-го року (до того часу вчителювала, викладала українську
мову та літературу в школах Тернопільщини, Львівщини), nротягом багатьох років
організували діалектологічні ексnедиції, на матеріалі яких сьогодні укладють над

звичайно цінну працю- Атлас української мови, розnочали роботу над словником

мови Франка. У Львові nочали укладати історичний словник української мови, укла
дали nольсько-український словник. Ще тоді ми писали і захищали дисертації
українською мовою.

Ціла генерація львівських мовознавців

-

nрофесор Іван Ковалик, професор

Юліан Редько, nрофесор Лукія Гумецька, професор Богдан Задорожний, nрофесор

Іван Керницький, доцент Броніслав Кобилянський, доцент Петро Коструба, доцент
Михайло Шкільник та ін. могли ще nевним чином реалізувати свої ідеї, налагоджу
вали живі контакти з українськими мовознавцями зі східної України разом зуміли

створити наукову атмосферу, сприяли вихованню молоді. Я можу тільки дякувати
долі, що мої життєві стежки nерсхрещувалися з їхніми.

Мій науковий доробок- це понад сто публікацій з українського мовознавства, які
охоnлюють кілька головних nроблем: українська наукова термінологія,
взаємозв'язок мови й духовності в інтерпретації Івана Франка, культура української
мови, методика викладання української мови у вищій школі. Я

-

співавтор

nосібників з української мови, "Словника труднощів української мови". Сьогодні ми
nочинаємо розуміти, що тоталітарна система nроводила не тільки геноцид, заплано

вані були не тільки голодомори і фізичне знищення. Щодо української мови nланово
nроводився лінгвоцид. Через сnеціально організований хаос у вивченні (кількість

годин зменшувалася, у школах з російською мовою викладання батьки, наnриклад,
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могли звільняти своїх дітей від вивчення української мови; очевидно, мова йде про

школи, які були в Україні!>, насильницькі дії щодо звуження сфер ії функціонування
витворився всюдисущий суржик, напівмовні українці. Усе це призвело до мовної

убогості, до руйнівних деформацій. Українська мова втрачала соціальні функції,
свою природну якість, вважалася неперспективною. Десь з середини 80-х років ми не

мали права писати українською мовою дисертацій, навіть з проблем української мови
і літератури. Утворювалася така якість мови, яка мала б досконало демонструвати
втілення в життя ідеї про "злиття" українців з рештою націй, перетворення їх у

радянську "супернацію". Табу було накладене на вивчення цілого ряду проблем.
Однією з найголовніших визнавалася теорія "гармонійної двомовності", концепція

"двох рідних мов". Тому і я особисто, і колеги, з якими працюю, аналізуємо цей стан
української мови і виробляємо наукові засади щодо усунення їі деформацій. Об'єктом
зацікавлення є насамперед функціонування української мови у сфері засобів масової
комунікації. З цих проблем маю ряд публікацій, зробила докторат. З проблем куль
тури української мови готуємо посібники, комп'ютерний тренажер.

Саме життя поставило переді мною ще одну проблему

-

вивчення української

мови як іноземної (до університету щораз більше вступає студентів з інших держав,

які знають мову дуже слабо або не знають ії зовсім). У співавторстві з доцентом
Зеноном Терлаком ми випустили посібник для росіян, які починають вивчати
українську мову ("Украинский язЬІк для начинающих"). У Польщі викладачі мають
великий досвід у вивченні польської мови як іноземної, видані прекрасні самовчителі,

нагромаджено досвід у вивченні російської мови як іноземної. Співпраця з
україністами, як і з іншими викладачами Інституту Східнослов'янської філології

Ягеллонського університету

-

висококваліфікованими і досвідченими педагогами,

дасть мені можливість, з одного боку, на практиці пізнати методику порівняно нової
для українського мовознавства справи і, з другого боку, своєю ск ромною працею
(практична робота зі студентами першого курсу, підготовка робочих програм та ін.),

сподіваюсь, змоЖу хоча б частково сприяти становленню новоутвореного
українського відділення в одному з найдавніших європейських університетів, який

протягом своєї багатовікової історії у різній формі виявляв прихильність у станов
ленні добросусідських відносин між двома слов'янськими народами.

ВАСИЛЬ
Д-р Василь Горобець

-

ГОРОБЕЦЬ

мовознавець, спеціаліст з історії української мови та

палеографії, лексикограф, доцент Київського університету імені Тараса Шевченка.

Народився

18.07.1942

року в селі Листівка на Полтавщині. Закінчив Одеський

університет 0965 р.), навчався в аспірантурі при Інституті мовознавства імені О. О.
Потебні Академії наук України ( 1966-1969 рр.).

Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. Протягом 1970рр. працював на науковій роботі в Інституті мовознавства, а згодом -у відділі

1984

рукописів Центральної наукової бібліотеки АН імені В. І. Вернадського, з

1987

р.

-

викладач на кафедрі української мови Київського університету.

Дослідник з історії української мови та дипломатики

XVIII

ст., один з авторів

новочасних академічних видань. Серед них: "Історія української мови" в 4-х томах

<Київ

1970-1980 рр.),
-1993 р.). Автор книг "Лексика
іеrорично-мемуарної прози першої половини XVIII ст." <Київ 1979>. "Ділова доку
ментація Гетьманщини XVIII ст." (Київ 1993 р.), та статей, зокрема з вітчизняної
1983

р.), "Словник української мови" в 11-ти томах (Київ

"Фразеологічний словник української мови" <Київ

палеографії.
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Професор Іван Фещенко-Чопівський

( 1884-1952)
Серед українців Кракова, як правило згадус~ю кі.1ька імен, а між іншим одного з

провідних майстрів пера

-

Богдана Лепкого; співавтора

.. Антології

УСС" -доку

ментуючої сторінки боротьби за незалежну Україну в період першої світової війни

Лева Геца: президента міста Кракова в 1874-1880 роках - Мико.1у Зибликевича
тощо. Розповідаючи однак про Краків, як одну з місцевостей, де у 1918-1921 роках
персбувала у таборі в Домб'с <бі.1я Кракова) інтернована українська інтелігенція
Галичини, а згодом полонсні вояки Української Галицької Армії та армії Української

Народної Республіки, з яких бі.1я

1300

спочивас на Раковицькому цвинтарі у Кра

кові, слід пам'ятати про людину, яка записа.1ась золотими літерами не лише в
визвольних змаганнях за Українську державу цього періоду, але й як видатний

інспіратор освітньої діяльності в таборах інтернованих вояків, розташованих в
Польщі, а згодом, як один з найвидатніших металознавців ХХ-го століття. Це Іван

Фещенко-Чопівський- творець зразкового металургійного центру в Кракові.
Цей видатний вчений міжносиного періоду, спричиняючись до розвитку польської
науки а живучи одночасно справами українського наукового осередка, як дійсний

член <від

1926

року> Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові на сторінках

видавництв Товариства надрукував частину свого наукового доробку.
На жаль так скла.1ося, що його ім'я замість приносити гордість українській нації,

було для неї невідоме разом з багатьма іншими видатними українцями, як хоча б
фізиком европейського маштабу Іваном Пу.1юсм, чи найвидатнішим біохіміком су
часності Іваном Горбачевським, та іншими.
Шлях до науки для Івана Фещенка-Чопівського народженого у

1884

році на

Житомирщині особ.1ивий, бо крім наукових зацікав.1снь його життсвою ціллю бу.1а
ідея незалежної України, а виявом цього була участь, вже в студентських часах, в
діяльності незалежницьких організацій. Закінчивши у

1903

році Житомирську ре

альну гімназію, мріяв стати технологом цукрової промисловості, але студентська

екскурсія до сталеварснь Півдня України змінила його пжtни. Тоді покидас хімію і

присвячусться металургії. Закінчивши у

1909

році інститут, як відмінник, отримус

посаду асистента на кафедрі відомого професора Василя Іжевського і вже в

1912 році

за високу оцінку дослідницької та педагогічної праці та блискуче складений ад'ютан
тський екзамен, отримус відрядження до відомого в цей час наукового осередка

Бресляу-Вроцлава, з мстою підготовки на професора.

Події першої світовї війни включають Івана Фещенка-Чопівського до політичної
діяльності, на Батьківщині, розпочатої ще підчас студентських років у Кисві в ,,Гро-
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маді" та "Просвіті". Він стає провідним діячем в Товаристві Українських Посту-

ловців, згуртованих біля особи проф. Михайла Грушевського, а також
співпрацівником Київського воєнно-промислового комітету, а згодом входить до

складу Київської міської Думи. В ході Українського Національного Конгресу в квітні

1917 року обирається

членом Центральної Ради, очолює початкова Київську міську

національну раду, а згодом також Губерніальну Раду Київщини. Після проголошен
ня Центральною Радою 1-го універсалу Іван Фещенко- Чопівський стає директором
департаменту промислу України, в лютому

1918

року отримує функцію міністра

торгу і промисловості в кабінеті прем'єра Всеволода Голубовича, а через рік також

пост міністра і віце прем'єра в кабінеті створеному Сергієм Остапенком. Згодом є він
радником дипломатичної місії УНР у Варшаві і підrотовлює українсько-польську
економічну конвенцію. Відтоді на довгі роки його доля зв' язалась з Польщею.

З Варшави переїжджає до тодішнього осідку Уряду УНР в Тарнові, де у січні 1921
року очолює Раду Республіки, якої метою є консолідація українського громадянства
та опіка над інтернованою в Польщі кількадесятитисячною армією УНР з центром в

Калішу, де вже у

1921

році перебувало чотири дивізії, військові лікарі та віддділи

Головного Отамана. Хоча Рада Республіки проіснувала всього

220 днів, то час цей
використано на консолідацію багатопартійної різноманітності, до накреслення плану
дальших дій в умовах згасаючої державності. У цьому процесі визначну роль виконав
Іван Фещенко-Чопівський, який за першорядне завдання в нових умовах вважав

посилену діяльність над виготовленням необхідних в майбутньому високок
валіфікованих українських кадрів. Тодішні його думки внеказані між іншим на
відкритті українськоїтабірноїгімназії ім. Т. Шевченка в Каліші, та на святкуваннях
75-ліття Шевченкового "Заповіту", відкривали нові обрії і відроджували віру серед

тодішньої інтелігенції таборів у Каліші.
В таборах Каліш і Щипйорно вже у

1922

році поміщено

6

стрілецьких дивізій,

Комендатуру тилу, Запорозьку авіаційну ескадру, Кулеметну дивізію, Окрему кінну
дивізію (до складу якої між іншими входили Євген Маланюк, Василь Дядинюк,

Микола Чирський, Віктор Цимбал, Іван Зубенко, Борис Базилевич, Петро Омель

ченко, Михайло Селегій, В. Євтимович, В. Щербак, Микола Драган, Антоній
Корнівський, Пилип Загоруйко, В. Конопацький, М. Горунович, Антіп Павлюк, А.
Листопад, Б. Гомзин та інші).

З метою консолідації та запланованої програмної діяльності в Калішському таборі
засновується літературно-артистичне товариство "Вінок", яке згодом пере

творюється в подібне товариство з дещо зміненою програмою - "Веселка" і видає
свій табірний журнал "Веселка", при якому згуртовується коло 50 творчих
інтелігентів, яких діяльність була свого роду продовженням реалізації думок Івана
Фещенка-Чопівського, накреслених Євгеном Маланюком і надрукованих на
сторінках "Веселки" (ч.

7-8, 1923

р.). Там між іншим читаємо:

,, ... Ми,

гурток,

таборових робітників мистецтва, що нас волею історії було покликано до Ук
раїнського Війська, замінивши перо і пензель на шаблю і мушкет, вже давно
відчували, а на власному досвіді пересвідчилися, що однієї цієї зброї в пекельній і
складній боротьбі за суверенність Нації- не вистачає. Опинившись в таборах для
інтернованих обеззброєними, ми самою логікою життя <<nовернулис я до виконання
своїх попередніх обов' язків>>. Обеззброєні мілітарна, ми вхопилися за ту духовну
зброю, яка підчас фізичної боротьби спочивала в піхвах - зброю міцну, сильну,
непереможну: національне мистецтво ... "

Попрощавшись з політичною діяльністю Іван Фещенко- Чопівський в короткому
часі, завдяки давним контактам з польськими друзями зокрема проф. Нойцехом
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Світославським починає працю в Варшавській політехнІЦІ, але вже через рік, у

1922-23 академічному

році, організує кафедру металографії та загальної металургії

в Краківській гірничій академії. Згодом кафедра під керівництвом вмілого
організатора перетворюється в найважливіший науковий інститут металургії та

термічної обробки металів у Польщі. В
докторський ступінь, а у

193 І -

1927

році І. Фещенко-Чопівський одержує

звання професора. У міжчасі появляється друком

перший том його фундаментальної праці "Металознавство" і крім дійсного вже

членства Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові, його обирають членом
Польської академії наук, та наукових товариств у світі, а між іншим в Англії, Франції,
Бельгії, Німеччині, США, Швеції. Згодом появляються друком чергові два томи
"Металознавства", в тому третій, спертий виключно на власних дослідженнях авто

ра. В період

1922-1932

років під керівництвом І. Фещенко-Чопівського виконано

44

дипломні праці з докторськими дисертаціями включно.

Крім наукової діяльності в загальнопольському і міжнародному вимірі, Іван Фе
щенко- Чопівський є весь час в постійному контакті з українськими науковими осе

редками та суспільними організаціями. Протягом

1922-1923

років веде лекції з

технології металів у Львівській українській таємній політехніці, є організатором

Українського технічного товариства та бере участь у Конгресі Українського
технічного товариства. Крім того веде систематичні доповіді в різних осередках

Західної України, видас українською мовою ряд популярних брошур та послідовно
працює над українською технІчною темінологією. Спеціальним зацікавленням
професора є праця з українською молоддю Кракова, та тими, які не маючи

відповідного матеріального забезпечення знаходились в особливо важких обстави
на~. З думкою про них твориться спеціальний допомоговий фонд ім. С. Петлюри, в
основній мірі спертий на фінансовійдопомозі професора, та його товариша, видатного
українського вченого проживаючого у Варшаві проф. Миколи Коваля-Медвецького.

На ефективність всесторонньої діяльності в краківському, українському середовищі
мало вплив й те, що в цей час про_живало тут двох інших наукових авторитетів, а саме

Богдан Лепкий та Іван Зілинський, які творили своерідну неформальну українську
"велику трійку" інспіраторсько-мецснатського характеру, на освітньо-культурній і
виховній ниві.

Крім праці у Краківській гірничій академії, професор І. Фещенко-Чопівський
очолював важливий дослідницький осередок на металургійному заводі

"Фріденсгітrе", був радником польських збройних сил, брав участь при розробці
дослідницького центру на металургійному концерні "Байльдон". Друга світова війна
припинила реалізацію ряду розпочатих науково-дослідницьких тем професора.

Працюючи на металургійному заводі ,,Байльдон", як технічний консультант

дослідницьких лабораторій не розстається з працею на рідній ниві, але не займається

вже науковими проблемами також тому, що ряд його досліджень друкувались в
німецькій технічній літературі під чужими прізвищами. Багато зусиль вкладає в
поміч чисельної української еміграції, ставши головою Катоиицької філії Ук

раїнського НаціоRального об'єднання в Німеччині. Це однак коштувало професору
ув'язненням німцями у

1944 році.

Вийшовши на волю, не знайшов сили, щоб подати

ся на Захід, а це привелодо арешту йогоорганами НКВД, перевезення до Києва, суду

та 10-літнього ув'язнення. Персбував в концтаборах Карслії та Воркути, де й

обірвалось його житrя у вересні 1952 року.
Професор Іван Фещенко-Чопівський залишив по собі добре ім'я- українського
державного діяча та вагому наукову спадщину. Крім фундаментальної, згаданої вже,

тритомної праці "Металознавство" йому належить близько

140 наукових

праць

(23
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видані в книжковій формі) оnублікованих німецькою, польською, українською,

французькою, російською, та англійською мовами. Присвячуючи завжди багато
уваги вихованню кадрів і в тому відношенні мав особисті досягнення. Зnоміж його
учнів двох українців nіш.,1о його науковим ш ..1яхом, а саме Мико..1а Чижевський і

Микола Дубовський. Перший nісля

1945 року очо..1ив кафедру у

відновлені й Гірничій

Академії в Кракові, як nрофесор, згодом nродекан і декан факультету ливарництва.

Помер несподівано в

1954 році.

Микола Дубовський став також професором Гірничо

металургійної академії в Кракові, виконував обов'язки керівника кафе.:хри мета ..lоз

навства та термічної обробки за ..1іза і сталі. У n'ят.:хссятих роках працював
продеканом факультету ливарництва.

На Батьківщині проф. Івана Фсщенка-Чоnівського, на Житомирщині у

1992 році

відбулась урочиста подія- привернення пам'яті цього видатного сина українського
народу. З цісї нагоди видано там його недруковані і чудом збережені записки
"Хроніка мого життя", а на одній з цснтра ..1ьних ву ..1иць Житомира названій його
іменем встанов ..1ено nроnам'ятну дошку, яку ві.:хслонила його дочка

-

ві.:хома нашій

українській громаді діячка, пуб..1іцистка з Катониць nані Ірина Богун-Чоnівсt>ка.

Нашим обов'язком с подбати, щоб ім'я цього ви.:хатного вченого і державногодіяча
знайшлось між тими, які вшановус українська громаза в По ..1ьщі, а особ ..1иво

краків'яни, де профсоср залишив сліз. як визатний вчений і люз•1на.

Організаційний комітет Виставки українського церковного мистецтва nісля
відкриття Галсреї українського мистецтва.

явожно
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Кtншт~Ібір.l.l~І украІННІН і(нуюч~в1 н

1947-1949

роках н Яножні бі.1я Катон~ІЦІ>, буR
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23

кнітни

1947

рок~ По.1ітбюро Lkнтpa.lІ>HOro Комітету По.lІ>СhКОЇ Робітю1чої
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X2J

94<)
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Як читаємо у надрукованій в краківському" Тигодніку Повшехном у"

t

( 1990 NCJ 10>

статті головногодослідникадоJ1і українських політв'язнів Явожна Євгена Місили, ше

три роки тому, цебто у

1990

році було так, шо українські в'язні Явожна, які МсМИ

досить відваги, щоб по роках зажадати відшкодування за втрачене здоров'я, або шоб
хоча б зарахували їм час праці в табірних майстернях до часу професійної праці після
звільнення

-

незмінно дізнаються, також від Генера ..1ьної Прокуратури,

-

що

такого табору праці у Народній Польші не було. Що ж ,.в своїй хаті. своя правда". А
про це, як важко добитися свосї правди в не своїй хаті та ше не на своїй землі мав я
нагоду переконатися працюючи протягом трьох років в польському Сеймі, де

більшість членів відповідних комісій не погодилась навіть на згадку про табір в
Явожні у представлених мною проектах постанови про засудження акції
ані цього першого, ані дев 'ятого проекту постанови засудження акції

без згадки про Явожно ніяк не хотів прийняти бувший (у

65%

.. Вісла." Але
.. Вісжt", наніп)

сіціалістичний> Сейм,

дуже підтримуваний у тій справі тодішнім президентом, а колишнім виконавцем

акції "Вісла" Ярузельським, після якого така постанова покжt ..1а б п'ятно на

уніформу Польського війська. В такій ситуації треба було шукати зрозуміння в
демократично вибраному Сенаті, який схва ..1ив постанову про засудження акції
,.Вісла", хоча без згадки про концтабір у Явожні. Залишилась довга, вимагаюча
терпеливості, витривала інформаційно-просвітницька праця в паржtментарних та

інтелектуальних середонишах По ..1ьші, особ..1иво через розповсюджування серед пар

ламентаріїв, політиків і вчених а особливосеред послів т. з ... цензурованого"

NCJ313-315,

.. Знаку"

вказуючого причин~t по ..1ІJсько-українських конфліктів і виселення:

статті про Явожно Є. Місіли, надрукованого в газсті

.. Тигоднік

Повшехни"

1990/10

відеофільму створеного Андрісм Вархіном на замовлення Фундації св. Во..1од~tмира у
Кракові.
Характерне, шо пісJ1я одної з перших проекцій цього відеофі ..11)му про концтабір н

Явожні, яка відбулася в травні

1991

року під час міжнародної наукової конференції

в Ягеллоському університеті, присвяченої незаJ1ежницьким прагненням українців в

ХХ столітті, більшість присутніх як по..1яків, так і українців була так нражсна фак
тами з фільму, шо саму ідею створення і оприJ1юднювання таких фі ..1ьмів оціниJ1а як
політичну помилку, яка не служить польсько-українському зрозумінню, а ..1~1ше

роздирас вже загосні рани. Дискутуючі на пленарному засіданні конфсренці <між ін.

українець з КатовицІ)) персстеріга ..1и мене перед наслідкам~t подібн~tх

.. непродума

них і некорисних дій."
В ситуації коли ані на парламентарному рівні, ані в науконому середовиші про

питання Явожна не можна було нічого вирішити, тоді почали творитись основи
чесного поставлення проблеми концтабору в Явожні на культурно-етичній площині,
створеній працівником Громадсьої Бібліотеки в Явожні Панею Барбарою Сі корою та
президентом цього міста Анджесм Венгляжом. Цей важкий, а ..1е якже важ ..1ин~tй

польсько-українській діалог, безсильного у тому випадку сJ1ова мігбупt продовжсн~tй
за посередництвом мистецтва.

Отже з ініціативи польської сторони
графіки Арети Федак

.. Українка

<8

травня

1992

р.> була відкрита ниетанка

в Явожні". Явожно, яке від

1947

року асоціювалось

українцям лише з приниженням і терпінням хоч на короткий час стало місцем

зустрічі з українськ11м мистецтвом.

Перед відкриттям виставки на могилах жертв під раніше поставленим господарями

Явожна березовим хрестом, організатори на чолі з президентом міста й представни
ками Об'єднання українців, поклали живі, біло-червоні і синьо-жовті квіти, а запро
шені з Перемишля бандуристки жалібною піснею молились про вічну пам'ятІ)
мучеників нашої гідності.
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Духовна присутність молодої, вільної

.. українського

табірного Яножна

.. Українки в Явожні", народженої вже після
1947-1949" років, стала першим бальзамом на не

загосні нід сорока рок ін рани і етнорила чесну і тривалу основу для винесення справи

Явожна на ту найнаж.1~tвішу, цебто суспільну площину.
В автентичних, нижче друконаних

невимушених думках висказаних підчас

відкриття виставки, як президентом міста Явожна, так і представниками Об'єднання
Українців у Польщі, нідчувалась щира но.1я людяного завершення, тієї якже болючої
для українців справи Явожна.

Вже кілька місяців пізніше

26

вересня, тим разом з ініціативи Управи Об'єднання

Українцін у Польші, на чолі з головою ОУП Юрісм Рейтом і директором Українського

Архіву Євгеном Міси.1ою, відбулись на могилах жертв Явожна широко описані Є. А.

Почтар в

.. Нашому

С.1ові"

( 1992/ 43)

святкування з участю владики Івана Мартиня

ка та грскокато.1ицьких й православних священиків, в тому числі й бувших
політв'язнів концтабору.

Прспозита Грекокатолицької Капітули в Перемишлі

-

отця митрата Стсфана Дзюбини і отця Івана Ярем іна, та православного отця Олексія
Нсстсронича.

.

Автор тих рядків мав змогу бути співучастни ком нсщоденної бо пригадуючої давні
страждання розмоні з біля 50-ти особовою групою бувших в'язнів, які день перед
святкуванням в Явожні, подолавши біля

600 км.

приїхали до Кракова з-під Ольштина

і Ельб.1ьонга. До Кракова привело тих людей непереборне прагнення глянути з
45-літньої перспективи на ту, ще живу, історію польсько-українських відносин, якої
сумні сторінки заповнювались в арешті в'язниці на Монтелюніх під час жорстоких

допитів майбутніх в'язнів Явожна. Проходи двадцятивічними, найбільш драматич
ними слідами українців в Кракові розпочали ми від скріплюючої усіх молитви перед

чудотворною іконою Матері Божої з Дитятком з Корчмина, реставрованою у Фун
дацїі .св. Bo.loд~tм~tpa, що знаходиться біля королівської кафедри на Вавелі, де в
Каплиці Чесного Хреста перед нашими східними фресками апостолів молились

XV

вічні русини, предки сьогоднішніх українців.

У цей незабутній суботній, сонячний деньдесятками років приховувана правда про
терпіння бувших в'язнів на Монтслюніх з особливою силою повертала втричі. Впер
ше, коли м~1 підійшли під церкву св. Норбсрта, з якої забрано мирян до Явожна, а
пароха отця дра Стсфана Граба у Сибір; вдруге коли ми увійшли на подвір'я в'язниці
на Монтслюніх. Ан трете, коли у присутності редакторів краківського радіо, а опісля

і телебачення бунші в'язні спонтанно дописували чергову, якже відмінну від тієї з
перед

45

років карту історії Явожна, коментуючи огляданий відеофільм про конц

табір.
Uсй символічний поворот бувших в'язнів до Монтелюдіхіна могили Явожна, це
свосрідна, друга частина записаної у відеофільмі розповіді про Явожно, яка вказуює

один зі способів людяного замкнення однісї з чорних сторінок польсько-української
історії.

Здивонані видом сидячих у вікнах в'язниці- арештантів, бувші українські в'язні

усвідомили собі, що однісю з зовнішніх ознак перемоги сьогоднішньогодня над часом
тодішніх принижень с зняті з вікон в'язниці на Монтелюніх т.з. коші, які колись їм

українцям заступали сонце. Найбільшою однак перемогою мучеників Явожна і усіх
жертв акції "Вісла" є цей факт, що принижувані й биті,- (як оця старенька жінка,
що досі не може персхреститись хворою, поламамаю рукою)

-

дочекали празника

Чесного Хреста, відсвяткованого під вирастаючої з могил мучеників Яво:жна берези
зламаної у хрест. А як знаємо цей світлий празник Чесного Христа окреслюється в

нашій богословії як "вірних похвала, скріплення мучеників, слава апостолів, оборона
справедливих <праведних), демонів злякання, живущий город і галузь життя повна
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t
з~1я ніруюч~Іх. краса Іtсркн~І. о:з~юроR.lL'ІіНЯ .1.1я хнор~Іх. ОІ.lі.І .1.1~1 стурбонан~Іх і 3нак
п~рсмоги на з нщюга

1\Ht.

Суп) нашої схі.Jtюї ні3антіііlї~ко-україttlnКОЇ бопк.1онії хреста ПJЮЯН.lяr.:п~ся н тому.
ШО ЧССТІІ l'K~li.l.]i.\CI\10 ііому

Hl' ЯК .. .J~рсну Кі.ІрІІ•·. i.\.ll' ЯК ПL'J)L'!\IOЖHOMY .J~рсн~· Ж~ІТТЯ.

Хр~ст-.1ср~но огортас сносю оt~1ою HL'lїJ сніт і стас .1.1я чтсп1яннна нічно ж~ннtм
симно.1ом 6~змсж11оЇ .1юбоні Божої .10 гріttнюї .liO.J~ttнt. На t·н~по Чесного Хреста

пр~1нс~1о нсіх пр~кутніх .10 Яножна. як прагнення мо.1ІІТR~І. бсJ ~•кої хороtісно ті.1а
муч~н~tкін, так і пона.1 сорока.1ітнс очікукання на c~·o1i.1tJнy пранду про украЇІІLї~кс

Явожно.

Ві.Jт~пср. піс1я ні.1с1~'Ж~ння торжестиенної .1ітургії н пра:нtнк Чсоюго Хrсста.
кожне .1срсно. котр~ 3а
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рок ін наtрос.1о на нсо.тач~ннх хрестамаІ мопt.1ах у Я ножt-tі.

МОЖ~ СТаПІ Тё.ІКІІМ ХрССТОІ\.1-

.Jl'pCHOI\.1

ЖІІТТЯ. СКрЇІ1.1ЮЮЧІІМ МУЧІ..'НІІКЇН, ОХОрmtЯЮЧІІМ

CПpё.IRL'.J.lHRIIX 11 НЇІІНО ЖІІНІІМ .]CJJL'HOM- ПІМНО.lОМ .1ю6оні ПІJ1аВL'.].11ІНОГО Боr·а.
Вірю. шо нашу li.l.ltJІLІY ОІЇ.lt~ну rю.ltJсt~ко-україщпку .:юрогу не :і;ктуtІапtмс ІІL'
пран.Jа

.. Л~rt н БескІІ.Jах'". а.1е осніт.1ІІТІJ їІ tнtJно:1ююча нас ні.1 юасмної норожнсчі

пранза 11ро Яножно. Віrю. що та .Jонr"tючікун;Іttа пран.1а про .i.lt''ІІІHtte НІКL'.ll'НІНІ

українцін і .знушанн~• ~

Яножні навно.lІПІJ ІІЖ' ніJ ІІЇ.lО]рЇt-ІІJ і браку .1онір'я. Ту

в~t.Jужуючу ні.J 6о.1і пран.1у почу.111 1\НІ не .lІІІІІL' нi.l.JtK.lЇ.ltнtкiн. іі укrаїщ"ІJКІІХ сні;tкін
Явожна, a.lL' іі ні;t ноного пкrю.1аря міста Яножна- щ>с.всн.·•па Att.1ЖL'Я Вснг.1яжа.

t1[4Jб~tCT('\ HL' HJIHti(Jr·t."'t .. a ..ll' aHTC~ITJIЧIHJ ВЇ ..1Пt)НЇ ..1аК)Чt1Гt) .:Іа ~1ait6~·TH(: ІLI1t.)Г(t ~Іit""·ra .. ЯКИіі
RЗЯНШ~І учаСТІ1 R нашіІі СПЇ.lІІІіЇІі .1ітургіЇ СК<І.і<ІН: .. fkiм ПІМ. ЯКі .lСЖап~ Н цііі JCM.lЇ,

НСЇМ, ЩО бу.111 R ЦІ>ОМУ таборі. ВСЇМ. ШО НТраПІ:НІ СНОЇХ б.lІІ:іІІКІІХ у ЯНОЖНЯІІlЇІІ-:ОМу
концтаборі- як пкпо.1ар того міста кажу нам нсім: ПrостітtJ! ..

До прохання ГІJЮШL'НН~І .за кра1н.НІ. ~•кі :іаrю;tіЯ.lІІ гю.1якам украІшн у Засма1ках на
Во.1~1ні . .JL' ні.1бу.11Кt~ rю:tібні онпкун~нtня на моп1.1ах по:н.сІJКІІх ЖL'JПН. Іtав\t.і~Ін
Тсо.JозіІі Старак

-

ра.tнІІК Україн11 н Варшані у СН{)іюму с1оні ctюHttL'ІIOм~ нірою

на ..1азнанІія .Jобrосусі.н.-.~кІІх ні.1t-ЮОІІt між Пt1.1І•ІІІСЮ і Україною.
БудtJІ\Ю R.JЯttнi fkенашнн~ому і шануІімо це. шо :южаІ.lІІ МІІ ttat·iн ко.нt накінсrн~
.1ИШС RЇ.J

Hi\l' YKJ1~\t'HttiH і 110.1ЯКЇН .За.lL'ЖІПІІ 'ІІІ Hl' .:ІіІі;ІС!\10 ..і ІІЇ:І.'ll'ржунаІЮЇ 11<1(
cni.ltJHOIO МО.lІПНОЮ R ЯнОЖІіЇ .•lOJIOПI .10 пrан;ш. н:іі.\СМНОГО .]ОНір'я. 3J1ОJуміння і
ПОШаНІІ 6.1ІІЖНІІОГО. ПрО ШО ІКЇ 3ГЇ."НЮ T(JK Г1J1:1НОС:ІаНІІЇ, ~ІК J)III\IO- і I'J1l'KtЖё.IТO.liiKII
прооt..l~І 1\tІІ того самого Бога Сопюр11тс.1я і [)ога СrІаОІТL'.lЯ. сttінаючаІ ті самі ~Ю.lІПНІІ
,.Отче наш" і те саме- Хресту Тносму rюк.1аняоюо1 В.1а:н•ко і свя1ос Bocкpccettic

Тнос с1анім.

Во.ю:Н1І\Н1[1 !\ІОК РИ і1

lJKRAINCY "' JЛ\\'OR~J\IE

On()t

konccntracy.illY Llla Lfkrairk()\\, i~tnit:j;!CY ". Іаtж:І1 ІЧ47-ІЧ4Ч \\' .la\\·ortлit: kolo
llajl)arllzic.i tt·a&ictлych kart \\' іусів lfkrait'к{,)\\' \\' hi~torii ro\\'OjCilllCj

К(tІО\\'ЇС, nyt_jcllrщ І

Polski.
2.~ kwictпia ІЧ47 r·oku Biuro РоІіtуопс Komitctu CcrllraltK'!!O Pol~kicj Partii Ronotnict.cj podj~lo kolcjП<J Llt:cyz.j~. ~tatiO\\'Ї<!l'<t cz~sc akcji .. \\'isla'". kt(ncj ct:lcПl t"lylo o~tatt:
cznc rot\\'Ї<tzaпit: pronlcшu l.fkrainc()\\' "' Polscc, poprz~z ich wysil'LIIcnit: і rozpro~tcпrc
z mysl<! о pctncj a~ymilac.ji. St\\·orzorщ w czcr\\'LU 194.1 roku" .la\\·orІ.Ilit: ІїІі~ пicmicc
kicgo ohozu \\' Aв~cll\\'Їtz, {)\\CІcsnc "'ІаdІ.с polskic JHІ.CI\\'orzyly \\' oh(}/. kotlccпll'acy.iny
m.in. dla Llkrainc()\\'. Byta to czt;sc planLІ. maj<!l'C!!O na cclu olliІ.olo\\'anic oll sроІссІ.Іюsсі
ukrainskicj. gІ<)\\'Піс iпtcligcncji ora1. tyct1 \\·szy~tkich ludzi. kt()rzy S\\'УШ І.<кhowani~m
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lub
w hicrarchii spolcczncj, nic dawali gwarancji zachowania ulcglosc!
wobec wysicdlen.
Od maja 1947 do marca 1949 r. w obozic koncentra<-)'jnym w Jaworznie cicrpialo 3 936
os(>b, w tym 823 kohicty, kilkanascioro dzicci, 22 greckokatolickich і 5 prawoslawnych ksi<;Zy
oraz inni przedstawiciclc, jakzc nicliczncj w6wczas intcligcncji ukrainskicj - nauczycicli,
lckarzy oraz dzialaczy spolccznych zc sroc.lowisk rohotniczych і wicjskich. W nast<;pstwic
zш;cania sit;, wycicrkzcnia і chor6h ponioslo smicrc okolo 200 wi<;zni6w. СіаІа zam<;czonych
і umarlych zakopywano w pohliskim lcsic, hcz zac.lncj poslugi c.luszpastcrskicj, bcz stawiania
krzyzy і jakichkolwick oznakowan.
Jak czytamy w opuhlikowanym па lamach "Tygoc.lnika Powszcchncgo" ( 1990, nr І О)
artykulc Eugcniusza Misily - giOwncgo hadacza losu wit;zni<')w politycznych Jaworzna.
jcszczc trzy lata tcmu hylo tak, zc ukrainscy и.'іt;іпіои.'іе Jаиюппа, kt6rzy mieli doS:c odи.•agi, hy
ро Ітас}І upomniec sit; о odszkodoи-'tmie za шracone zdrowie luh о zaliczenie im okresu prm.y
w ohozVІvycJІ и.•arszuuaciІ flo czasu zatntdnienia И' PRL, dmi-•iadиjf[ sit; niezmiennie -takie od
Pro/...7atШ)' Generпlnej- іе takiego ohozu и.• Po/sce Ludowej niegdy піе hylo.
C6z и.• сІшсіе и.•lasnej, и.•/а.та рІїІИ'dа jak mawial taras Szcwczcnko. А о tym jak trudno
jest dochodzic wlasncj prawdy nic w swojcj chacic. w dodatku nic ojczystcj zicmi mialcm
okazjt; przckonac si<; pracuj(}c przcz nicmali.c trzy lata w parlamcncic polskim, gc.lzic wi<;kszosc czlonk(JW odpowicdnich komisji scjmowych nic zgodzila sit; nawct па wzmiank<; о
ohozic w Jaworznic w przygotowanych przczc mnic dzicwit;ciu projcktach uchwaly, pot<;piaj'}ccj akcj<; "Wisla". Jcc.lnak ani tcgo pierwszcgo, ani dzicwiцtcgo wariantu projcktu uchwaly
pott;piajцccj akcj<; "Wisla" wariantu. w kt6rym zrczygnowano w koncu zc wzmianki о ohozic
w Jaworznic, w zadcn spos6h nic chcial uchwalic w 65% socjalistyczny Scjm, hardzo wspicrany w tym wzglt;dzic przcz 6wczcsncgo prczydcnta, а nicgdys wsp<>twykonawc<; akcji "Wisla"
Wojciccha Jaruzclskicgo. Gcncral osohiscic troszczyl sit; о to, hy z powodu pot<;picnia akcji
.. Wisla" nic padl cicn na mundur Wojska Polskicgo, jakim wsp61dowodzil podczas wysicdlania Ukrainc(1w.
W tcj sytuacji trzcba hylo szukac zrozumicnia w dcmokratycznic wyhranym Scnacic, ktбry
przyjцl uchwal<; роt<;ріаjцсц akcj<; "Wisla", chociaz hcz wzmianki о Jaworznic.
Natomiast gc.ly chodzi о Scjm, pozostawala jcszczc dlul~\\1.3, wytrwala і wymagajцca
cierpliwosci praca informa<-)'jno-cdukuacyjnct w srodowiskach parlamcntarnych і intclcktualnych Polski, szczcg<'>lnic poprzcz kolportowanic wsr6d poslбw tzw. "occnzurowancgo"
"Znaku" nr 313-315, ukazujцccgo przyczyn<; konЛikt6w p()lsko-ukrctinskich і wysiedlcnia;
wydrukowctncgo na lamach "Tygoc.lnika Powszcchncgo" (1990, nr 10) artykulu Е. Misily na
temat akcji "Wisla" oraz widcofilmu о wi<;zniach Jaworzna, zrcalizowancgo przcz Andrzcja
Warchiwa na zam()wicnic Fundacji Sw. Wlodzimicrza Chrzcicicla Rusi Kijowskicj w Krakowic.
Charaktcrystycznc, 7.с ро jcdncj z Lakich projckcji filmu о Jaworznic, ktбra odbyla si<; w
maju 1991 roku podczas mi<;dzynarodowcj konfcrcncji naukowcj w Uniwcrsytccic Jagicllonskim, poswi<;concj nicpodlcglosciowym dцzcniom Ukrainc6w w ХХ wicku. wi~kszosc obecnych, tak Polak6w jak і Ukrainc6w, ЬуІа do tcgo stopnia poruszona dokumcntami z ohozu,
ze w dyskusji wr<;cz samц idc~ tworzcnia і pokazywania takich film6w zaczt;to okrcslac jako
nieprzcmyslany krok і "pomylk~ politycznц·~. Podohny film, zdanicm jcgo przcciwnik6w tak
Polak6w, jak і Ukrainca z Katowic "nic sluiy- jak stwierdzono- polsko-ukrainskiemu
zrozumicniu, а jcdynic rozdrapujc juz zagojonc гаnу." Podczas gorцccj dyskusji, ktora
powпkila raz jcszcze na posiedzcniu plcnarnym tej waznej sesji naukowcj, cz<;sc dyskutant6w przcstrzcgalo mnie przcd nast<;pstwami "podobnych nicprzcmyslanych і nickorzystnych
dzialan".
W sytuacji, gdy ani na parlamcntarncj, ani na naukowcj plaszczyznie о problcmic
Jaworzna nic mozna ЬуІо о niczym zadecydowac, і niczego rozwiц1.ac, w6wc1.as zrodzil si~
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jcszuc inny pomysl нисЇ\\'Ч!.<> podj~cia spra\\')' ohozu konccntracyjncgo \\' Jaworznic, poprzcz prд~nicsic11ic owcgo niclatwcgo prohlcmu па plaszczyzn~ kulturalllo-ctyczn(}, І.apro
pono\\'an~ рпсz pracO\\'Ilika Bihliotcki Puhliczncj w Jaworznic pani4 Barhar~ Sikort; oraz
prczydcnta miasta Jaworzna Andrzcja W~glurza. Tcn trudny, alc jaki.c wazny polsko-ukrainski dialog, w kt()fym hczsilnc okazalo si~ slowo nauki і polityki, zost(ll podj~ty і przcpro\V(ldzony 1.а posrcdnict\\'Cm s1.tuki.
Ot()i., 1. inicjatywy strony polskicj, 8 maju 1992 roku І.OSt(lf(l otw(lrta wystawa grafiki Arcty
Fcdak pt .. ,Likrainka w Jaworznic". Jawor1.no, kt<')rc od I<J47 roku kojarzylo si~ Ukraincom
tylko z ponii.<шiam, нpokarzanicm і cicrpicnicm, choc па kr6tki c1.as stalo sit; micjsccm
spotkania zc sztuk<t ukrainsk<t
Przcd otwarcicm wystawy па mogilach ofї(lr, pod wczcsnicj postawionym przcz gospod(lrzy
J(lwoп.na hГІ.ОІ.О\\')'m krzyi.cm, organizatorzy П(l czclc z prczydentcm mi(lsta і przcdst(lwicieI(lmi Zwi<tzkн Llkrainc()w w Polscc, zloi.yli i.ywc hialo-czcrwonc і nichicsko-l.61tc kwiaty, а
zaproszonc z Przcmysla handurzystki picsni<t i.alohn4 modlily si~ о wicczn<t pami~c m((o.cnnik6w nas1.cj, нkr(linskicj godnosci.
Ducho\\'a ohccnosc mlodcj, wolncj "Ukrainki \V J(lworznic", urodzoncj tui. ро tym
"ukrainskim ohozo\\')'П1 Jaworznic lat І <J47-1949", podzialala jak picrwszy halsam n<t nicz(lgojonc od cІ.tcrdzicstu lat гаnу, wsp61tworzцc uczciwц і trwalц podstaw~ do wynicsicni3
spГ(lW')' ](lworzna па П3jtrudnicjsz<t, 3 wi~c spoclccznц plaszczyznt;.
Nicwymuszonc, autcntycznc, nii.cj drukowanc mysli wypowicdzianc podczas otwarci3
\V)'Sta\vy Ідr6wno рп.сz prczydcnt(l miastu Jaworzna, j3k і przcz przcdst3wicicli Zwi<p.ku
Ukrainп)w w Polscc, l(}czyla szczcr3 wola ludzkicgo zamkni((cia tcj, j3kzc bolцccj dl3 Ukrainc6w sprawy Jaworzm.t.
W kilka micsi<;l)' p(>/.nicj - 26 wrzcsnia 1992 roku, tym Г(lzcm z inicjatywy Zwi(}zku
Ukr3iІk6w w Polscc, па czclc z jcgo przcwodnkzцcym Jerzym Rejtcm і dyrektorcm Archiwum Ukrainskicgo Eugcniuszcm Misil(}, П3 mogilach oriar J3worzna odhylo si~ szcroko
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оріsапе przcz Ew<; Pocztar па tamach "Naszcgo Stowa" 1992/43 uroczystc пatюzcnstw<f
zatobпc z ш.lziatcm ks. Ьра Jапа Martyпiaka oraz grecko-katolickich і prawosl<!wпych ksi<;zy,
w tym takzc bytych wi<;zni<1w Jaworzпa- ks. mitr<!ta Stct·aпa Dziubyпy, ks. Jапа Jarcmiпa
oraz ksi<;dІ.a prawosluwncgo Olcksija Ncstorowicza.
Autor пinicjszcgo szkicu mial mozliwosc uczcstniczcпia w niczwyktym, Ьо przywotujttcym
dawпc wspomпicnia і przci.ycia, spotkaniu z okoto 50-cioosobowtt grupц bytych wi<;zni<1w,
ktorzy dzicn przcd uroczystosci'! w Jaworznic, pokonawszy ропаd nOO km odlcgtosc przyjcchali z okolic Olsztyпa, Elbl'!ga, Suwalk. Оо Krakowa przywiodlo tych ludzi пicprzczwy
ci<;zoпc pragnicnic spojrzcnia z 45-lctпicj jui. pcrspcktywy па t<; v.•ci<ti. jcszc1.c i.yw~ histori<;
stosunk(>w polsko-ukrainskich, kt<')rych smutnc karty zapclniaty si<; w arcsІ.cic wi<;zicnia Шt
ul. Montclupich podczas okrutnych przcstuchan przysztych wi<;zni(>\V, а пast<;pnic w obozic
w Jaworzпic. Przcjscic dwudzicstowiccznymi, najbardzicj dramatycznymi sladami ukrainskimi w Krakowic rozpocz<;lismy od duchowo wzmacniajttccj wszystkich przyjc1.dпych modlitwy
przcd cudownym ohra1.cm Matki Boskicj z dzicci<ttkicm 1. Kore~.mina, kt(>ra jcst odnawiaпa
w pracowni koпscГ\vacji ikon pr1.y ~tшd:кji Sw. wtodІ.imicrІ.a, І.Шtjduj<tп~j si<; v.• poblii.u
Katcdry Wawclskicj, gdzic w КарІісу Sv.·i<;tcgo Krzyza przcd wschodnimi t"rcskami apostoiOw
modlili si<; XV-wicczni Rusiпi, pr1.odkowic d1.icsicjszych Ukrainc<1w.
W tсп пiczapomпiany, sohotni, stoncczny dzicn, przcz dzicsi:.ttki lat ukryw:.шa prawda о
cicrpicniach hytych wi<;zni(>w па Montclupich z osobliwц siltt powracata со пajmnicj trzykrotпic. Ро raz picrws1.y kicdy podcsІ.lismy pod ccrkicw sw. Norhcrta przy ttl. Wislпcj. skцd
7.ahraпo wicrпych do Jaworzпa, а ks. prohoszc1.a dra Staf:.шa Hraba па Sybcri<;; ро raz drugi,
gdy wcszlismy na podw<1rzc wi<;І.icnia па Moпtclupich і ро raz trzcci, gdy w оЬсспоsсі
rcdaktor(>w Radia Krakowskicgo, :.t potcm takzc і tclcwiІ.ji hyli wi<;/.niowic w spos(}b spoп
taпiczny, пicjako dopisywali kokjn'!, jakzc odmicпntt od tcj z przcd 45 lat, k<lrt..; historii
Jaworzna, gdy komcпtowali ogl<tdaпy widcotїlm о oho1.ic.
Тсп symholicІ.ny powп)t hytych wi<;zni()w па Moпtclupich і па groby Jawor1.na, to swoisty
cpilog utrwaloncj w tїlmic opowicsci о ukrainskim Jaworzпic, ukuzujцcy jcdcn zc sposohow
ludzkicgo, zamkni<;cia jcdпcj z mroc1.пych kart historii stosunk6w polsko-ukrainskich.
Zaskoczcпi widokicm spoglцdaj(fL)'Ch z оkісп wi<;zicпia obccnych arcsztaпt6w, dawпi
ukrainscy wi<;zniowic, mogli dostrzcc, iz jсdпц z l.cwп<;trzпych ozпak zwyci<;stwa dпіа dzicsicjszcgo паd <)wczcsпym czascm ропіі.апіа sц zdj<;tc z оkісп wi<;zicпi<l na Moпtclupich tak
zwaпe koszc, kt<1rc пicgdys uwi~zioпym Ukraincom zastaпiaty stoncc.
Najwi<;kszym jcdп<lk zwyci<;stwcm m<;czcппikow Jawou.na і ws1.ystkich otїar Akcji "Wisla" jcst tсп fakt, zc upakarzaпi і hici- jak chociazhy owa st<!ruszka, kt(нa do d1.is піс mozc
zrohic zпaku krzyi.a chor<t, potamaп'l r<;kц,- doczckati swi<;ta Podwyi_'\zcпia Krzyza, odprawioпcgo pod, wyrastajцcц z mogit m<;czeппik<'>w Jaworzпa, brzo1.ц 1.lamanц w krzyz. А jak
wicmy, to рrоmіспінjчсс jasпosciц, swi<;to okrc~la si<; w ПШ\І.Сj wschodпicj tcologii "jako
wicrпych pochwala, pokrzcpicпic dla m<;czeппikow, chwala apostol6w, ohroпa sprawicdliwych, dcmoп6w odstraszcпic, uzdrowicпic dla chorych, moc umartwioпych і znak zwyci<;stwa
паd wrogami".
lstota пaszcj wschodпicj bizaпtynsko-ukrainskicj tcologii krzyza przcjawia si<; w tym, zc
czcsc sktadamy krzyzowi піе jako ..drzcwu kary", аІс jako Z\\'YCi<;skicmu drzcwu Z)'cia. Krzyz
- drzcwo Z)'cia ogarпia sw'l sil'! caty swiat і stajc sit; dla chrzcscijaпiпa wicczпie Z)'wym
symbolem bczgraпiczпcj milosci Bozcj do grzcszпcgo cztowicka. Na swi<;to Podwy:i-'lzcпia
Кrzyza do Jaworzпa przyprowadzilo wszystkich оЬеспусh zart1wпo рrаgпіепіс modlitwy,
ktorcj zаЬrопіопо паd cialami m<;czcпnik6w, jak і trwaj'!cc ропаd czterdzicsci lat oczckiwanie па spolcczп<} prawd<; о ukrainskim Jaworzпic.
Odt'td, ро odprawicпiu uroczystcj liturgii w swi<;to Podwyzszcпia Кrzyza, kazdc drzcwo,
wyrastaj'tce na od 45 lat піе ozпaczoпych krzyi.ami mogitach w Jaworzпie, mozc stac si~
takim krzyzcm-drzcwcm Z)'cia, wzmacпiaj'tl)'m m<;czeппikбw, ochraniaj'tl)'m sprawicdliwych і Ьус wicczпic i.ywym drzewcm- symtюlcm milosci sprawicdliwcgo Boga.
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Wierz((, iz naszej dalszej, wsp61ncj polsko-ukrainskiej drogi nie przcsloni nieprawda "Lun
w Bieszczadach", аІс b<;dzie o~wictlac j'4 wyzwalaj'lca nas od wzajemnej wrogo~ci prawda о
Jaworznie. Ufam, iz ta dlugo oczckiwana prawda о przesн;pczym wysiedleniu Ukrainc6w і
zn((caniu si(( nad nimi w Jaworznie wyzwoli nas od podejrzen і nieufno~ci. Т(( u~mierzajцat
Ь61 prawdt; ustyszeli~my nie tylko z ust historyk6w і ukrainskich ~wiadk6w Jaworzna, аІе і
od nowcgo gospodana miasta- prezydenta Andrzeja Wt;glarza, kt6ry osobi~cie nie ponosi
winy, аІе bt;d'lc autcntycznie odpowicdzialnym za przyszlo~c Jaworzna, ро wsp6lnie z nami
prze:lytcj liturgii powiedzial: .. Wszystkim tym, kt6rzy lеЩ w tej ziemi, wszystkim, kt6rzy byli
w tym obozic, wszystkim, kt6rzy utracili swoich bliskich w jaworznickim obozie - jako
gospodarz tego miasta m6wit; wam wszystkim: Wybaczcic!''
Do pro~by о wybaczenic 1.а krzywdy uczynione Polakom przez Ukrainc6w na Wolyniu w
Zasmykach, gdzie odbyty si(( podobne uroczysto~ci na grobach ofiar Polak6w, nawi'4zal radca
ambasady Ukrainy w Polscc Thodozij Starak, przemawiaj'4cy w Jaworznie z wiar'4 w ulozenie
dobros'lsicdzkich stosunk6w mi<;dzy Polsk'l і Ukrain'l
BC4dzmy wdzit;czni Wszechmog'lcemu і szanujmy to, iz doiyli~my tych czas6w, kiedy
rzeczywi~ic jedynic od nas Ukrainc6w і Polak6w zaleiy czy nie zejdziemy z tej wspartej
wsp6ln'4 modlitw'l w Jaworznie, drogi do prawdy, wzajemnego zaufania, zrozumienia oraz
poszanowania bliznicgo, о со wszyscy, tak prawoslawni, jak і rzymsko- oraz grekokatolcy,
prosili~my tego samego і Jedynego Boga Stw6rct; і Boga Zabawiciela, ~piewaj'lc tt; samц
modlitwt; .. Ojcze Nasz" і "Кrzyzowi ТWojcmu klaniamy sit; Panie і 1\voje, Swit;te Zmartwychwstanic Slawimy".

Wlodzimierz

МОКRУ

OTWARCIE WYSTAWY GRAFIK І RYSUNKOW
АRЕТУ FEDAK "UKRAINКA W JAWORZNIE"- 8 МАJА 1992
Andrzej

W~larz

Prezydcnt Miasta Jaworzna
Znaczenie, jakie pragniemy nadac wystawie, kt6rej inauguracja nas tutaj zgromadzila, jest
niepor6wnanie szerszc niz ta sala, niz kolckcja pi<;knych і glt;bokц my~l'l natchnionych prac
graficznych Pani Arcty Fcdak, а nawet - waiymy sit; jasno to powiedziec- szersze anizeli,
mozliwo~ci humanistycznego oddziatywania sztuk pi<;knych w og6Ie. Tt; wystawt; і dzisiejsze
nasze spotkanie Jaworzno traktujc jako akt doniostyw duchowym iyciu miasta. І ma ku temu
fundamentalny, а dramatyczny pow6d. Pow6d narzucony nam przez historit;. SC4dzimy, iz
godzi sit; nazwac go publicznic oraz skomcntowac.
Pani Areta Fcdak jcst Ukraink'4. Ukraink'4, kt6ra urodzila sit; w Polsce, w Polsce
otrzymala wyksztalcenie і w Polscc mieszka, jak liczne tysi'lce jej rodak6w. Tematyka
prac, skladaj'lcych sit; na dzisiejszц wystawt;, jest specyficznie ukrainska. Grafiki, kt6re
artystka zcchciala .nam pokazac, przedstawiaj'l cerkwie, krzyzc oraz budowle ccrkiewne.
AZeby zobaczyc je wlasnymi oczyma і wrazenie obserwatora tworzywem sztuki uczynic,
Pani Areta Fedak nie ograniczyla sit; do podr6zowania ро Polsce, lccz odwiedzila r6zne
kraje, w kt6rych od dawna Ukraincy iyjC4, pracuj'4, tworz'l і modl'4 sit;. Juz chocby ten fakt
nas upewnia, iz nasycenie ideowe wystawy okaze sit; z ducha ukrainskie, а nie tylko sam
jej przedmiot, artystycznie postrzegany.
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Wybrac cerkwie і krzyze na trclc swoich dziel sztuki, wielokrotnie je wybicrac, wciцz od
nowa, to przeciez oznaczac musi zamiar tw6rczego, od~wieiajцcego wm~lenia sitt w zbiorowц psychiktt wlasnego narodu, w jego dzieje і kulturt(, w jego dumt;, godno~c, аІе і w jego
historyczne gorycze. 1Ь musi r6wniez oznaczac glt;boko przeiywanц przez artystk<( solidarno~c z wlasnym narodem.
Thka interpretacja stanie sitt tym oczywistsza і tym bardziej istotna, ze spostrzezemy
po~r6d grafik dzisiaj eksponowanych kilka prac m6wiцcych wprost о cierpieniu. Przy tym
wcale nie о cierpieniu abstrakcyjnym, ani о takim wylцcznie, na kt6re skazujc czlowieka
cielesna jego przyroda. Pani Areta Fedak owe kilka linoryt6w po~wit(Ciia cicrpieniu, jakie
czlowiekowi zadaje inny czlowiek. Symbolika tych prac jest zrozumiala і czytclna dla kazdego.
Swiat, kt6rego kwintesencjt( przedstawic mozna, ukazujцc druty kolczaste, to ~wiat wojny,
niewoli і zniewolenia. Wittzienny, obozowy ~wiat.
Przez pewien czas ро drugiej wojnie ~wiatowcj istnial w Jaworznie ob6z, w kt6rym
wittziono Ukraiflc6w. Ukrainc6w- obywateli polskich. Dla tych, со przcz ob6z tcn przeszli,
ale tez dla ich krewnych, bliskich і ро prostu rodak6w, dla Ukrainc6w w Polsce і ро1.а Polskц
miasto nasze stalo sitt mrocznym symbolcm cicrpicnia. Cierpienia wielkicgo, zorganizowanego, zadanego przemoat.
І kto rozumie cokolwiek z natury czlowieczej, ten domysli sit;, ze owo cierpicnie jaworznickie ukraiflska ~wiadomo~c uznala za cicrpicnie bez winy, za niczym nie zasluzone cicrpicnie. Jaworzno stalo sitt wit;e dla Ukraiflc6w takzc symbolem krzywd. О ukrainskich grobach
w ziemi Jaworzna nigdy nie zapomnicli UkrainL)' і nigdy nic b((dzic tez wolno 7.apomnicc
nam - Polakom, nam - jaworznianom.
Na temat manowc6w historii, kt6rc w rezultacie ostatccznym doprowadzily ukrainskich
Wit(ZDi6w do bram 'obozu W Jaworznie, dlugo jCSZCZC, 7.3pewne wsr6d drastycznych kontroWCfSji dyskutowac bt(dц publk)'Sci і historycy. Nie mozemy iywic zludzcnia, iz jakimikolwiek
trafnymi gestami, jakimkolwick dobrym slowem odbierzemy tym dyskusjom ich kontrowersyjno~c oraz ich gorycz. Nie dokona sitt to ani w tej sali, ani w tym roku, ani moze nawct w
tym pokoleniu. Z przyczyny tylcz smutnej со jednoznacznej: ponicwaz istnicjц ludzic, kt6rzy
nie majц w tych kwestiach о czym dyskutowac.
Dla skrzywdzonych jest oczywistoS<:iц ponad dyskusyjnц ich krzywda. Dla dzieci (wnuk6w
nawet) tych, со do jaworznickiego obozu przyszli, ale opu~ic go nie ЬуІо im dane і na 1.awsze
zostali tutaj w przyobozowych mogilach- ot6z dla dzicci і dla wnuk6w nic ma dyskusji ani
dywagacji. Bezsensowne, bezduszne im wydac sitt musi odmicrzanie proporcji win і bl((d6w
jednej oraz drugiej strony w krwawych konПiktach przedwczorajszych. Poczucia krzywdy,
rozpaczy, osierocenia nie moze unicestwic upl}w c;r.asu, nawet jesli tego czasu uplynelo juz
niemal p61wiecze.
Dlatego sцdzimy oraz wiemy, iz jcst cos wazniejszego od rzeczy waznych. Waznc jest, Ьу
wnikliwie zbadac przeszlosc і sprawiedliwie jц ocenic. Lecz niepor6wnanie jest wazniejszc і
pilniejsze, ab~my teraz, od razu teraz, nie czekajцc werdyktu historyczncgo со do przcszlosci,
ро nowemu, а rozumnie ksztaltowali terazniejszosc oraz przyszlo~c. Abysmy zdobyli si<; od obydwu stron, о ile to si<( powiedzie- na przyjazny gest ku dzisicjszym przedstawiciclom
tego drugiego narodu, tak nam bliskiego wsp6lnotц krwi, wsp6lnotц siedzib oraz wsp6lnotц
dziej6w, а tak wielokrotnie poranioncgo і raniцcego w wyniku bolesnych nicporozumicn,
bolesnych wreszcie uprzedzefl і uraz6w.
Istotne jest, Ьу umiee iyczliwie podac rttktt sцsiadom і wsp61mieszkaftcom, lecz jeszcze
bardziej chyba oka~e si(( istotne, Ьу tego podania rttki iyczliwej nie uzalezniac od pclncj і
pokazowej wzajemnoS<:i drugiej strony. Nie trwonic czasu na pryncypialnc domaganie si((
bilateralnoS<:i uczciwych inicjatyw, ale kiedy sitt da і jak sitt da, kreowac- chocby nawct
jednostronnie z pocцtku " dobre fakty dokonane na przek6r tak wielu zlym faktom doko-
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nanym, kt6re przejctt musieli~my w spu~iznie ро dawniejszych pokoleniach і dawniejszych
epokach.
Pani Areta Fedak urodzila si~, gdy jaworznicki ob6z dla Ukraiftc6w od dawna juz nie
istnial. NaleZy ona do nowej generacji. Do generacji powojennych spadkobierc6w zlego і
dobrego. Th generacja musi tworzyt nowe fakty, nowe oceny- і tworzy je. W wymiarze
dzialan artystycznych mamy jeden z dowod6w tego przed oczami: ZЗrliwe, warto~iowe prace
tutaj eksponowane. Zaprosili~my do Jaworzna Panict Aret~ Fedak, аЬу od naszej strony
stworzyt kolejny dobry fakt, skoro ро jej stronie dobrym і pi~knym faktem jest jej tworczo~t.
Zaprosili~my do Jaworzna ukraiftskct artystk~, zeby dla Ukraiftc6w droga ku Jaworznu nie
musiala kojarzyt si~ wylctcznie z mrokiem, b6lem і krwict.
Th prawda, wielu jeszcze ludzkich gest6w, przyjaznych fakt6w potrzeba, Ьу przezwyci~Zyt
zlowrogct pamittt і odwr6cit zlowrogi stereotyp. Rozumiemy to. Lecz wystawa dzisiejsza nie
jest ро naszej stronie jaworznickiej ani pierwszym dobrym gestem, ani drugim, ani tym
bardziej ostatnim czy chotby odosobnionym. Rodzajowi post~powania, jaki obrali~my, etyce
przyjaznych czyn6w na rzecz Ukraiftc6w і ukraiftsko~i zamierzamy pozostat konsekwentnie
wierni.
Nim za niewiele minut dopelni si~ otwarcie wystawy, dla kt6rej przyszli~my tu, pros~
pozwolit mi na jeszcze jednct refleksj~ і na jeszcze jednct czynno~t. Wielki poeta polski,
Thdeusz R6zewicz, w swojej od dawna klasycznej sztuce Кartoteka zawarl pewnct symbolicznct
scen~ о znaczeniu waznych- jak sctdzimy- dzi~ dla nas. Ot6z bohater sztuki, czlowiek
tragicznie naznacwny przeZyciami drugiej ~wiatowej wojny, а uczestniczyl w niej jako
partyzant antyhitlerowski, rozmawia z mlodct dziewczynct, Niemkct. Byt moze to c6rka
jednego z tych, na kt6rych podczas wojny polowal і kt6rzy polowali na niego. Nie wcictga
Bogu ducha winnej dziewczyny w jaki~ rachunek nienawi~i, w kщg swej pami~i о okrutnym
~wiecie, w kщg rozwaZЗn о przeszlych winach і konfliktach, tylko najzwyczajniej akceptuje
jct, szcz~cia jej Zyczy. "W tobie jest саІа nadzieja і rado~t ~wiata". Ona za~ pozostawia mu
jaЬiko- znak dobrych uczut, znak przyjaznego postanowienia, iz rozpocщt naleZy na nowo
і na nowo doprowadzit do szansy wzajemnego obdarowywania si~ owocami. JaЬiko zamiast
broni palnej, jablko zamiast drutu kolczastego.
Szanowna Pani, miasto Jaworzno moimi ustami prosi Panict, ukraiftskct artystk~, naszego
go~ia, аЬу przyj~a Pani to jablko na znak dobrych naszych uczut dla Pani і przede wszystkim
dla Pani narodu. Dla Ukraiftc6w- kimkolwiek sct і gdziekolwiek mieszkajct.
Prosz~ teraz, Ьу zechcial glos zabrat Pan Doktor Wlodzimierz Mokry, kt6rego tak ~wietnie
pamitttamy jako pierwszego od pitttdziesi~iu z g6rct lat ukraiftskiego posla na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, а kt6ry obecnie sprawuje funkcj(( przewodnicщcego Fundacji Swi((tego Wlodzimierza, majctcej za сеІ wspierat kultur~ Ukraiftc6w w naszym kraju.

Wlodzimierz Mokry
Przewodniczctcy Fundacji Swi~tego Wlodzimierza
Wielce Szanowny Panie Przezydencie Miasta Jaworzna, Szanowna Pani Dyrektor Biblioteki, Droga Pani Barbaro Sikora, Wszyscy Organizatorzy, Drodzy Paftstwo.
Prosz~ pozwolit, ze zaczn~ od tego, со powiedzialem przed chwilct Panu Prezydentowi pod
krzyzem ofiar obozu w Jaworznie: ot6z nie spodziewalem si((, ze tak szybko staniemy pod
tym krzyzem z Waszej inicjatywy. Ze przeniesiemy problem Jaworzna na plaszczyzn~, kt6щ
ten krzyz wyznacza - na plaszczyzn~ etyki, kultury, przezwyci~ZЗjctcej uprzedzenia.
Ukrajnka w Jaworznje. Кazdemu Ukraiftcowi slowo "Jaworzno" kojarzylo sitt z reguly z
upokorzeniem, z przclladowaniem, z m((Czenstwem. Ze zlem. Dzi~ dokonuje sitt bardzo

112

JAWORZNO-

ЯВОЖНО

-.

t

wazna rzecz. W moim odczuciu - czlowieka, kt6ry przy ротосу Zwiцzku Ukrainc6w w
Polsce і obecnego tutaj pana magistra Eugcniusza Misily, pr6bowalspraw Jaworzna dotknцt
na plaszczyznie politycznej і naukowej- nic udalo si<( uzyskat nalezncgo zrozumienia dla
tej palцcej kwestii ani w Sejmie, ani podczas dyskusji w Uniwersytecie Jagicllonskim. А
przeciez prawie przez trzy lata, problcm tcn powracal w r6znych kontekstach, tak w~r6d
polityk6w, jak і uczonych.
ltudno ЬуІо roWlawiat z poslami о Jaworznie. Odpowiadali zazwyczaj, ze nic о tym nie
wiedzц і jest to nieprawda. Thk przynajmniej m6wila wi~kszost. Th wi<;kszo~t. kt6ra zdecydowala, ze Sejm Х kadcncji nie pot<(pil akcji "Wisla", а w uchwalc Senatu pot<;piajцcej akcj<;
"Wisla" nawet nie uryto slowa "Jaworzno."
Sц tu ~wiadkowie dramatyczncj dyskusji wok61 Jaworzna w Uniwcrsytecic Jagiellonskim,
gdzie w kr~gu naukowc6w- w gronie seminaryjnym, nie publicznym, nie spolccznym, со
nas jeszcze czeka - poka1.alismy film о tych, kt6rzy tu w Jaworznic ЬуІі mttezcni. Odczwaly
si~ glosy krytyki і pretensji, r6wnicz ze strony ukrainskicj: dlaczcgo Mokry rozdrapuje t~
spraw~? А Szewczenko lagodzil ... Wtcdy odpowicdzialcm, zc Szcwczenko w "Hajdamakach"
(we wst~pie do "Hajdamak6w", zamicszczonym nieprzypadkowo na koncu) m6wH: "scrcc
boli, а opowiadat trzeha; nicchaj wicd14 wnukowie, zc ojcowic ich mylili si~; nicch znowu
bratajц si<( ze swoimi wrogami; niech Z}'tem і przcnicц1.asiana h<(dzic rozlegla, nicpodziclna
slowianska zicmia". Ро tych slowach wlцczyl si<( Polak: profesor Andzej KawC7.ak z Montrealu. Przypomnial inny L)'tat, Polaka; ze tu nic mozna m6wit о razdrapywaniu ran - "rany
zabliznione hez wyja~nicnia і osцdzcnia zla, mog(} si(( pokryc ЬІоnц podtosci."
Dzi~ Panstwo dokonaliscie tcj rzcczy, kt ..)rcj jcst w stanic dokonat sztuka, kultura. W tym
malym gronie zaC7.(\I si<; proces tej gt~hokicj rcfleksji, kt6ra przeniesie nas w zupclnie innц
krain<(. W krain<; marzen ludzi sщd, tw6rc6w kultury ukrainskicj z ohozu w Jaworznic- Ьо
paradoksalnie tak si<( stalo, ze w Jaworznic ЬуІі wi((zicni, m<(czcni і umicrali przcdc wszystkim
dzialacze kulturalni і tw6rcy kultury ukrainskicj, intcligcncja. Mozc w jakis spos6b spclniц
si<( marzenia і modlitwy \VIodzimicrza Pajtasza, kt6ry w Jaworznie z chlcba ulcpit п17..аnісс
Ьу modlit si<( о wolne jutro. Moze znajdzie si((, przyzna sit; do swojcj narodowo~ci czlowick
urodzony w Jaworznie z matki Ukrainki, kt6ra wlasnor<(cznic p~powin(( odcrwala і w worck
ро cukrze owin<(la dziecko- і Z}'jc ten syn Ukrainki z Jaworzna, prawdopodohnie ozcniony
z Polkц.
Dzisicjszc spotkanie ma przede wszystkim aspckt moralny, ale takzc polityczny, ho
przeciez jest tutaj Prczydcnt, sц dzialacze, kt6rzy t<; uroczystosc zainspirowali і zorganizowali. Ма tez dzisiejsze otwarcie wystawy grafiki Arety Fcdak aspckt kulturalny. Panstwo
znakomicie dobrali~cic kazdy elcmcnt dzisicjszcj uroczysto~ci. Wydajc si~, zc wszystko
zostalo tu utrafione; juz sam fakt, zc S(} tu bandurzystki, ze sц bandury, m6wi za siehie.
Bandura jcst bowicm emanacjц Ukrainy. Kobzarz, lirnik,---:- kicdy juz wszystko hylo zniszczone on jcszcze spiewal о Ukrainic, о Kozakach, dumal na ich mogilach і wotal: "Dywysia
dytyno, otam wola spyt"'. Skondcnsowanym znakicm Ukrainy jcst 1.atcm bandurzysta spicwajцcy na mogile, gdzie Ко1..асу legli odpocщt, hy wstat do wolnosci.
Thk si<( stalo, ze do dzisiejszej wystawy szlismy w pewnym scnsic r6wnicz przcz Кij6w, Ьо
wyzwolona zostala Ukraina. Naleiy si~ tylko cicszyc z tcgo historycznego osi(}gni((cia, а takzc
і z naszego lokalnego zwyci<(stwa, ze w Jaworznie spotkalismy si<( wlasnie dzi<;ki inicjatywic
strony polskiej. Jest to w moim odczuciu drugi, moze trzcci moment, kicdy polskic sumicnic
odzywa si<( w tej sprawie.
Szcz((St nam Boze na tej drodze. Oby~my juz nigdy nie przechodzili przez kolc1.aste druty
graniczne. ОЬу granice ЬуІу przepuszczalne. ОЬу polskost pielt;gnowano we Lwowie, а
resztki ukrainskoSci w Przemyslu. ObySmy si<( wznie~ll centymetr nad ziemiц і nie walczyli о
galicyjskie miedze, obysmy zobaczyli роІасіе niebicskiego nicha, wciцz nic zaj<;tc: wolne і
wsp6lne.
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umieli wyciцgnц~ nauk((, jaka winna pJynц~ ze sceny ukazujцcej pierwszц rodzintr
kicdy brat brata о miedz(( 1..аЬіІ. Ob~my ро tysiцcu lat historii doszli do wniosku і
uwierzyli, ze mozna wszystkie sprawy rozwiцzywa~ w spos6b chrze~ijaflski, ludzki і prawy.
1Ь bt(dzie nasze zwycitrstwo zapoc7lttkowaпe pod ltzema Кrzyiami w Gdaflsku, dokonane
przed krzyzem ~wi((tego Wlodzimierza w Кijowie- а dzisiaj tak jakby potwierdoпe pod tym
brzozowym krzyzem w Jaworzпie.
biblijnц,

Jerzy Rejt
Przewodпiczцcy Zwiцzku

Szanowпi

Paflstwo!

Orgaпi7..atorzy

Ukraiflc6w w Polsce

naszego spotkaпia!

Mogily, drut kolci'.asty, poezja ukraiflska, пuta mclodii- jest to szeroka panorama wielu
spraw, ktore dzisiaj zbicgajц sitr w jedпo.
Spotkali~my sitr przy krzyzu. Му, przedstawiciele Ukraiflc6w w Polsce- w imieniu naszej
spoleczпo~ci; і Paflstwo, gospodarze, iпicjatorzy postawienia tcgo zпaku-symbolu і dzisiejszego spotkaпia. Wsp61пie podcjmowaпe dzialania spowodujц, ze mogily ukraiflskie, kt6rych w Polsce niemato, Ь<;dц okazjц do spotkafl, do wsp6lnego stawiania krzyiy. Zeby mogily
polskic па Ukraiпie (а mialem spotkaпie z Polakami we Lwowie, rozmawiali~my na te
tematy) staly sitr miejscem, w ktorym r6wпiez wsp6lпie takie znaki naszej pamiC(Ci і czci
postawimy.
Ale dzisiaj 7.abraklo mi jcdпcgo. Byli~my tutaj tylko jako przedstawiciele spoleczno~i
ukraiflskiej. Lecz пadszedt па szcz~ie czas, Ьу ludzie, kt6rzy przeiyli hekatombct wictzienia
(а takze ich dzicci) mogli spotka~sict nagrobach swoich пajbliiszych. АЬу takjakwcerkwiach
Ukraiflt.)' modlц sict do Boga, r6wпiez takц ccrkiew zпalezli па tych mogilach.
І gdy spotkamy si<; tutaj- my, Ukraiflcy, chcieliby~my r6wniez zaprosi~ Was.
Rok tcmu uczczoпo pamitt~ pochowaпych w tych grobach. Wiemy. Nas jednak przy tym
піе ЬуІо. Chcieliby~my, zcby kolcjпe spotkaпie odbylo sict z udzialem naszej spoleczno~i.
Dwa lata tcmu omawiali~my, w jaki spos6b za~wiadczy~. ze dzisiejsze pokoleпia (kt6retak jak byto dzisiaj powicdziaпe- budujц pomosty, stwarzajц sytuacjct zblizefl mit(dzy dwoma
slowiaflskimi пarodami) mogц upami<;tпi~ to miejsce. Liczymy, ze krzyz postawiony w
Jaworzпie jest poC7lttkicm starafl, аЬу w tym micjscu stапцІ symЬol, z kt6rego przechodziefl
odczytatby, kto spoczywa w tym micjscu.
Thkie паріsу bt;dц sict pojawialy і w Jaworzпie і w Charkowie і w wielu innych miejscach.
Jest to wi<;c c1..as dla пaszcgo pokoleпia, аЬу obowiцzek sw6j wypelnialo do koflca. АЬу z
bezimicппych mogit przechodzicfl mogl dowicdzic~ sict со tu sict stalo і jakц tragedict przeszly
poszczcgolпe пarody, spoleczeflstwa- w tym wypadku ukrainskie.
Na r<;ce Pana Prezydcпta sktadam podzi<;kowaпie dla organizator6w naszego spotkania.
Mam nadziejt;, iz 7.apoc1.цtkuje оп о formul<; zar6wпo spotkan пaszego ~rodowiska tu, na tych
mogilach, jak і rozm6w mieszkancow Jaworzna z Ukraincami о przeszlo~i. Ale na tych
grobach rozmowy dotyczy~ bttd'l r6wпiez wsp6lncj przyszlo~i.
Dzi<;kujцc w iпiieniu Ukrainc6w za dzisiejsщ inicjatywC( chcialbym przekaza~ odczucia
spoleczпo~i ukrainskicj w Szczeciпie, w Olsztynie- wsztrdzie gdzie teraz mieszkajц сі, со
przeiyli tamten czas і tamtц tragedict. Chcieliby tu przyjecha~. Ро raz pierwszy ро tylu latach.
І tak jak dzisiaj odprawioпo paпichidC(, аЬу odprawiono r6wпiez Mszct SwictЩ і аЬу polцczono
sict w rozwaianiu tragedii, jaka wydarzyla sict w tym miejscu.
Mam nadziejC(, іі przy kolejnym spotkaпiu doprowadzimy do tego, іе r6wniez w Jaworznie
zamknictta zostanie przeszlo~~- Zamkпiemy jц, pami((tajцc о tym, со sict tutaj wydarzylo.
І takц nadzicjct - s~dZC( - wywieziemy dzisiaj z naszego spotkania.
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"TU BYLI WSZYSCY"
[... ] LAS. "Th ЬуІ cmcntarz w Іс~іс, о ktorym wicm (... ). ВуІ kolcІ.astym drutcm ogrodzony.
ВуІу mogily ( ... ). W Іс~іс (straznky) zakop}wali tylko tych, со ich o~obi~icwykonczyli, а tych,
о> umarli z wycicnczcnia grzcbali na cmcntarzu w Jaworznic ( ... ). Тrupy zbicrali і ladowali
na w6zek. Thki w6zck chyba dw<kh сіСІgш;Іо І.а dy~zcl, а kilku pchalo. Na nich niby trumny,
~krzynic warмwami. Mowili, zc nic mogCІ nadCІZy~ zc skrzyniami, to ро kilku kladli". (Z rclacji
bylych wi<;zni6w obozu ).
.. СіаІа zmarlych wi<;zni6w grzcbano w pobli~kim lcsic- ok. 500 m od obozu, nago lub w
p<ipicrowych workach. Gdy ~micrtclno~c wzrastala mogily ЬуІу zbiorowc. Mogily nic mialy
krzyry ani innych oznaczcn" (z raportu sporzCІdzoncgo przcz Eugcniusza Misil<;, opublikowancgo przcz ZwiCІzck Ukrainc()w).
Wojciech CZUCHNOWSKI

.,C1.as", 20-21 kwictnia 1991 r.

WYRWAC Z KORZENIAI\11!
Los Ukrainc6w. kt(>rzy w 11 Rzcczpospolitcj tworzyli pi<;ciomilionowCI spokcznosc rozsi<; juz latcm 1944 roku. Dct:yzja о nowym ksztalcic granicy panstwowcj Polski,
pozostawiajCІca wi<;ksl.ct cz~~ І.achodnicj Ukrainy ро stronic ZSRR. ЬуІа clcmcntcm dCl)'duj~l)'m. Drugim ЬуІа tcndcncja nowych wladz kraju do pozbycia si<; z wylaniajцccgo si<; z
powojcnncj pozogi nowcgo tcrytorialncgo ksztaltu Polski wszclkich nic polskich grup
narodowo~iowych, ktorc w przyszluSci moglyby przeksztalci~ si<; w zwarщ mnicjszos~ narotrzygnCІI

dow~.

Umowa о wymianic ludnoSci mi'(dzy PKWN а wladi'.ami Ukrainskicj SRR podpisana
zostala juz 9 wrzcsnia 1<J44 roku. Akcja przcsicdlcf1c1.a rozpocz<;la si<; nicmal natychmiast.
Jcdnak juz w polowic 1945 roku dobrowolnc zgloszcnia ch<;ci przcsicdlcnia nicmal calkowicie ustaly. Na przclomic Іірса і sicrpnia tcgo roku i'.adcl)'dowal si<; ksztalt polskicj polityki
narodowo~iowcj wobcc Ukraiflc<~w na саІс dzicsi<;ciolccia. Pomimo zobowiCІi'.an о nic~to
sowaniu przymusu podci'.as przcsicdlcn oraz gwarancji praw narodowych і obywatclskich dla
Ukraincow, ri'.ctd po~tawil na rozwiцzanic silowc. Juz 3 wrzcsnia na tcrcny i'llmicszkalc przcz
Ukraincow skicrowano trzy dywizjc picchoty cclcm przprowadzcnia przymusowcgo wysicdlcnia do USRR. Do Іірса 1946 roku, przc~icdlono w tcn sposob ponad ~icr~ miliona osob.
Akcja zrodzila zaostrzonct reakcj<;. Coraz wi<;kszc wpl}wy na ludno~c ukraiflskц 1.acz~ly mic~.
stosujctce na coraz szcrs114 skal<;, mctody walki zbrojncj Organii'.acja Nacjonaliмow Ukrainskich (OUN) і Ukrainska Armia Powstanc7.a (UPA).
Zdanicm historyk6w і со rozwaznicjszych polityk<'>w, szansc na wywolanic irrcdcnty
w samym ~rodku tworzctcego si~ bloku komunistycznego przcz liczctcc nicspclna 1,5
tysi~ca os6b podzicmic ukrainskic ЬуІу calkowicic nicrcalnc. Z micsiцca na micsictc
malaly tcz straty zadawanc przcz zbrojnc oddzialy ukrain~kic. Wyrok zapadl jcdnak duzo
wczc~nicj. Juz w styczniu 1947 roku Sztab Gcncralny WP rozpoczцl intcnsywnc przygotowania do wysicdlcnia pozostalcj ludno~ci ukrainskicj, oddziaty wojskowc otrzymaly
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rozkazyspori'-C4dzcniaspisow rodzin ukrair\skich і mics;~.anych. Zasн;pcaszcfasztahugcncrat
Stcfan Mossor sprc<.:yzowat zamiary. Ukrair\cow mianowysicdlac"pojedynczymy rodzinami, w rozpro~zeniu па calych Ziemiach Odzy!otkanych. gdzie si~ szyhko za!otymilujat." Plan
hyt zatcm jasny, hcz nicdom<~wicr\.
2Н kwictnia 1947 roku ro1pocz<;la si<; akcja .,Wista". Tcgo dnia 6 dywizji picchoty Wojska
Polskicgo otoczyto wsic ukrair\Skic, podc;~.as gdy oddziaty NKWD і czcchostowackicj strai.y
graniczncj zahlokowaly granic<; wschodnict і potudniow~. Przysщpiono do masowych wysicdlcr\ do potnocncj і ;~.achodnicj Polski. Рі<;с dni wczc~nicj podj<;to dccy1j<; о utworzcniu ohozu
dla L)'\\'ilncj ludno~i ukrair\skicj. podcjuancj о sprzyjanic podzicmiu w Jaworznic. RozpoCi'~l si<; dramat.
Michajto Capik 1 Morochowa wspomina: .. W 1940 roku ;~.ahrali mnic na rotюty do
Nicmicc. Jak si<; wojna skor\czyta chciatcm wrocic do rod1inncgo domu, kraju, ojczyzny... і
wrocitcm do Morocho\\'3. Przychodzili do nas roini zotnicrzc z UPA, АК - 1.ahicrali
chudoh<; і to со hyto w domu, nikogo nic pytali. А ludzic donic~li, zc zhicratcm i.ywno~c dla
UPA. 6 maja ;~.ahrali mnic do Sanoka. Przcz cztcry micsi~cc hili mnic do utraty przytomnoS<.:i,
ohlcwali wodct і znowu hili. Przyciskali r<;cc drzwiami. Miatcm ~wiadkow, Polak6w, аІс nic
hrali tcgo pod uwag<;. W sicrpniu wywiczli mnic do Jaworzna."
Osohy oskarionc о wsp6tprac<; z UPA traktowano szczcg()lnic hrutalnic podczas przcstuchar\. Jo;~.cf Fcrcnc 1 Wysowcj m<~wi: .,Kazali mi zdj~c skarpcty, dali dwa druciki, kazali
owin~c wokM dui.ych palc<~w u n6g. Jako to zrohilcm, tcn mnic si<; pyta:- ІІс~ 1.ahit Polakow,
skurwysynu?! Ja, zc i.adncgo а tamtcn jak nic zakr<;ci korh~, to ja od tcgo pr~du uuuu!- tak
mnic wygi<;to. І tak_w koto."
Otн)z w Jawor;~.nic \\ykorzystany zostat tcz przcz wtadzc do rozwi~;~.ania kwcstii koS<.:iota
grccko-katolickigo w Polscc. Ро dcportacjach duchownych unickich do ZSRR, spo~r()d
pozostalych w Polscc 25. do ohozu trafito 22. Tak wspomina to ks. mitrat Stcfan Dziuhyna:
kor\ccm maja wysicdlono 1 Gtadys1.owa cat~ moj~ rodzin<;. Gdy si<; о tym dowicdzialcm
pojcchalcm 1 Nowcj Wsi, gdzic hylcm na parafii, do Gorlic, ichy dowicdzicc si<; со z nimi.
Gdy dotarlcm do Z.ag<>rza okazato si<;, і.с moi najhlii~i s~ jui w wagonach. Nicdtugo tci
odjcchali. Nic wicdzitilcm Шt\\'Ct dok~d. Ja musialcm czckac jcszczc dwic godziny na poci~g
do Nowcj Wsi. W tym czasic rcwidowano mnic і lcgitymowano trzy razy. W momcncic, gdy
mialcm wsiadac, podcszlo dw(кh urz<;dnik()w UB і stwicrd;~.aj~c. іс jcstcm ;~.atrzymany,
zawiczli mnic do Gorlic. litm pytali, czy jcstcm ksi<;dzcm grcckokatolickim czy rzymskokutolickim. Gdy powicdziut<;m. і.с grcckokatolickim, 1.atrzymano mnic ,.do wyjasninia."li) nic
hyl tircszt. trzymali mnic nti korytarzu і dlatcgo mogtcm widzicc jtik zwozono ludzi. Musicli
ich torturo\\•ac, ho slyszalcm п)іnс krzyki і j<;ki. Bylcm tam dwa tygodnic. Proho\\•ali mnic
nam<)wic do wspMprж:y. Odm<)witcm. Wtcdy przc1naczono mnic do Jawor1.na."
Picrwszy tr<:tnsport 2ХО wi<;/.ni<)w przyhyl do J<:tworzn<:t z Sanoka 5 maja 1947 roku.
Wagonami tow:нowymi dowicziono Ukrainc(Іw do stacji Szczakowa- do Jaworzna musicli
і~с picszo pod siln~ ~:skort~ .i.olnicrzy z hroni::t gotow~ do strz<:ttu. Ро drod1.c hito uwi<;ziony<.:h і gn<;hiono psychicznic, pozoruj<tc dla przykladu zhiorowct cgzckucj<;. W ohozic
sp<;dzano wszystkich do tazni, gdzic w<;icm poiurniczym polcwano silnym strumicnicm
wody, kt<~ry: .. zwalat z n<)g najsilnicjszym chlop<1w. ВіІі spr14Czkami od pas6w, kopali.
Byt jcdcn со m6wit: "PolaL)', to mnic SS tak nic hito jak wy" - opowiada Stcl.<:tn
Michnic\\·icz. Podohnic i'.apami<;tat to Antoni Chodo\\·anicc z Wctliny: ,,Jak poszcdl sit;
cztowick umyc do. l<:t/.ni, to m<~gt dostac j<:tkim~ pн;tcm mctalowym alho drcwnianymi
nogami od tahorctu. Kohictom w tazni, jak si~ namydlity, zakr<;cali wod<;. Wracaly w
mydlc do sali. Dostawaly lupiciu і innych chor6h sk<1ry. Ukrainki mialy takic gruhc
warkoczc ... W Ja\\·orznic ws1.ystkic wlosy stracity."
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W pocщtkowytn okresie pobytu w obozie, wi(1zпiowie byli systematyczпie wzywaпi па
wracali о wlasпych silach. Cz(1sto mieli otwarte rапу
па po~ladkach. Ро uplywie trzech miesi<1CY od momeпtu uwi~zieпia mozпa ЬуІо паwіц7_.аt
listowпy kontakt z rodziпц, а takze odbierat paczki z іуwпо~іц, со staпowilo wаzпц pomoc
ze wzgl((du па fakt, ze w obozie рапоwаІ gl6d. Na ~піаdаіе і kolacj(1 podawaпo р61 litra
gorzkiej kawy oraz twiartk(1 kromki chleba, па obiad kasz(1 і brukietw аІЬо czarпy "jak
w(1giel" chleb і czasem chochl(1 zupy. Ludzie puchli z glodu, а пawet umierali. Nielegalпe
pr6by zdobycia iywno~i stawaly si(1 przyczyпц dotkliwych pobit. Michajlo Capik wspomiпa:
"Barakowy пі6sІ zup(1 w kotle па ramieпiu. Chlopiec, moze 15-Іеtпі, chcial со~ wyskrobat...
Кierowпik Jaworzпa zauwaiyl to і kazal bit chlopca. Raz zaslabl, drugi raz ... Nie wicm, czy
go zabili, czy nie."
ОsІаЬіепіе wywolaпe zlym wyiywieпiem pot(1gowaпe ЬуІо wykoпywaпiem ci(1zkiej pracy.
M(1zczyzni zatrudпieпi byli w kopalпiach, gdzie па kl(1czkach lub ІеZЦс wydobywali w((gicl z
poklad6w wysokich па 80 ceпtymetr6w. Kobiety саІе dпіе sptt<I7..aly w szwalпiach lub pracowпiach szewskich. СаІо~сі dореІпіаІ brak waruпk6w higieпiczпych, powodujцcy choroby, w
tym wyci<1Czajцce bieguпki. Antoпi Chowaпiec z Leszczyпy wspomiпa: "Jcdпcgo razu jaki~
chlop dostal bieguпki od tego jedzeпia і w посу пabrudzil w baraku. Jaki~ "por7.цdkowy" to
zobaczyl. Wtedy zabrali mпіс jako barakowego і ЬіІі deskц postawioпц па sztorc. Ztamali mi
wtedy nog(1 u g6ry, w udzie. Do dzi~ kulej(1."
Waruпki te ipowodowaly w kot\cu wybuch epidcmii tyfusu. Кsiцdz Dziubyпa wspomiпa:
"Przyjechala komisja РСК z Warszawy, аІе wtcdy сhсіапо tеп tyfus zatuszowat. Fatszowaпo
wszystkie dапе. Lekarz z Gorlic pisal prawdziwe sprawozdaпia z przcbicgu chor6b, а ja to
przepisywalem. Za to zamkп(1li mпіе do ріwпісу ... 1Ь ЬуІу koszmarпe dпі. Ludzie umicrali
па apelach, ро 5-6 \Vyпosili. Іппа straszпa rzecz to epidcmia wszy. Nіс піе dawaпo do ubraпia.
Кazdy chodzil w tym, w czym przyszedl."
Ostatпich wi~zni6w do Jaworzпa przywiezioпo w lutym 1948 roku. W tym samym c1.asic
rozpoczC11y si(1 zwоІпіепіа. Najdluzej, Ьо do lutcgo 1949 roku, wi~zieпi ЬуІі ksi((7li. t.цсzпіс
w obozie przebywalo 3936 os6b, w tym 823 kobiety і kilkaпa~cioro dzieci. Ob6z fuпkcjoпowal
w oparciu о wzory radzieckie і пiemicckie. Systcm zabezpicczeпia skladal si(( z kilkuпastu
wieiyc strazпiczych wyposazoпych w bron maszyпowц oraz podw6jпcgo pasa drut6w podtц
czoпych do prцdu wysokiego парі((сіа. Persoпel skladal si(1 z ропаd 300 zolпicrzy і 18 oficcrow
КВW. Reaktywowaпo fuпkcj(( "kapo", werbowaпych spo~rod wi((zпi6w. W obozic zmarlo ok.
200 os6b.
Ukrainscy wi~zпiowic Jaworzпa, kt6rzy micli do~t odwagi, Ьу ро latach upomnict si(( о
odszkodowaпie za utracoпc zdrowie lub о zaliczcnic im okrcsu pracy w obozic do c1.asu
zatrudпieпia w PRL, паdаІ пiezmiпnic dowiadujц si<;- takzc od Prokuratury Gcncralпej
- ze takiego obozu пigdy w Polsce піе ЬуІо ....
przesluchaпia. Ро пісh пajcz~iej піе

Bernadetta WOJTOWICZ-PECUSZOK
Wspotpraca Marcin ТКАСZ
Gazeta Legпicka

"ТО",

31-1991r.
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Akcja "Wisla". Dokumenty, opracowal Eugeniusz Misilo, Warszawa, 1993,ss.524
Z ujawnionych w ksi(}i.cc Eugcnius1.a Misity. dotychCІ.as nicdostc.;pnych, tajnych dokumcntow zrodtowych wynika, іі. dcL)'zji о wysicdlcniu Ukraincow w 1Ч47 roku nic podj<;to nagk
w wyniku zahojstwa gcn. Swicrczcwskicgo. j~k powszcchnic gtoszono pr1c1 ponad 40 lat.
Sam 1.amyst wysicdlcnia Ukraiftc()w dyskutowany w krc.;gach Ministcrstwa Ohrony Narodowcj przcdtoi.ony hyt jui. w listopadІic ІЧ4fІ roku CІ.Ionkom Biura PolitycІncgo КС PPR і
rzctdu na czclc z owczcsnym sckrctarzcm gcncr3lnym КС PPR wtadystawcm Gomulk<!.
pctnictL)'m jcdnoczc~nic l·unkcj<; wiccprcmicra і miпistr3 Zicm Od1yskaпych. W sprё:twozda
niu szct·a Wydzi3lu ІІІ (Opcracyjпcgo) S1.tahu Gcпcralпcgo Wojska Polskicgo gсп. hryg.
Ostapa StCL)' sugcrowano ГОZ\\'і<р.апіс prohlcmu ukrainskicgo .. przcdc ws1ystkim па drod1.c
przymuysowcgo prІ.csicdlcпiiJ па tcrcпy Zicm OdІyskїJпych. do jcdпcj scislc оkн:~Іопсj
micjscowosci І.Шtjduj"!ccj si<; pod scist~ koпtrol~ orgїJn<)v.· hcІ.piccІ.cftstwiJ" (s.IY).
О kопіссІ.поsсі wysicdlcпia ,.r<.:sІ.tck ukrainskich" po1лstatych ро wysicdlcniach ПіJ
Ukraiп<; radІ.icck(} w latach 1У45 1Y4fl, mn"'·iono 1.arowпo dv.·a micsi<tl't.: pr1.cd smicrci<t
gcncrata tj. ~ 1 styc1.пia 1Ч47 r., jak і w przcd1.icn jcgo І.ahojstv.'iJ, tj. 27 marca І Ч47. Powodcm
zas wysicdlcпia,jak mоі.па wnioskowac 1. ro1.kaІ.u dow<1dt)' ptk. J. WicliCІki hyt 1·~kt. іі. .• Akcja
wysicdlcftcІ.a ludпosci ukrїJiftskicj 1. tcrcпu wojcv.·6dІ.twa rІcsІov.·skicgo па wiosпc.; 1946 r.
nic data НЮ'~~ wynik()w." (s. 4~) Natomi~st w kilkaпascic god1iп ро І.~h<'>jstv.•ic g<.:пcr~ta
SwicrcІ.cwskicgo Biuro РоІіtусІпс PPR па spccj~lпic zwolaпym posicd1cпiu.
prІygo
towan~ wc1.csпicj і u1.asadпioп~ dccy;jc.; о v.ysicdlcпiu lJkrainc()V.' jcdyпic рrІуsрісsІ.опо. W
protokolc nr. ~ posicdz<.:пia Biura Polityczпcgo КС PPR m. іп. czytamy: .. W r~mach akcji
rcpresyjncj wohcc ludпosci ukrainskicj postarюv.·ioпo:
1. W szyhkim tcmpic pucsicdlic Ukrainc()w і rod1.iпy mісsІ.апс па tcrcпy odzyskaпc (przcdc
wszystkim Prusy рІп.). піс tworz(}C zwartych grup і піс hlii.cj піі. }()() km od graпicy.
2. Akcj<; wysicdlcnia uzgodпic 1 ГІ.(}dсm Zwi~Іku RadІ.icckicgo і Czcchoslowacji.
~- Rozpracowaпic d~nych о ludпosci ukrainskicj w Polsc<.: ora1 орr<коv.·апі<.: projcktu
przcsicdlcпia роІсса si<; ttow. Spychalskicmu і RadkicwiCІ.owi.
lCrmin- 1 tydzicn." (str. fl5)
Charaktcrystyo.nc, іі. wicdz(}c jїJk sіІпіс ludпosc ukrainska hyla Іл1і.пісоv.·апа polityczпic,
rcligijпic опu pod wІ.glc.;dcm stopпiiJ ro1.woju sv.·i~donюsci пarodowcj. ІwІаsІ.сІа па tcrcпic
t.cmkowszczyІ.пy. 6wo.<.:sпc wliJdІ.c polskic v.·ykouysttІj"!c odrc.;hпosci гсgіопаІпс v.·sr()d
ukrainskich grup сtпі<.:І.пусh roч.~rywaty kart<.; tcmkov.·sk•t· W оІїсjаІпсj put)licystycc і 1\\·о
ГІ.оnсj n~ z~m6wicnic historigralїi jсsІСІС do пісdаv.·па utrІ.ym}v.·aпo. і.с Lcшkt1v.· v.ysicdlono nic za swojc gr1.cchy ІсСІ. z wіпу Ukrainc()W, со miato І.asugcrov.:ac Lcmkom. іс prctcпsjc
і і.аІс wiпni micc піс do pomystodawc()w і v.ykoпawo)w wysicdkпia, ak do sv.yтh wsp()Jtowarzyszy nicdoli w ohozic w JаwоГІ.піс і na І.cslaпiu. Natomiast- jak v.·yпika 1 ujav.·пioпych
dzis pout"пych dokumcntow OWC/.CSПC wtadІ.C miaty \\')'(Насоwапч щ sanч politykc.; wohcc
"wszystkich оdсіспі narodowoS<.:i ukrainskicj wІ<tСІ.піс 1. Lcm_kami". kt(нych рrzс1.пао.опо
do wysicdlcnia. JCS/.l'/.C p61Lora micsi&~ca przcd smicrci~ gсп. Sv.·icrCІcwskicgo, tj. 14 lutcgo
1947 roku Starosta Nowcgo 'P.1rgu propoпowat Urzc.;dowi Wojcv.•()dzkicmu w Krakov.·ic
nastc.;puj~cc z CІ.ascm псs1.Щ wуkопапс, rozwi<tІ.aпic kwcstii tcmkowskicj: .,Ahy stwouyc
granicznc powiaty czysto polskimi, со Ісі.у І.ГСSІ.Щ w iпtcrcsic panstv.·a, і ahy usuп<4c kwcstic.;
t.cmk(~W z zagadnicn polityki polskicj, wska1.aпym hy byto przcsicdlcпic t.cmk()\\' w gl~lh
Polski. Takic zatatwicnic tcj kwcstii po1.hawialohy п)wnoczcsnic пacjonalistyczпc handy
ukrainskic haz wypadowych і moralпcgo oparcia przyja1.nych im сІсmспІ<)\\-·." (str. 51)
W micsiцc p<1zпicj w projckcic org~пi1.acji akcji spccjalпcj ,.Wsch()d", hc.;d~tc<.:go picrwowzorem planu wysicdlcnczcj Akcji "Wista" tj. dпіа 16 kwictnia 1947 roku postanowiono, іі.

JAWORZNO -

- jak

rroroпo\\·a1 ~Іaro~ta No\\·~go 11нgu

<.l\\'a
z

"·~zy~t ki~ o<.ll'kпia

ukrain~ki~.i

ro<.ltiп~

9."Ч

llar·o<.lo\\·o,ci
polsko-LІkrain~ki~ ... (str.

ЯВОЖНО

119

mi~~i<tl'~ Wl'/~SПi~j

•. ~\\·аkшк.і•! h~<.Іц ohj~І~
jak п>wпі~і. mi~szaп~

L~mkami ,,.l<tczпi~.

C~J "~·sk<.lkn /O~IaiJH~l'C:І)'jllit' okr~s\oпy \\' rrz~<.l<.ltkn zah().i~І\\&t g~п. S\\·i~l'/~\\·~ki~go

\\' oprat'o\\·aпt·.i "!.7 mart·a І (Ц7 roku propozycji Wy<.lzialu Or~rжyjп~go ІІІ Sztahu G~п~ral
п~go \\'Р.. \\. kt(')rcj po<.lkr~sloпo. іі ". ~yt uacji g<.ly .. ZSRR ttk rrzy.jmujc: .itti оh~спі~ tych
ltt<.lzi па s\\·t· Іt·r~пу. '"у<.Іа.іс: ~і"· rz~t'Z<J koпi~czn&!. ahy przc:rro\\·atlzic ~п~rgiczп•t akcj~
rrz~sk<.lknt'І<! tyt·t1 ltt<.lti poj~tlytkzymi ro<.lziпami па Іс:rс:Іt Zi~m O<.lzy~kaпyl:h, g<.lzic mog<t
~і~ ~1yhko Іа~уmіІо,,·ас." (~н. 6~)

w S\\'i~tk orritl'O\\'&tnych JHI.C:/ Eu!!~Пiu~za Мі~іІ~ і \\-y<.lctnych ostatпio <.lokumc:пtt)w
<.lotyl'l<!t'ych "'Y·si~tlknctt·j Лkt·.ii .. \\їsІа" oraz ohozu koпc~пtraL·yjпc:go <.ІІа LJkrainc()\\' \\'
Ja\\·orzпic: \\' lat&н:t1 І Ч_.7 --- )tЦ(J jt'~/l'ZL' "·i~k~tt·go zпасzс:піа пahkraj<! za~luguj<JCC: na
~~CІ.~gt')llt~ u1naпi~ ittit·jat~,,·y і <.ІІіаtапіа tyt·h l Jkrainc(}\\' і Polakt)\\·, kt()fly ~tarajц ~і~
Ul'ZL'i\\·i~ і gollпi~ І.at1lktЧt' п;tjtrullпi~.Ї"A' karty ". ty ... i<tl'ktnkj historii polsko-ukrainskich
~•о~LІПk(,)\\', 1 mysl•! о tlohro~•!~it·liІkim "·~p()\iyciu РоІаk('щ· і lJkraifiL'()\\' oraz roz\\·oju
rartпt·r~kit•j '"~Р<''ІJнасу mі~(.\Іу ..,amo..,ti.in&! t.rkгaiП<! і пkpollk!-!1•! Pol~k•!·
W.M.

WYBOR DOKUMENTOW
)t.Ц7 ltlly ~0. War·~/a\\a. - z~ spra\\0/<.laвia za ... ~pcy S/c:l'a Sztahtl (j~п~ralпc:go WP g~п.
hryg. S. !\:1o..,~ora 1 iп~pt·kcji \\'ojc:"·(,(.\Іkich Komit~t(щ Bc:Іpkoc:nst\\·a \\' Kato\\·icach.
KrakO\\'Їt' il.ttl"'littk lll іІ prll'\\O<.ltlil'l&!l'l'!!O Pan ... l\\'0\\'t'j Komisji в~zric:l'/~rlSI\\'a ministra
ohroпy пaro<.lo\\t'j mar ... Іalka Pot ... ki 1\-1. Zymkr ... kic:!!o.
Prorotycja \\'y~ic:<.lkвia t Jkraitk'''"

Scisk tajп~
calc:go Okr~gu Krako\\·ski~go ваstІП<tІ si~ prohlcm
tla\\t'l rо<.ІІіп ukrainskich ttkrylo si"' ,,. lasal'h ltth
mi~jsco\\·osciacll JIO!!Гattiollych 11а tt'І'l'Іtic: CІccho~lo\\'acji і \\T<kilo pot~m <.Іо ~"·oicll ~ic
<.lzih. staпo\\'i&!l' hazy Jla haпtl ti РЛ і пi~hc:zpkoc:n~t"-o \\'szc:lkic:.i irr~<.l~пty па przySІ.Iosc.
Рош~,,·аІ z"·i<tA'k Ra<.lІІc:cki піс: prtyjmujc: .іuІ оhс:спіс: lu<.lzi, "'Y·<.Іajt• si"' ГІ~t:Z<! koпi~l'ln&f.
ahy Па \\'ЇШіІН; рГІl')НО\\а«..ІІЇС C:llC:rgil'ltl&J akcj"')H/l'SЇ~<.lkttia tych \u«.JІ.i rojc:<.lyflпymi ГО<.ІІ.і
nаmі \\' ГОІ.JНО~І~ПіtІ 11а calych Zі~шіасІ1 O<.IІyskaпych. g<.IІil' s1yhko ~і~ І.asyшilu.j&J.
W /al~!l'lt:ПЇU rr/c:«.J..,Ia\\·iaш <.\okla<.ln&! listt.; tyL·h JIOІ.O~talosci \\y'ПOSІ<!ly't:h okolo ... Х76
ro<.IІ.in -- 20 _,06 o~()h. Pr·oroвoje" tcj spra\\·i~ І\\ гс'кіс si~ <.lo kic:ro\\·пika Cil()wп~go t.JrІ~<.lu
Przy

rcsІtc:k

roІ\\·aiaпitt

ttkrainskich.

... ytuacji

па Іt·r~пit·

\\'i~k jc:<.lпost~k. а

Rc:patriж·yjп~go шіпі:-.trа Wo\skil·~o.

Z-ca

~zcfa

Mos~or

Sztabu Gcn. WP
gcn. bryg.
<s.53>
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1947 luty 25, Rzesz6w, - Z raportu nr 20 z posiedzenia Wojew6dzkiego Komitetu Bezpie-t
czenstwa. Propozycja wysiedlenia Ukrainc6w
Sci~le ta j пе

Dow6dca 9 DP omawiat spraw~ pozostalych dotцd па tereпie wojew6dztwa rzeszowskiego
Ukraiflc6w; stanowiц oni baz~ zaopatrzeпiowц, wywiadowcщ і Іцсzпіkоwц Ьапd UPA.
Konieczne jest doprowadzenie do zupelnego koftca akcji wysiedlaпia, zaczt;tej w 1945 r.
Jezeli obecnie nie ma mozliwo~i przeka1.aпia tych Ukraiticow ZSRR, to trzeba skierowat
ich na zach6d і osiedlit w rozproszeпiu, аЬу uпiemozliwit szkodliwц dzilalпo~t. Sprawa ta
ЬуІа omawiana z wojewodц, kt6ry ma wystцpit z odpowiedпym wпioskiem do wladz ceпtral
nych. W zwi~zku z щ sprawц szef UBP poruszyt potrzebц utworzeпia przez wladze pasa
pogranicznego, w kt6rym obowiцzywalyby specjalпe przepisy, uпiemozliwiajцce osiedleпie
sict panstwowo wrogich elemeпt6w.
Pnewodnicщcy

Wojew6dzkiego Komitetu Bezpicczetistwa
Wicliczko plk
(S. 55)

1947 kwiecien 16, Warszawa,- Projekt organizacji akcji specjalnej "Wsch6d"

Scisle tajпc
І.

Zadanie
Rozwiцat

ostatecznie problem ukrainski w Polsce. W tym celu:
Przeprowadzit w porozumieпiu z Panstwowym Urz((dem Repatriacyjпym ewkuacj~ z
poludniowego і wschodniego pasa przygraпiczпego wszystkich os6b пarodowo~i ukraiftskiej na ziemie p6tnocno-zachodnie, osiedlajцc je tam w mozliwwie пajrzadszym rozproszeniu.
Ь) Ewakuacjц Ь<(dц obj((te wszystkie оdсіепіе пarodowo~ci ukraitiskiej z Lemkami wІцсzпіе,
jak r6wniez mieszaпe rodziny polsko-ukraitiskie.
с) Na obszarze gl6wnego siedliska Ьапd, w poludпiowo-wschodпim cyplu patistwa (rejoп
Sanoka) ma byt przcprowadzoпa ewakuacja calkowita, obcjmujцca r6wпicz polskц ludпo~t
cywiln~, bez wzgl((du na przyпalezпo~t zawodowц, spoteczпц CVJ partyjпц. Теп tcrcn b<(dzie
w przyszto~i zaludniony osadпictwem wojskowym.
d) Akcja ewakuacyjna ma byt przeprowadzoпa w tcrmiпie jak пajkr6tszym (о іІе mozliwo~ci
w ciцgu 4-ch tygodпi) ze wzgl((du па konieczпost оЬsіапіа gruпt6w przez nowych osadnik6w
na terenach nowego osiedlenia.
е) R6wnoczclnie z akcjц wysiedlania ma byt przcprowadzoпa akcja ofeпsywпego zwalc1.aпia
band UPA, kt6re ро ukoftczeпiu ewakuacji muszц byt bezwzgl<(dпie wyt((pioпe. (... )
а)

Minister bezpieczeftstwa publicznego
Radkiewicz
general brygady

Minister оЬrопу пarodowej
Zymierski
marszatek Polski

<s. 93-95>
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1947 marzec 27, Warszawa.- Z charakterystyki stanu Ьezpieczenstwa kraju w okresie od
1 do 25 marca 1947 r. opracowanej przez Wydzial Operacyjny Oddzialu ІІІ (Operacyjnego)
Sztabu Generaln~o WP. Propozycja wysiedlenia Ukrainc6w
Tajne
( ... ) Ludno~t mies1.ana (polsko-ukraiflska) r6wniez uchyla si(( od wyrai.ania swych sympatii proukrainskich, а w obawie przed sankcjami wladz bezpieczeflstwa ludno~t ta stala si((
obecnic biernct masct. Rozwict7.anie zagadnienia ukraiflskiego rozcictgajctcego si(( na tercn
wojcw6dztwa rzeszowskiego, lubelskiego і cz((Sci krakowskiego jcst sprawct nadzwyc1.aj
wazn~, decyduj~ect о wynikach dalszej walki z bandami UPA (na przyklad wwoj. rzeszowskim
іІо~с rodzin mics7.anych polsko-ukraiflskich wynosi 4876, со stanowi 20 306 os6b). Poniewaz
ZSRR nic przyjmuje juz obecnie tych ludzi na swe tcrcny, wydaje si~ rzccщ koniccznct, аЬу
przeprowadzic energicznct akcj(( przcsicdlcrtc7l\ tych ludzi pojcdyrkzymi rodzinami na teren
Zicm Odzyskanych gdzie mogct sit; szybko zasymilowac.
Pomocnik szefa
Wydzialu Operacyjnego Oddzialu Opera<..;rjnego
Sztabu Generalnego
mjr Skibiflski
(s.62)

1947 kwiecien 11, Warszawa.- Raport szefa Wydzialu Operacyjnego Oddzialu ІІІ (Operacyjnego) Sztabu (;eneralnego WP pplk. Kossowskiego dla szefa Sztabu Generalnego WP
gen. broni Wl. Korczyca w sprawie okolicznosci smierci gen. broni к. Swierczewskiego
Sci~le tajne

(... ) W czasie mojej inspekcji stwierdzilem, ze podczas podr61:y ~- р. gen. broni Swierczewskiego dopuszczono si(( calego szeregu niedш;i~gni~t і uchybiefl organizacyjnych. Podaj((
najwazniejsze:
1. W czasie podr6zy z Baligrodu do Cisny na przedzie nie ЬуІо samochodu z ochronct.
Generalowie jechali pierwszym samochodcm і w tcn spos6b im pierwszym grozilo nicbczpieczeflstwo.
2. Ochrona gen. Swierczewskiego nie ЬуІа zorganizowana і nikt nie wiedzial, jakie jego
obowictzki w razie jakiego~ wypadku. Win(( ponosi tu przcdc wszystkim d-ca oddzialu
ochrony, kt6ry winien dokladnie pouczyt swoich ludzi, со kazdy z nich w razie nicbezpieczeflstwa ma robit. ( ... )
(... ) d) szef sztabu 34 рр, przed wyjazdem generala z Leska do Baligrodu, glo~no, przy
otwartych oknach telefonowal do Baligrodu, zeby przygotowano si(( na przyjazd gcnerala;
( ... )
( ... ) е) gen Swierczewski odbywal podr6z zupelnie otwarcic і wsz~dzie ЬуІ uroczy~cic przyjmowany, а wi((C fakt ten musiat byt r6wniez wiadomy dywersantom;
f) w miejscu, w kt6rym urщdzono napad, juz od przeszlo р61 roku nie byto i.adnych
wypadk6w. Na tej podstawie naleiatoby przypuszczat, ze napad nie byt przypadkowy;
g) nie wykluczone jest, ze gcneral w swojej podr6:ly ЬуІ ~ledzony przez саІу czas przcz
elementy dywersyjne spo~r6d grup reakcyjnych Polski Centralnej і zamach byt przez nie
organizowany wta~nic w takim tcrcnie, gdzie podcjrzcnic оЬсіц7.а Ukraiflc6w.
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Uwal.am za sw6j obowiцzek podanie tego przypuszczenia, azcby organy przeznaczone do
przeprowadzenia szczeg61owego ~ledztwa nie sugerowaly si<;, ze zbrodni dokonali faszy~i
ukrainscy і tylko ~r6d nich poszukiwali sprawcow.
Wnioski:
1. Nale7.aloby w najbli7~zym c1..asie zorganizowat grup~ operacyjnц, kt6ra Ьу opracowala plan
operacji, obejmujцcej mi~zy innymi calkowitц ekstcrminacj~ resztck ludno~i ukrainskiej
na pld.-wschodnim pograniczu Polski, wysiedlenic ludno~i mies7..anej, sprzyjajцcej bandom
UPA z g6rzystych obs7.ar6w woj. rzeszowskiego і calkowite zniszczcnie band ukrainskich.
Operacja winna Ьу~ przeprowadzona przy wspoludziale sil zbrojnych panstw sцsiednich
ZSRR і Czechoslowacji. ( ... )
Szef Wydzialu Operacyjncgo
Oddzialu 11 Sztabu Gcncralncgo WP
Kossowski pplk
(s.

84>

28 marca 1947 r. zginql w rejonie wsi Jablonki w powiecie /eskim wiceminister
obrony narodowej gen. broni Karol Swierczewski. W ki/kanascie godzin p6iniej
Biuro Polityczne КС PPR podjflo decyzjf о wysiedleniu, w ramaclz akcji odwetowej, wszystkich Ukrai1zc6w па ziemie zaclzodniej і p6hzocnej Polski. Dokladnie
w miesiqc p6iniej, 28 kwietnia 1947 t., 6 dywizji Wojska Polskiego otoczylo wsie
ukrai1zskie. W tym samym czasie oddzialy NКWD і armii czechoslowackiej
zablokowaly granicf wschodniц і poludniowq Polski па odcinku od Brzescia nad
Bugiem do Nowego Sqcza. О godz. 4 nad ranem, ponad 17 tys. iohzierzy WP,
wchodzqcyclz w ·sklad Grupy Operacyjenj "Wisla" dowodzonej przez zaslfpce
szefa Sztabu Generalnego WPgen. hryg. Stefana Mossora, przystqpilo do wysiedZania Zudnosci ukrai1zskiej. Do ko1ica Zipca 1947 r. deportowano 140 tys. os6b.
Ponad 3800 os6b osadzono w obozie koncentracyjnym w Jaworznie. Na karf
smierci skazano 173 iohzierzy Ukrai1iskiej Powsttuiczej Armii. Nie Ьу/о w powojennej lzistorii Polski przypadku zastosowania represji па podobnq skalf w ciqgu
tak kr6tkiego czasu. Akcja Wisla" - ksiqika, ktora w oparciu о 241 nie
publikowanyclz dotyclzczas dokumentow Biura Politycznego КС PPR, Stabu
Generalnego WP і Ministerstwa Bezpiecze1zstwa Publicznego, ukazuje kulisy
deportacji Zudnosci ukrainskiej.
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MIF;DZY РОLАКАМІ І UКRAINCAМI

WSPOMNIENIA Z 1939 ROKU, Z МОІСН KONTAKT6W Z
UКRAINCAMI NA ТRASIE PODНAJCE-NOWY SJ\CZ
Оо dпіа

17 ІХ 1939 r. maszerowalem z przemieszaпymi odzialami WP (bylem podchorц
Thrпopol w kicruпku Mikuliпiec. Od Mikuliпiec zacz((li~my si(( cofac ku poludпiowemu zachodowi z przyczyп w6wczas mi піеzпапусh. Оо tego dпіа піе mialem Z.adпych
wrogich spotkan z Ukraincami (w6wczas dzicШo si(( og6lпie Ukrainc6w па Starorusiп6w
raczej ugodowo czy пeutralпie пastawiaпych do Polak6w і па "Ukrainc6w" sympatyk6w
Niemiec і wrogo пastawioпych). Maszerowali~my przez Plotycz і Kozow't w kieruпku BrzeZ.aп. Na ubczpieczoпym пoclcgu w rejoпie wsi Kuropatпiki zostali~my ostrzelaпi z lasku,
odpowiedzieli~my ogпiem і ро chwili ta "wojпa'' si(( skonczyla. UwaZ.aпo ze byli to Ukraincy,
(moze to byl jaki~ patrol Armii Czcrwoпcj?). Poprzez Szybaliп zeszli~my od wschodu do
BrzeZ.aп. W6wczas zш)w z dom6w wsi ostrzclaпo паs ogпicm karabiпowym. Poszedl polski
patrol uj'tl dw6ch chtopak6w z karabiпami і wzi'tl ze sob'\. РоdоЬпо ich potem rozstrzelaпo.
Poprzez Le~пiki і Kurzaпy szli~my do Lipicy Gorпej gdzie 18lub 19 wrze~пia ogarп((la паs
duZ.a formacja kоппа Armii Czerwoпej. Роgпапо паs bez jedzeпia і рісіа w kieruпku
Podhajec. Miejscowa ludпo~c mijaпych wsi wyszta z wiadrami z wod't і chlebem. Zolпierze
Armii Czcrwoпcj przeszkadzali w dokarmiaпiu і pojeпiu паs. ВуІу to wsie Lipica ОоІпа і
Slaweпtyп. Na drugi dzien przegпaпo паs przez wsi Holhocze, а przed Dobrowodami
uciekli~my w kilkuпastu і поаt powr6cili~my do Podhajec. Nie mieli~my jakichkolwiek
trudno~ci ze stroпy Ukrainc6w. Реwпе klopoty ЬуІу ze stroпy warty czerwonych milicjant6w
na mo~cie na Koropcu. Zastraszylismy OW't wart~ і doszli~my do miasta. Thm bylem kilka dni
і rozpocz((lem powr6t па 7_дch6d. Orog(( odbylem czt;~ciowo kolejct. czt;Sciowo przygodnymi
furmankami, czt(Sciowo pieszo. Ро drodzc nie miatcm Z.adnych przykrosci od Ukrainc6w.
Nocowalem ро chatupach, ?.awszc gosciпnic przyjmowany і rywioпy wedle mozliwo~i.
Orientowano si(( dobrzc ze jcstcm zolпierzcm, powoli rozmundurowywalcm si((, niemпiej
bylo widac kim jestcm. Mozc pomoat ЬуІа pewna zпajomo~c j((zyka ukrainskiego (cz((Sc

iym) przez
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rodziny mialem z Brzezan, cz~t ze Lwowa). Ро jakim~ czasie (moze to ЬуІ tydziefl, mozc 10
dni- tracilem rachub(( czasu) dotarlem do Lwowa і dalej furmankami lub piechot~ dotarlem
do "JYrawy Woloskiej (w kolanie Sanu). Granica mi((dzy ziemiami zaj((tymi przez Zwi~zek
Radziccki і zaj((tymi przcz Niemc6w stan((la dopiero со na Sanie. Spotkalcm si(( w rcjonic
wsi Кrec6w z du1'4 gokinno~i~ ze strony Ukraiflc6w. Szczeg61nie sobie chwalt; noclegi na
piecach. Thm zostalem uj((ty przez czerwonoarmist6w - wyg~dalo zle, jednak zwolniono
mnie. Przez Biercz(( і Sufczyn dostalem si(( do Bachowa nad Sancm gdzie Ukraiflcy przewiezli
mnie w ЬіаІу dziefl przez San. Ро zachodniej stronie Sanu przez ВаЬісе ruszylem na Zach6d
w rejon Limanowej (do Jodlownika). W((drowalem tydziefl nocuj~c z zasady ро wsiach.
Ludno~t ukraiflska ЬуІа nadal iyczliwa.
ltudnoki z noclegami і wyrywieniem zacz((ly si(( dopiero w mojej okolicy і to ze strony
ludno~ci rdzennie polskiej.
Andrzej tASZCZYNSKI

t

P.S. Osobikic nie zetkn~lem sit; z jakimi~ morderstwami zc strony ukraiflskicj. Napcwno
to wiem z opowiadafl z datami і nazwiskami ze strony mojej "wschodnicj" rodziny.
Cz((sto ЬуІу zupelnie bczsensowne, przypominaj~ce wydarzenia z dzisicjszcj Jugoslawii.
Osobi~ie uwaiam, ze w wiclu wypadkach ЬуІо tak jak z wilkami, kt6rymi si(( bardzo
interesuj((. Opowiadano о ludziach і dzieciach 1.agryzionych przez wilki. Szcdlcm tropcm
tych wie~ci. Zawsze wypadck ЬуІ "nie tu ale w s~sicdnicj wsi." Bylcm w tcj S~siednicj; zn6w
,.Nie tu ale w s~siedniej" itd. Znaj~c wojn(( osobikie, znam ow~ spiral(( okrucieflstw z obu
stron tak polskicj, jak і ukraiflskiej. Zupelnie bc1.sensown~. Ро kampanii 1939 wojn((
odbylcm w partyzance АК w rcjonic Nowego Thrgu і Limanowcj, gdzie nic ЬуІо konПikt6w
z Ukraiflcami. Ale о r6znych obustronnych okrucieflstwach slyszalem od koleg6w kt6rzy byli
w akcji ,.Wisla" juz za PRL.
Osobi~ie mam duze uszanowanie dla Ukraiflc6w і ich kultura oraz obr71tdck ma dla mnie
duiy urok.
ЬуІу,

СПОГАДИ З 1939 РОКУ З МОЇХ ЗУСТРІЧЕЙ З УКРАЇНЦЯМИ
НА ШЛЯХУ ПІДГАЙЦІ-НОВИЙ САНЧ
До 17 вересня 1939 року марширував я з мішаними відділами Польського Війська
(був підхорунжим) через Тернопіль в напрямку Мікулинців. Від Мікулинців ми
почали вертатися на південний захід, тоді я ще не знав з яких причин. До того дня не
мав жодних ворожих зусрічей з українцями (тоді ділили українців на старорусинів

мирно, або нейтрально наставленних до поляків і на "українців", симпатиків німців,
які відносились до поляків ворожнечо). Марширували ми через Плотич і Козову в

напрямку Бережан. На забезпеченій ночівці, недалеко села Куропатники нас

обстріляли з лісу, ми відповіли вогнем і за пару хвилин "війна" закінчилась. Всі
вважали, що це були українці (може це був, якийсь патруль Червоної Армії?). Через

Шибалин увійшли ми зі східної сторони до Бережан. Тоді знов із будинків села нас
обстріляли з рушниць. Пішов туди польський патруль і арештував двох хлопців з
рушницями. Потім, казали що їх розстріляли. Через Лісникі і Куряни ми йшли в

напрямку Липиці Горішної де

18

чи

19

вересня нас оточила і взяла в полон велика

кінна частина Червоної Армії. Гнали нас без їжі і без води в напрямку Підrайців.
Місцеве населення сіл, через які нас гнали вийшло з відрами води і хлібом. Солдати
Червоної Армії забороняли і перешкоджували людям, які нас rодували і давали пити.

МІЖ ПОЛЯКАМИ І УКРАУНЦЯМИ

125

Були це села Липиця Долишия і Славетин. На другий день гнали нас через село

Голгочі, а перед Доброводами мені і декільком моїм товаришам вдалося втекти, і
вночі ми повернулися до Підгайців. Не мали ми жодних сутичок з українцями. Певні

клопоти були з червоною міліцією на мості через Коропець. Застрашили ми ту
сторожу і дійшли до міста. Там я був кілька днів, а потім почав вертатися на захід.
Добирався по-різному, частину дороги їхав залізницею, частину попутними возами,

а частину пройшов пішки. По дорозі не мав жодних прикростей з боку українців.
Ночував по українських хатах, де завжди мене гостинно приймали і давали їсти що

було. Було видно, що я бувший солдат, і хоча давали мені цивільну одежу, ще довго
було видно ким я є. Можливо допомогла мені знайомість української мови (частина
моєї родини жила в Бережанах, частина у Львові). За якийсь час (може за тиждень,

може за днів І О

-

тратив відчуття часу) я дійшов до Львова і далі возами, чи пішки

дійшов до Тирави Волоської (в коліні Сяну>. Тоді тільки що появилася границя на

Сяні, між землями окупованими з одної сторони німцями, з другої Радянським

Союзом. Зустрівся я тоді з великою гостинністю українців в селі Креців. Особливо
пам'ятаю ночі проведені на українських печах. В тім селі зловили мене червоно
армійці - виглядало це погано, але за якийсь час відпустили. Через Бірчу, Суфтин
добрався я до БахQва над Сяном, звідки українці в білий день перевезли мене через

Сян. Перебравшись на другий беріг я вирушив на захід, в район Ліманової (до

Йодловніка). Мандрував я десь тиждень, ночував по селах. Українці завжди були
доброзичливі.
Проблеми з нічлігами і з харчами почалися щойно в моїх рідних місцях і то зі
сторони корінного польського населення.

Анд:жей ЛАШЧИНСЬКИЙ

P.S.

Я сам не зіткнувся з вбивствами, доконаними українцями. Напевно вонибули,

про що я знаю з оповідань, з датами і прізвищами, зі спогадів своєї "східної" родини.

Часто вони були зовсім без сенсу, подібні до тих, що зараз ми можемо спостерігати в
Югославії. В багатьох випадках я вважаю, що могло бути, як з тими вовками, якими

я дуже цікавлюся. Розказували мені про дорослих і дітей загризених вовками. Йшов
я стежкою тих відомостей. Зав~и випадок був "не тут, а в сусідньому селі." Я був у
"Сусідньому" і знову "не тут, а в сусідньому" ітд. Знаю війну особисто, і знаю ту
спіраль жорстокості і з боку поляків, і з боку українців. Після 1939 року, я воював в
партизанах АК, в районі Нового Таргу і Ліманової, де не було конфліктів з
українцями. Але про різні сутички і злочини з обох сторін я чув від своїх колег, які
приймали участь в операції "Вісла", вже за часів ПНР.

Особисто я дуже шаную українців і їх культура та обряд має для мене великий чар.
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Z ukrainskiej wojny nie przyni6sl m6j ojciec zlych wspomnien. ВуІ w odsieczy Lwowa і
walczyl przeciw Ukraincom w 5 pulku piechoty legionowej od listopada 1918 do czerwca
1919 roku. W jego opowiadaniach z tej wojny nie ЬуІо niech~i wobec Ukrainc6w. Nie bylem
w zwictzku z tym ch·owany w nienawi~ci do nich. Wrogami byli Niemcy і bolszewicy.
Druga wojna zmienila moje uczucia і do tych wrog6w dolctczyli Ukraincy. Straszne relacje
Polak6w przybywajctcych z Wolynia і Podola poka7..aly mi Ukrainc6w w przeral..aj(icym
~wietle. ВуІ to jaki~ inny nar6d nie pasuj'tcy do ojcowskich opowiadan. Literatura wspomnieniowa na ten temat wydawana w PRL poglttbila te nastroje. Thk ЬуІо do konca lat sze~cdzie
sicttych.
W mittdzyczasie koniec lat czterdziestych pozbawil mnie zludzen со do dzialan anglo-amerykanskich majctcych zatrzymac і cofnctc sowieckct ekspansjtt. Stalinowska straszna noc
wydawala sitt nie miec konca. Potem przyszedl "polski pazdziernik" а z nim wiara w Gomulk<;
і w mozliwo~c porozumicnia sitt z Rosj(i. Gdy te mozliwo~ci okazaly sitt nicmozliwo~cict, а
stalinowski terror przerodzil si<; w pokojowe rujnowanic przez ZSRR gospodarki, wojska,
harcerstwa, szkolnictwa і wszystkicgo, со ЬуІо w Polscc, stwicrdzilem ze nie ma dla nas
ratunku. Zabraklo sojusznik6w. Dotychc7.asowc sojusze korkzyly sit; tragicznie poczynaj'tc
od Francji, Anglii, а konczctc na Stanach Zjednoczonych. Rosyjski sojusznik, со do kt6rcgo
mozna ЬуІоЬу micc zludzcnia (ро naszym "pazdzicrniku"),' oka7..al si<; nieprzejednanym
wrogicm, wprawdzie nie strzelaj'tcym і nie wysylaj't<-)'m na Sybir. W takim nastroju mijal
przelom lat sze~cdzicsiцtych і siedemdzicsi'ttych і wtcdy w cicmnym tunelu zobaczylcm
~wiatclko, kt6re w tej chwili pali sitt dla mnie (і nie tylko dla mnie) jasnym plomieniem. А
ЬуІо to tak: okolo roku 1970 poznalem pewnego podoficera z 11 Korpusu gen. Andersa, kt6ry
snujctc wojenne wspomnienia powiedzial, zc nic ma lepszych ludzi jak Ukraincy. Oszolomiony tym stwierdzeniem zawolalem,: "Со pan m6wi'! Przccicz to rezuny, mordercy!" W
odpowiedzi uslys7..alem: "Ja wiem, со m6wi<;. W 1939 roku bylem w wojsku і na Wolyniu w
lcsie znalezli~my kiedy~ kobiettt zgwalconct z obcitttymi piersiami. Kobieta umarla przy nas,
m6wictc przed ~mierci(i, ze to zrobili Ukrain<..y Poszlismywtedy do najbli7.szej wsi ukrainskiej
і zrobili~my rewizje ро domach. Je~li gdzie~ hyla bron ro7~'\trzeliwalismy gospodarza. Ро paru
dniach wzittli nas do niewoli sowieci і wywiezli do zaklad6w mctalurgicznych do Zaporoza.
І wtedy tam w gl((bi Ukrainy zobaczylem innych Ukraincow. Przychodzili do nas robotnicy і
pytali: "Со wy robicie u nas za drutami. My~my 20 lat czckali ze wy nam przyniesiccie
wolnosc! Jak to sit; stalo?" Gdy przyszly ~wi<;ta Bozego Narodzenia dookola naszcgo obozu
stal tlum Ukrainc6w, kt6rzy rzucali nam przez druty jedzenie і samogonk<;, а potcm my~my
spiewali kol<;dy, а oni spiewali razem z nami stojctc na snicgu і рІасщс. Thcy sц Ukraincy! Сі
okrutnicy z naszych teren6w to tylko niewielki procent calego narodu". W jakis c?..as potcm
rozmiawialem z oficercm z kampanii wrzc~niowej і zapytalcm go czy mial w swojej kompanii
Ukrainc6w. МіаІ. Zapytalem, jak si<; bili. Popatrzyl na mnie ze zdziwieniem і odpowiedzial,
ze tak jak РоІасу. Nie bylo 7.adncj r6znk)'. Ро tej rozmowie zadawalem takie pytania
wszystkim spotkanym zolnicrzom wrzc~nia. Odpowicdzi ЬуІу takie same.
Кilkanascie lat temu bylcm na prelekcji w РАХ-іс. Tematcm ЬуІа praca kuricrow utrzymujctcych l'tczno~c przez Кarpaty z rщdem polskim w Paryzu w 1939 і 1940 roku. Prclegcnt
powiedzial со~ na temat wydawania przez Lcmkow zlapanych kuricr6w w rttce niemieckie.
Przy okazji m6wil og61nie о ukrainskich okrucienstwach. Wtedy wstalem і powiedzialem ze
sprawy ukraiflskie z okresu okupacji S(i powszechnie znane, natomiast spoleczenstwo wie
niewiele na temat zachowanie sitt Ukrainc6w w 1939 roku. Poniewaz na sali jest wielu
oficer6w z kampanii wrze~niowej chcialbym dowiedzicc si<; jakie S(i doswiadczcnia Pan6w z
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tego pola. Jako pierwszy zabral glos pulkownik Balos dowodцcy 20 pulkiem piechoty w 1939
roku. Powiedzial со nast((puje (cytuje prawie doslownie): "Par(( dni przed wybuchem wojny,
b((d~c na pozycjach pod Pszczyn~ stwierdzilem, ze m6j ordynans jest Ukraincem, luzak
Ukraincem, zwiad konny mam ukrainski і najbli7.szy dzialon jcst obsadzony przez Ukrainc6w. Zastanawialem si(( czy nie pomiesza~ ich z Polakamy і wtedy przypomnialem sobie ze
mialem kied~ w pulku dw6ch oficer6w Ukrainc6w, kt6rzy ЬуІі pomijani w awansach і zostali
awansowani za moim wstawiennictwem. Pom~lalem wtedy, ze ja im zaufalem, а teraz nie
ufam zolnierzom ... і zostawilem wszystkich. awiadc1..am Panu, ze nie mialem nigdy lepszego
ordynansa, nie mialem lepszego lu1..aka, nie mialem lepszego zwiadu і nie mialem lepszego
dzialonu. R6wniez сі awansowani za moim wstawiennict~cm oficerowie byli znakomici". Ро
pulkowniku Balosie zabral glos jaki~ podchor~Zy, kt6ry m6wil, ze on mial inne do~wiadcze
nia, ze na Lubelszczyznie Ukraincy z jego plutonu dezerterowali. Ро podchor~Z}'m zabieralo
glos jeszcze par(( os6b, ale wi((kszo~~ wypowiedzi na temat Ukrainc6w ЬуІо pozytywnych.
Ро spotkaniu w РАХ-іе mialem takich rozm6w wi((cej. Oto skr6t kilku z nich.
Кapitan z pulku Х (nie pami((tam numeru) na pytanie jacy ЬуІі Ukraincy we "wrze~niu",
odpowiedzial ze byli fatalni.
Pulkownik Zakowski z 3 p.ul. ~l~skich powicdzial, ze mial w szwadronie 30% Ukrainc6w
і ze bili si(( znakomicie.
Opowicdzi oficera z 9 p.ul. malopolskich ЬуІу identyczne jak pulkownika Zakowskiego.
Th rozmowy z zolnierzami wrze~nia u~wiadomily mi, ze Polska nie graniczy z Rosj~ (wbrew
temu со pisal Dmowski), ze na wschodzie graniczymy z Ukrain~, Bialorusi~, Litw~. Pr6by
Pilsudskiego nadania panstwowo~i Ukrainie і Bialorusi zakonczyly si(( niepowodzeniem, ale
dzisiaj - jak powiedzial historyk dr Staniewicz - w czasie pierwszego ро wojnie marszu
szlakiem І Kompanii Kadrowej, Polska stoi przed s1..ans~ jak~ miala w czasie Unii Lubelskiej.
Wzajemne przebaczenie win і spojrzenie w przyszlo~~ zamiast rozpatrywania tragicznej
przeszlo~i to nasz program. Т(( drog(( przebyli w okresie mi~zywojennym Ukraincy mi((dzy
Zbruczem, а Bugiem. Thm za Bugicm, Zbruczem і Dnieprem nie ma juz wrog6w Polski,
Ukraincy kt6rzy przeiyli dziesi~tki lat w sowieckim raju to nasi sousznicy, Polska jest ich
nadziej~. Wi((kszo~~ naszego spoleczenstwa nie u~wiadamia sobie tego, Z}'j~c ci~gle strasznymi wspomnieniami. Podobne uczucia wobec nas rywi ukrainska mniejszo~~ narodowa w
PRL. Musimy sobie u~wiadomi~, ze krzywdy wyrz~dzonc Polakom przez Ukrainc6w w czasie
11 wojny to prehistoria.
W czasie rzezi galicyjskiej w 1846 roku polscy chlopi spod Thrnowa krajali pilami polskich
powstanc6w і polsk~ szlacht((. Cz:y jest kto~ w Polsce kto Zywi nienawi~~ do potomk6w
polskich chlop6w z 1846 roku. Wnukowie galicyjskich, polskich rezun6w poszli do legion6w,
а w dwudziestym roku odparli bolszewick~ inwazj((. Thk samo naleiy obecnie patrze~ na
Ukrainc6w. 1Ь nasi naturalni sojusznicy w obronie przeciw rosyjskiemu imperializmowi,
kt6ry za kilka czy kilkana~ie lat moze si(( odrodzi~.
Jaroslaw Hajwas, prowidnyk OUN na Wolyniu z okresu wojny powiedzial w roku 1990
w rozmowie z redaktorem A.Romanowskim parafrazuj~c slowa Pilsudskiego- cytuj(( z
pami((ci - "Polska і Ukraina skazane s~ na wsp61prac((; inaczej zginie Polska і zginie
Ukraina."
Andrzej IZDEBSКI
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OD WALKI DO POROZUMIENIA І WSP6~DZIA~ANIA
АК І WIN Z UPA W LUBELSKIEM

f

Na terenach wschodnich Rzeczypospolitej chyba nie ЬуІо Polaka, kt6ry nie my~lalby z
stosunkach polsko-ukrainskich. Sprawa ta korzeniami si~ga dalekiej historii і nie
moj~ intencj~ jest rozpisywanie si~ na ten temat. Jednak trzeba pokre~lit fakt, ze tak przed
wojn~ jak і podczas jej trwania, ро obydwu stronach polskiej і ukrainskiej - ЬуІу
usilowania zmierzaj~ce do ulozenia poprawnego wsp61iycia naszych narod6w. А oto jcdcn
z godnych uwagi przyklad6w wsp61pracy polsko-ukraiflskiej, kt6rej bylcm wsp61tw6rat w
dramatycznych czasach okupacji.
W lipcu 1941 roku, ро przybyciu do Anglii, otrzymalem przydzial do І Brygady Strzelc6w
w Szkocji. W marcu 1942 roku wyrazilem zgod~ na przygotowanic do walki w kraju. W
ramach szkolefl, kt6re p6zniej nast~pily, przyjezd7.ali do nas ministrowie, premierzy- Кarol
Popiel, ks. Кaczyflski, Stanislaw Mikolajczyk, gen. Sikorski. Gdzi~ w sierpniu 1942 roku
przyjechal gen. Sikorski. Na jego iyczenie zebrali~my si~ wok61 niego. KorzystajC~c z okazji
kto~ zapytal, czy m6glby zadat pytanie. Prosz~, pytajcie- padla generalska odpowiedz. Panie
Generale- spytal jeden z kolegow- wiele slysi'.ato si~ о nieporozumieniach z Ukraiflcami,
czy m6glby Pan poinformowat nas jak zostala 7.alatwiona sprawa ukraiflska?- О widz~, zc
interesuje Was polityka - odparl Sikorski. Na potwierdzcnie naszych zaintcresowafl kto~
powiedzial, ze przeciez w kraju b((d~ nas pytat о wiele spraw, wi((c jak mamy to zagadnienie
przedstawit? Gen. Sokorski odparl kr6tko: "Ukraiflc6w sprzedam Stalinowi!"
Na pro~bct о bliisze wyja~nienie czy owa "sprzedaz" obejmie tylko Ukraiflc6w, czy r6wniez
zamieszkane przez nich ziemie, czy tez nast~pi wymiana ludno~ci polskiej і ukraiflskicj,
podobnie jak mialo to miejsce ро І wohnie ~wiatowej mi~zy Thrcjц, а GrecjCІ, Sikorski
kr6tko odrzekl: "Za wiele Ь~іе chcieli wiedziec!"
We wrze~niu 1942 roku skoczylem do kraju і w pazdzierniku otrzymalcm przydzial do
"Salonu" czyli na LuЬelszczyznC(, ze specjalnymi zadaniami na Zamojszczyznie. Thm od
pierwszej chwili zetkn~lem sict z tr6jnarodowym zagadnieniem. Zydzi przebywali w niclicznych gettach і moglem ich spotkat pojedynczo ...
Polacy znajdowali sict w wyj~tkowo ci~zkicj opresji; wysicdlano ich z r6znych wiosck, а
nawet z calych gmin і osadzano w obozach. lch gospodarstwa 7..ajmowali N iemc...)'. Ukraincow
przesiedlano cz~iowo; ich wioski przeznaczano r6wniez dla Niemc6w, аІе ludno~t ukrainsk~ przenoszono do wsi polskich, z kt6rych mieszkanc6w wczc~niej wywicziono do oboz6w.
Na tym tle powstawal dodatkowy antagonizm polsko-ukraiflski, zwlaszc1.a, ze w wysicdleniach brala udzial grupa ukrainska z przewodnicщcym Komietetu Ukrainskicgo na Chclmszczyznct Lukaszczukiem, ~i~le wsp61pracuj~ca z administracj~ niemieckCІ і Gcstapo. Na
wioski zasiedlane przez NiemC6w Polacy dokonywali CZC(Sto zbrojnych atak6w і jezeli wysiedler\ dokonywali Niemcy, traktowano to jako dzialanie wroga, dopust Воіу, w pcwnym stopniu
przyjmowano to jako zjawisko "normalne", wojenne, ale kiedy wysiedlano na rzecz Ukrainc6w, Polacy nie mogli tego ~ierpiee і zdarzalo si<;, ze takц wioskct palono, np. Strzclce nad
Bugiem.
W maju 1943 roku gorliwego przewodnicщcego Komitetu Ukrainskiego Lukaszczuka,
kt6ry wsp61uczestniczyl w planowaniu і przeprowadzaniu akcji wysiedlania wiosck polskich,
АК pr6Ьowala zlikwidowac, ale zostal tylko ranny. R6wniez UPA, gdy ро przej~iu frontu
znalazla sict w lipcu 1944 roku w poblizu Rawy Ruskiej, za wsp61praCC( z Gestapo wydala na
nie~ wyrok ~mierci, kt6ry wykonano. [... ]
Niestety, w latach 1943/1944 walki polsko-ukrainskic nasilaly si~ і nie pomagaly zabicgi
maj~ce na celu zlagodzenie stosunk6w. [... )
trosk~ о
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Walki te ЬуІу na r~k~ Niemcom oraz oczywi~ie przynosily czysty zysk Sowictom, kt6rzy
pozbywali si~ w ten sposob aktywnych patriot6w polskich і ukrainskich.
Straty wSrod ludno~i L]'Wilncj w powiccic-Hrubicsz6w w czasie wojny wynosily (podajt( z
pamittci, wi~c w przyblizcniu): Zydzi - ponad 16 tysi((Cy. Polacy - okolo 6,5 tysi(\ca,
Ukraincy - okolo 3,6 tys; w tym: 31 zolnicrzy Wrze~nia, 450 akowc6w, 150 bechowcow
(gl6wnic w lasach Bilgorajskich), 45 zolnicrzy wciclonych do armii Bcrlinga. Wiosek zniszczonych calowicic ЬуІо ponad 50.
W 1944 roku narzucalo si<; pytanic, czy nadal mamy toczyt walktt z Ukraincami, kt6rzy
znajduj(\ si(( pod щ sam(\ okupacj(\ со і my і kt6rym- tak samo jak і nam- nic pozwala si<;
ryt w wolno~ci і nicpodlcglo~i.
We wrze~niu 1944 roku па odprawic zwolancj pod Dubienk(\, na ktorej obecni byli
oficcrowic Obwodow: Hrubicszowskicgo, Tomaszowskicgo і Chclmskicgo, powiedzialcm, zc
od tcj chwili l".amiast walki rozkazuj~ szukat kontakt6w і porozumicnia z Ukraincami oraz
obszcrnic ul".asadnilcm koniccznosc l".Зj((cia takicgo stanowiska. Wsrod dow<.)dc6w byli tcz
tacy ludzie, ktorym pomordowano cz~c najbli7..szcj rodziny, lccz na szcz~ie znalazlcm u
wszystkich zrozumicnie, а nawet gorliwych wykonawc6w moich rozkaz6w. Zaraz tez podyktowalcm szefowi BiP-u "Bcrcntowi"- Bolcslawowi Кlcmbukowskicmu trcsc ulotki, kL<.)r(\
powiclilem w kilkutysi~cznym nakladzie і rozpowszcchnilcm w powiatach: Wlodawa, Chclm,
Hrubieszow, l()masz6w Lubclski, Lubaczow, az ро Jaroslaw. W ulotcc wskazywalem, ze сі,
kt6rzy wyslugiwali si~ Nicmcom zc szkod(\ dla naszych narod6w, odcszli wraz ze swymi
protcktoпimi, natomiast narody naszc znalazly si<; pod okupacj(\ Sowict6w, kL6re pozbawily
jc naturalncgo prawa do wolnoSci і nicpodlegloSci. Naszym obowi(\zkicm ЬуІо wi<;c zanicchanie w:t.ajcmnych walk і podjt;cic wsp61dzialania w d(\zcniach do niezawislo~i. ,.Wyci(\gamy do Was bratni't, przyjazn(\ dlon - pisalcm. - Pol'tczmy si~ w walce о nicpodlcglo~t
naszych narodow."
ВуІо to na przclomie wrzcsnia і pazdzicrnika 1944 roku. Juz ро kilku tygodniach otrzymalem pozytywny oddiwi((k; :t.acz~ly si~ tcrcnowc kontakty dow6dc6w, walki ustawaly і pod
konicc roku zupclnic 7llnikly. W kontaktach tych przyjmowano 111sad<; wzajcmncgo iyczliwego traktowania, podkrc~lano potrzcb~ wspolpra<.)' і wsp6ldzialania oraz przygotowywano
spotkanic na wyiszym szczcblu. Poprzcz kontakty tcrcnowc informowalcm Rzeszowskic
oraz nalegalcm na przyj~cic mojcj linii post~powania і jak mi wiadomo, komendanL Obs711ru
Poludniowego, plk. Nicpokolczycki, r6wnicz ЬуІ podobncgo zdania w sprawic stosunk6w
polsko-ukrainskich. Idca ta od lat ЬуІа mu bliska і sam 7.aangazowal si~ gor'tco w tt( spraw<;.
Na opuszczonc w <."l.asic rzczi gospodarstwa powr6cilo tysi(\CC gospodarzy.
О konLaktach, rozmowach і usLalcniach, ktorc mialy micjscc wc Lwowic cry w Wars711wic,
w terenic nic nic ЬуІо wiadomo і nie dochodzily tu 7.adne wytycznc. Ро prostu jakby walk
polsko-ukrainskich nie ЬуІо, chociaz prasa ccntralna. m.in. "Biulctyn Informa<.)'jny" pisala
о nich.
W styczniu 1945 roku mialo wreszcie doj~t do spoLkania z przedstawicielami Ukrainc6w,
jednak zd'ti.aj(\L)' zc Lwowa przcdstawiciel UHWR zginal w walcc z NKWD, со znacznie
przcdluiylo oczckiwanie na przcprowadzcnic 7llsadniczych rozmow. Mojc wytycznc doLyC7.(\ce koniecznoSci ro1.szcrzcnia kontakt6w ЬуІу jcdnak rcalizowanc.
Pod konicc kwictnia (prawdopodobnic 21 kwictnia) 1945 roku w okolicach Lubaczowa
kpt. Marian Warda - "Polakowski" (w cl".asic rozmow z Ukraincami wyst((powal jako
"МаІу") wzi(\1 udzial w spotkaniu przygotowawczym z przcdstawiciclami UPA. Znal on calo~t
sprawy і dobrzc rozumial moje intencjc. Kpt. "Polakowski" zaproponowal, opr6cz ustalcn
dotyc711cych dalszych spotkan, natychmiastowc wprowadzenie w іусіе porozumienia о
wsp61prawcy і swp61dzialaniu na tcrcnach od Wlodawy do Jaroslawia. Chodzilo о to, Ьу
Ukraincy wicdzicli, zc wspolpraca jcst historyczn(\ konieczno~i'l dla obydwu stron і ze
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ewentualne odwlekanie wspoldzialania nie jest gr~ obliczon~ na osiцgnic;cic jakich~ zyskow.
Do drugiego spotkania doszlo 5 maja. Ukraincow reprezentowalo dwu czlonkow UHWR
oraz jeden przedstawiciel UPA. Propozycja kpt. "Malego" ro7..szerzala nicpisane porozumienie о 1.aprzestaniu walk, kt6re faktycznie ustaly od konca 1944 roku. ОЬіе strony wyrazily
ubolewanie, iz na skutck zbiezncgo dzialania roznych ekstremist6w z politykц Niemiec і
Rosji Sowieckiej, zgin~o tak wielu Polak6w і Ukrainc6w, mimo ze u obydwu narodow ЬуІа
dobra wola і dцzenie do wspolpra<.)', dlatego tez przyszlo~~ naszych narod6w pragnц zabezpieczy~ zawierajцc nastc;pujцce porozumienie:
І. ОЬіе umawiaj~ce si<; strony stwicrdzaj~. ze Rosja od wiekow jest ich wspolnym wrogiem
okupuj~cym ich kraje.
11. ОЬіе strony uznaj~ potrzcbt; kontynuowania walki о nicpodlcglo~~ swoich kraj6w,
wzajemnego popierania sic; oraz wspoldzialania:
1) postanawia sic; przerwa~ jakiekolwiek wrogie dzialania przeciwko sobie;
2) Armia Krajowa udzicla~ b((dzic pomo<.-y rywno~iowej, lцcznie z kwatcrami і sanitarncj:
lekarstwa, opatrunki, opieka nad rannymi;
3) Strona Ukrainska oddaje do dyspozycji АК sw6j glc;boki wywiad (z tcrcnu Ukrainy,
Bialorusi, Czech, Moraw, Кrymu і Gruzji) і w razic potrzeby wlцczy si(( do walki zbrojncj.
ІІІ. UHWR pragnie і prosi Ьу РоІасу dzialajЦL)' na Zachodzie (r7.Цd w Londynic) rcprezentowali rowniez intercsy ukrainskie.
lV. Strona Ukrainska zaproponowala, Ьу obydwie strony dціуІу do osi~gni<;cia wsp61ncgo
celu, tj. uznania nicpodlcglo~i naszych narodow ... (... ]
Gdy 21 maja 1945 roku doszlo do spotkania АК z UPA na wyi.szym szczeblu, glownym
moim pragnieniem ЬуІо, by~my w walce о nicpodlcglo~~ naszych narodow mogli w7.ajcmnie
si(( wspicra~. Na to ·spotkanie z Ukraincami, ktorych rcprczentowali "Szejk", "Hrab" і "Zir"
(pochodzil spod Poltawy), przybylcm w towarzystwie "Turi", "Roty"- S. Кsi~zka, "Norberta" -Jana Throwskiego, "Malcgo", "Polakowskiego"- Mariana Wardy, "Wdowy" -Jozefa
Boreckiego і chyba jcszcze jedncgo, moze dwoch, kt6rych nazwisk nic pamit;tam. Spotkanie
ЬуІо ubezpicc7.ane przcz dwa plutony, ро jednym z kazdcj strony. Ро wstc;pnych przemowieniach, Ьу nie urazi~ :i.adncj zc stron, 7.aproponowano prowadzcnie rozmow w j<;zyku francuskim, angiclskim lub niemieckim, lecz przyjaznie wytlumaczylcm, ze przecicz latwicj nam
b((dzie m6wi~ ро polsku, gdyz wszyscy ten j<;zyk znaj~ і tak tez przyjc;to.
Ро zlozeniu przez kazd~ stronc; dcklaracji, z kt6rych wynikalo, zc Pola<.)' і Ukraincy сhсц
zupelnej odmiany w7.ajcmnych stosunk6w, ро omowicniu sytuacji przysщpiono do formulowania postulatow і wniosk6w.
Przedstawicielc ukrainscy wskaІ.ali na swoje szcrokie mozliwo~ci wywiadowczc oraz kontakty z narodami znajdujц<.-ymi si<; pod okupacjц sowicckц w gl<;bi tcrytorium ZSRR і
postulowali, Ьу rzцd polski przebywajц<.)' w Londynie rcprczcntowal takze ich intcrcsy.
Protokolu tego spotkania nie spor7.цdzili~my, gdyz uwa:i.alcm, iz porozumicnie ЬуІо
ramowe, а sytuacja і potrzcby sц zmicnne. Posiadaj~c ogolnc ustalcnia powinni~my szczcrzc
wypelnia~ je іуwц trc~ci~ w duchu w7.ajemnej iyczliwo~i. przyjazni і z my~l~ о przyszlo~ci.
Do chwili mcgo aresztowania, kt6rc nasщpilo w dniu 21 stycznia 1946 roku, gdy przyjcchalcm
do Wars1.awy w celu skontaktowania si<; z szcfcm Obszaru WiN, nasza wspolpraca rozwijala
si(( doskonale wc wszystkich punktach. Nas1.a idca zostala nie tylko zaakceptowana przcz
nasщ organizacj<; AK-WiN, аІс takzc przcz spolcczcnstwo. ВуІі jcj gorцcymi zwolennikami
tacy ludzie, jak rektor KUL-u ks. Slomkowski, prof. Ignacy Czuma і inni.
Spotkalo mnie tcz pewne nicpowodzcnic; ot6z sprawa porozumienia nie mogla dotrze~
do ~wiadomo~i koincndanta Obszaru Centralncgo WiN-u "Radoslawa"- Jana Mazurkiewicza, zrezygnowalem witre z rozmow z nim na tcn temat і tylko 7.alccalcm jц w moich
raportach. Jak sic; poznicj dowicdzialem, wiadomo~~ о porozumieniu dotarla w lipcu 1945
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roku do Wloch, do gen. Andersa, kt6ry ро wyja~nicniach gcn. Thdeus1..a Pelczyflskiego "Grzcgor7..a", r6wn.iez jc zaakccpюwal.
W porozumieniu z naszymi ukraiflskimi przyjaci61mi micli~my skicrowac r6wnoleznikowo 6 oficerskich patroli 2 plus 4, kt6rc mialy dotrzec od Bugu do Dnicpru celem rozpoznania
і ewentualncgo pozostania tam w charakterze kadry lub instruktor6w przy UPA. Patrole te,
pilotowane przcz Ukraiflc6w, mialywyruszyc na wiosn(( 1946 roku, lccz ро moim arcsztowaniu саІа sprawa upadla.
Idea jedno~i і wsp6lnej walki 1.apadla gl((boko w serca і umysly Polak6w і Ukraiflc6w, а
jej odglosy docieraly do mnic, az do wi<;zicnia na Mokotowie. W nocy 28 maja 1946 roku
oddziaty WiN-u oraz UPA zaatakowaly wsp6lnie garnizon komunistyczny w Hrubicszowie,
uwalniajцc z ubowskicgo wi((zicnia 50 arcsztowanych, w~r6d kt6rych ЬуІо kilkana~ie os6b
zagrozonych karц ~micrci. W czasie walk zgin((la sanitariuszka znajdujцca si<; w areszcie.
Budynck zostal zupclnic spalony, r6wnicz w mic~ic zlikwidowano pcwnц ilo~c funkcjonariuszy UB. Oddziaty UPA walczyly przeciwko batalionowi NKWD, kt6remu zadaty straty.
ВуІо to od czas6w Pilsudskicgo і Pctlury najlicznicjsze wsp61dzialanie oddzial6w polskoukraiflskich przcciwko Rosji Sowicckiej, w ktorym bralo udzial okolo 2 tysi((cy zolnicrzy.

Marian GOI..F;BIEWSKI
Pensylwania, 5 sierpnia 1986

UKRAINSKIE

GETTO

Dobrowolnc zamkni((cic si(( w gcttach pozwolilo Zydom l.achowac to7~"amo~c narodowц,
mimo nie posiadania wlasnej paflstwowo~i. Z Cl.asem jednak odcrwanic ludno~ci gctt od
otac7..ajцcej rzeczywisto~i stalo si(( przyczynц skostnicnia struktur spolccznych і braku
przcplywu idci mi((dzy ~rodowiskiem iydowskim, а ~wiatem zewn((trznym. Szczcg6lnie ostatnie zjawisko 7.agra7~ obccnic Ukraiflcom w Polsce. lch sytuacja, а zwlaszcza ich zachowanie,
wydaje si(( micc wiclc analogii z polozeniem Zyd6w przcd 11 wojnц ~wіаюwц.
Nic chcialbym w tym micjscu jednoznacznie pot((piac "polityki gctta", uprawiancj zrcszщ
przez wi<;kszo~c Ukrainc6w w spos6b pod~wiadomy. Zdaj<; sobic spraw((, zc ulatwia ona
kultywowanie narodowych tradycji, j<;zyka, systemu warto~i. Prawdц jcst r6wnicz. ze owo
,.zej~cie do podziemia" zostalo najcz((.<ciej wymuszone przez warunki zcwш;trzne- nietolerancj(( spoleczno~ci polskicj czy brak mozliwo~ci normalnego rozwoju bez wyrzekania si((
narodowej toi.samo~ci.
11 wojna ~wiatowa, zwlaszcza 7.а~ wydarzenia rozgrywajцce si(( bczpo~rednio ро nicj na
poludniowo-wschodnich kresach PRL, znacznic pogl<;bity rozdiwit;ki mi<;dzy Polakami і
Ukraiflcami. Przez 40 lat, kt6re uplyn((ly od tego c1.asu komunistyczna propaganda zr((cznic
і trzeba przyznac skutecznie podtrzymywala mit ukraiflskicgo ,.rizuna". Na ZЗdnym innym
polu jej "szczckaczki" і "gadzin6wki" nie osiцgn<;ly takich sukccs6w, jak przy wpajaniu
Polakom c7..arno-bialcgo obrazu zlcgo Ukrainca-nacjonalisty і dobrcgo Ukrainca-komunisty,
z tym tylko, ze оЬа modcle oceniane sц przez Polak6w jako ncgatywne. W pierwszym
wypadku Ukraincy jawiц si(( jako zr6dlo zbrodni, natomiast w drugim jako sludzy znicwalajцcego systemu.
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Rozproszenie nieliczncj spolcczno~ci ukrainskiej ро Polscc p<~lnucncj і zachodnicj dalo
efekt przeciwny do zamicrzoncgu. Cz~sc Ukrainc6w ulcgla oczywiscic poloni7.acji і zostala
wchloni((ta przez polskie otoczenie, со ЬуІо celcm rzцd6w komunistycznych, dцzц<..:ych na
wz6r Narodowcj Demokracji do stworzcnia panstwa jcdnolitcgo narodowo. Wi~kszo~c
jednak dzit;ki ~wiadomosci narodowej zdolala oprzec si~ polonizacji zamykajцc si(( w sobic,
w poczuciu zagrozcnia czyhajцcego nie tylko ze strony czynnik6w oficjalnych, аІс takze
spolcczenstwa polskiego. Nieufnosc nic jest оЬса nawct przcdstawicielom clity intclcktualncj. Zdarza sit;, ze ludzic сі ро dlugiej dyskusji, w C7..asic kt6rej otrzymujц niczbitc dowody
braku antyukrainskich fobii w srodowisku polskim, usilnie starajц sit; przekonac swcgo
rozm6wc(( о klamliwosci komunistycznego mitu Ukrainca. То wywazanic otwartych drzwi
nie tylko utrudnia porozumienie, аІс takzc jcst swiadcctwem szcrcgu komplcks6w.
D~zcnic do zamkni~cia si~ we wlasnym srodowisku stalo si(( znamicnnц сесhц czlonk6w
spolccznosci ukrainskicj w Polsce. lzolacjonizm jako obrona przcd akulturacjц tkwi glt;boko
w psychice. Zrozumiala jcst sklonnosc do kontakt6w z osobami tcgo samcgo pochodzcnia
etnicznego, nicpokoi jcdnak, zc dopiero w takim ~rodowisku Ukraincy nabicrajц pcwnosci
siebie. Dodatkowych problcm6w przyspafl.ajц im zmiany, zachodzцce w uwarstwicniu spolecznym wsp6kzesncj Polski. Konscrwatyzm wsi, kt6ra jcst ich tradyt:yjnym micjsccm zamicszkania, ulatwia zachowanie odrt;bno~ci narodowcj. Gorzej jest w miastach, gdzic komplcksy
narodowe nakladajц sit; na typowe dla przybysza zc wsi trudnosci z adaptacjц w nowym
kulturowo srodowisku. Sprz~zenic obu czynnik6w powoduje, ze Ukraint.)' аІЬо zatracajц
swiadomosc narodowц, аІЬо ograniczajц kontakty z Polakami starajцc sit; 7.amknцc we
wlasnym ~rodowisku.
W 7.aglt;biu lcgnickim, do kt6rcgo naplynt;lo w ostatnim dzicsit;ciolcciu wiclu Ukrainc6w,
nie doszlo do masowego przyj~cia nowcj (tj. polskiej) kultury і obccnic jcst to Іісzцсе si~
skupisko swiadomych narodowo czlonk6w tcj mnicjszosci.
Niecht;c srodowiska polskiego, choc obecnic mnicjsza niz kicdy~ (wyjцtck stanowiц tu
mozc tereny tradycyjnie narodowosciowo micszane, zwlaszcza przemyskic) oraz wspumnicnie krzywd doznanych w wyniku przcsiedlcn sц dodatkowym czynnikicm sprzyjajцt.-ym izolacjonizmowi.
Кsenofobii spoleczno~i ukrainskiej w Polsce towarzysщ rozlicznc komplcksy jcj przcdstawicieli. Zupelnic niezrozumiale jcst poczucie kulturowcj nizszo~ci. Wydajc sit;, zc czlonkowie narodu о tradycji panstwowej dluzszcj niz polska, kt6rych przodkowie wznosili
monumentalne gmachy, kontaktowali si(( z najpot~znicjszym w6wC7_.as impcrium і pisali
wlasne kroniki, podczas gdy РоІасу musieli odwolywac si~ do pomot.)' cudzozicmc6w, powinni Ьус jej pozbawicni. Zjawisko to moze cz~ciuwo tlumaczy brak wlasncgo panstwa і
utrudnienia w rozwoju kultury, czy to w przcszlo~ci (pulonizacja elit, polityka rusyfikatorska ), czy tez obecnic- mozliwosc legalncgo tworzcnia kultury tylko w granicach ustalunych
przez Кrcml і о zabarwieniu komunistycznym.
Nie chc(( przypominac osiцgni~c kultury ukrainskiej- najbardziej 7.aintcrcsowani znajц
jц lepiej- аІе czyz w og6le kultury poszczcg61nych narod6w poddajц si~ warto~ciowaniu?
Mozna je badac, opisywac, аІе nigdy twierdzic, zc jedna jest lepsza lub gorsza od inncj. Muze
to paradoksalne, аІс kompleksy kulturowe powodujц brak krytyt.)'zmu wstosunku dowlasncj
tradycji. "Пtk usilnie stara si(( wyszukiwac zjawiska najwartosciowsze, ze w koncu wszystko
wydaje si(( doskonale і oglцd саІо~і w praktyce przcstaje istnicc. Zachowanic Ukrainc6w
przypomina niekiedy sytuacj(( czlowieka, kt6remu wydaje si~, ze ma zbyt dlugi nos і tak dlugo
przyglцda si(( w lustrze, az dojdzie do wniosku, zc wszyscy inni majц nosy znacznie dluiszc.
'JYmczasem warto~c nosa nie polega na jego dlugosci tylko na tym, iz si(( jest jego jcdynym
wla~ciciclcm.
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Kompleksy sц szczeg6lnie uciцzliwc przy sporach historycznych, dotycцcych stosunk6w
polsko-ukrainskich. Ukraint)' do~t rzadko zdobywajц sitr na obiektywizm, а kiedy to wreszcie
czyniц, zaraz niczym wysypka pojawia sit; glt;bokie poczucie winy. Jaki Francuz bije sitr w
piersi 7.3 noc Sw. Bartlomieja?
Dysputy dysputami, znacznie jednak gorzcj, ze brak obiektywizmu w spojrzeniu na
histori<( utrudnia oglцd wsp61czesnej rzeczywisto~i. Wprawdzie historia przestala juz byt
nauczycielkц Z}'cia, ale wyciцganie z niej praktycznych wniosk6w nadal jest poryteczne dla
zrozumienia dnia dzisiejszcgo і poszukiwania rozwiцzafl na przyszlo~t.
Komplcksy stanowiц przyczyn(( klopot6w z umicjscowieniem sitr w kulturze europejskiej,
do kt6rej ukrainska przynalery od samego swego zarania. Кsenofobia sprawia, ze kultura
tworzona przez Ukrainc6w w Polsce skazana jest na grz<(zni((Cie w ludowo~i і kostnienie.
Zamykajц si<( oni przed kontaktami z Europц w rodzimym za~ianku, а bez przeplywu
informacji kultura 1.amicra. Nie nawoluj<( oczywi~ie do na~ladownictwa, lecz raczej do
dialogu. Kto nic od nikogo nie bicrze, ten r6wniez nic moze nikomu nic dat. Niedobrze
ЬуІоЬу gdyby wsp61czcsna Ukraina stala sitr dla Europy kulturalnц pustyniц. Udalo sitr na
przck6r stalinizmowi l.apisat w ~wiatowej skarbnicy Dowzence, zaczyna si<( to takZe udawat
mlodym tw6rcom z Ukrainy sowieckicj (patrz: niedawno wydany w Polsce pod redakcjц
Thtiany Holynskiej zbiorek opowiadafl ,.Каnара na skraju Іцkі"). Dobrze ЬуІоЬу gdyby
r6wniez Ukraincy w Polscc podj<(li ten dialog.
Nie twicrdz<(, ze tak si<( zupclnie nie dzieje. W ostatnich latach mlode pokolenie zaczyna
wreszcic uwalniat si<; spod matczynej opieki ludowej krajki. Nie wyrzekaj'!C si<( narodowej
tradycji, uprawiaj(\ we wlasnym j<(zyku mlodziezow'l muzykt;, tworц nowoczesnц poezj<(.
Zjawisko to jest ccnne z dwu powod6w. Ро pierwsze, oiywia kulturtr і umozliwia jej rozw6j,
sprawia wrcszcic, ze stajc sic; ona pluralistyczna, czyli taka jakц musi byt. Ро wt6re za~,
ut,udnia adaptacj<( do nowej (tj. polskiej) kultury mlodego pokolenia, kt6re jest najbardziej
narazone na wynarodowicnie.
Istnieje jcszcze jcden aspekt, dla nas - Polak6w najistotnicjszy, dla kt6rego ukrainska
kscnofobia, kompleksy, izolacjonizm sц zjawiskiem nickorzystnym. Juz chociazby z powodu
liczebno~i naszych narod6w trudno sobie wyobrazit proces dckolonizacji imperium sowieckiego Ьсz ich udzialu. Dla obu stron ЬуІоЬу dobrze, gdyby ten udzial stal si<( wsp61udzialem.
Тrudno jest dzisiaj ustalit liczb<( Ukrainc6w w Polsce. Nie prowadzi si<( na ten temat
iadnych badan, а kto pokusi sit; о ich przeprowadzenie, natknie si<( nie tylko na bariery
administracyjne, ale takze szcrcg problcm6w ~i~le naukowych. Juz na samym pocцtku
stanie przed dylcmatem kogo mozna uwaiat w Polsce 7..а Ukrainca. Niewystarczjцce okaze
si<( krytcrium jt;zykowc - sporo m6wi juz wylцcznie ро polsku; religijne - wprawdzie
zdecydowana wit;kszo~t unit6w stanowiц Ukraincy, ale pozostanц jeszcze prawoslawni і
niewicr7l}cy. Swiadomo~t narodowa cz~i bt;dzic lemkowska, с~і polska, а cz~t nie
bt;dzie chciala lub potrafila odpowiedziet na tak sformulowane pytanie. Badanie wit;z6w krwi
r6wniez nie da nam odpowicdzi, c6z bowicm zrobit z potomkami malzeflstw mieszanych lub
osobami, kt6rc dawno 7.apomnialy, jakim jt;zykiem m6wili ich rodzice. Sokrat Janowicz,
czolowy pisarz bialoruski, podawal kiedy~ przyklad swojego rodaka, kt6rego zona dopicro
ро 20 latach malzenstwa dowiedziala sit; jakiej narodowo~i jest (lub raczej ЬуІ) jej malzonek.
Pozostaje jeszcze problcm pogranicza bialorusko-ukrainskiego і ewenementu w postaci
mlodych ludzi wywod7-'}t)'Ch sit; z okolic Bialegostoku, kt6rzy deklarujц narodowo~t ukrainskц.

Zostawiajцc ten problem specjalistom, um6wmy si<( , ze w Polsce mamy 300 tys. Ukrainc6w, czyli okolo 1 procent populacji obywateli PRL. Czy taka grupa moze stanowit realnц
sil<(? Sami Ukraincy, gdy zarzuca sitr im politycznц bierno~t, odpowiadajц, iz sц za malo
liczebni, а przy tym zbyt rozproszcni Ьу m6c przyczynit sitr do jakichkolwiek zmian. Nie
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chodzi jednak о to, Ьу zdobyc nowych zwolennik6w tej czy innej idei, Ьу zwit;kszyc liczb<;
ludzi zdolnych do przeciwstawienia sitt rщdom komunistycznym. Je~li Polacy nie Ь~'! w
stanie zorganizowac sitt na tyle Ьу stac sitt realn'l sil'l polityczn'!, to nawct czynnc poparcie
НЮ procent Ukraiflc6w mieszkaj'!cych w PRL na niewiele sit; przyda. lstota problemu polega
na przelamaniu istotnych barier nieufno~ci, tworzeniu przyktad6w wspoldziatania, poka7.aniu, ze Polacy і Ukraiflcy mog'! sit; jednak porozumiec. Gdzie, je~li nic w jednym z naszych
kraj6w powinno doj~c do wsp61dzialania? Jakkolwiek pelcn jestem uznania dla pr6b porozumienia czynionych ostatnio na emigracji, nie przeceniatbym ich znaczenia. Los Europy
Wschodniej rozstrzygnie si<; bowiem w Europie Wschodniej.
Ukraiflcy twierd71}, ze wt'lczenic sit; przez nich do jakiegokolwiek ruchu polskiego przyniesie obu stronom wittcej szk6d niz korzy~ci. lm samym, poniewaz sц za stabi Ьу m6c nie
liczyc sitt z rezydentami w gmachu przy Alejach Jerozolimskich, а Kreml tюjЦL"Y sit( panicznie
odrodzenia "burzuazyjnego nacjonalizmu", gdy tylko podniosц gtow<; wy~le tam odpowicdnie dyrektywy. W sytuacji kicdy zagrozony jcst byt narodowy najwaznicjszc stajц sit( 7llbicgi,
kt6rych celem jest niedopuszczenie do zubozenia etnicznej mapy Polski. Zamiast о wiclkicj
polityce my~li sit( w6wc1.as о koncesjach na szkoly, organizacje і imprezy kulturalnc, koscioly.
Rozumiem takie stanowisko і dlatego uwaiam, ze czym innym jcst kolaboracja Polakow, а
czym innym udzial w oficjalnych strukturach (np. w USKT) Ukrainc6w. Czcsto stanowi to
dla nich, podobnic jak kiedy~ dla nas, kwesti<; istnienia lub smierci narodu. Chciatbym jcdnak
przypomniec, ze to nic pragmatyczny Dmowski wywalczyl dla Polski niepodlegto~c. alc
przepojony ideami romantycznymi Pitsudski.
Udzial Ukraiflc6w w kolcjnych pazdziernikach, grudniach, sierpniach itp. nie bt;dzic tcz,
ich zdaniem, korzystny dla samych Polak6w, gdyz z braku Zyd6w odium .,winy" za nicpokoje
spoleczne wladza zaloiy na barki tej mnicjszo~ci narodowej. Sam styszalcm jak pewien starszy
jegomo~c z zapadlej kresowej wsi, do kt6rej wic~c о "SolidarnoSci" docicrata tylko przez
radio (wbrew pozorom uchowalo sitt kilka takich wiosck w Polsce), ро wyliczcniu ile to ludzi
maj'! Ukraiflcy w Sluzbie Bezpieczcftstwa і przer6znych ministcrstwach, zaraz jcdnym tchcm
dodal: "і tt( "Solidarno~c" tez pewnic oni zrobili". Wprawdzie mozna sitt nic przejmowac
dziadkami і ze zrozumieniem stwicrdzic, ze zawsze ktos musi "robic 1.а Zyda", а w obccncj
sytuacji Ukraiflcy wydaj'! sitt do odcgrania tej roli najlcpicj prcdystynowani, ale trzcba tcz
przyznac, ze ich udzial w ruchu niczaleznym moze dostarczyc propagandzic komunistycznej
pseudoargument6w. Juz teraz w polskich westernach і brukowych wydawnictwach MON-u
przedstawiani sц jako rodzimi lndianic, dlaczcgo wit(C propaganda PRL-u nic mialaby zrobic
z Qich "Zyd6w". ·
туtе tylko, ze sila oddzialywania rodzimych gadzin6wck w okrcsach kryzysowych slabnie.
Znacznie gorszy w oczach spoleczcftstwa polskicgo jcst jcdnak wsp6tczcsny obraz Ukrainca
jako zwolennika reiymu. Postac krwawcgo "rizuna" lub komunistyczncgo mafioso mozc
zostac wymazana z polskiej ~wiadomo~ci tylko przcz udzial Ukrainc6w w strukturach nicoficjalnych і tworzenie wlasnych organizacji niezaleznych. Bez tych zmian trudno sobie wyobrazic wsp61praec(, mimo ze Polacy zaczynajц ostatnio dostrzegac sцsicdztwo 40-milionowcgo
narodu.
Innym czynnikiem, kt6ry zdaniem Ukraiftc6w utrudnia dzialalnosc opozycyjnц jest stabosc
rodzimej inteligencji. Wyniszczenie podczas і ро zakoftczcniu 11 wojny ~wiatowej elit ~wia
domych narodowo spowodowalo, ze Ukraiftcy w Polsce chC'l przede wszystkim odbudowac
kadrtt ludzi potrafi'lcych samodzielnie my~lec. Nie naleiy jcdnak zapominac, ze ludzi tych
wychowuj'! komunistyczne szkoly, ze wchodщc w struktury oficjalne b((d'! sitt czuli z nimi
zwi'lzani. Zgodnie z t'!logik'! wychowa sitt rzesztt konformist6w obojt(tnych na sprawy og61u,
politycznie biernych і niezdolnych do tworzenia jakichkolwick zmian. Thcy ludzie nie rоЬіц
rewolucji.
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Zwr6cilcm uwag(( na kilka cech wyr6zniajctcych spoleczno~t ukrainskct w Polsce: izolacjonizm, ksenofobi((, komplcksy і bierno~t politycznct. Nie jest to oczywi~cie obraz calo~ciowy.
Je~li wyszedl zbyt czarno, je~li zostal nieco przerysowany, to tylko ро to Ьу tym dobitniej
u~wiadomit trudno~ci, jakic mogct stanctt na drodze porozumienia polsko-ukraiflskiego.
Odczytanie niniejszego tekstu jako odnosщcego si(( do takiego porozumienia sceptycznie
nie b((dzie trafne. Wr((Cz przcciwnic, uwaiam, ze w najbliiszym czasie musi dofl w Polsce
doj~t.

Th gar~t uwag nie ro~i sobie iadnych pretensji naukowych, nie zostala poprzedzona
iadnymi badaniami і stanowi jedynie zapis subicktywnych і wyrywkowych obserwacji dokonanych z polskiej perspektywy. Ostatnimi c1.asy pojawilo si(( w Polsce sporo publikacji о
tematycc ukrainskiej. Mam nadzicj((, zc w najbliiszym czasie ukaЦ si(( w kraju r6wniez ich
odpowicdniki pisane w j((zyku najwi<;kszego narodu, kt6ry pozbawiony jest wlasnej panstwowo~i.

Jan

PAКULSKI

1986 r.

WYCHODZENIE UKRAINCOW Z GETTA PRL•
Polska opozycja, jcj wydawnictwa, or((downictwo Кarola Wojtyly - Jana Pawla 11 w
obronie praw jcdnostki і narod6w, .,Solidarno~t" і prasa katolicka (gl6wnie ,,'Iygodnik
Powszechny" і .,Znak") tworщ- uwidaczniajctcy si<; od lat 1980-ch- klimat sprzyjajctcy
wychodzeniu Ukraiflc6w z getta, stworzonego і strzezonego od ponad 40-tu lat przez
Ministerstwo Spraw Wewш;trznych. Wladze PRL oddaly bowicm w 1947 roku w r((CC MSW
okolo 300 tysi((Cy Ukrairk6w, kt6rych Ludowe Wojsko Polskie, stosujctc zasad(( odpowiedzialno~i zbiorowej, przymusowo wysiedlilo jako przest<;pc6w z ojczystych ziem na tzw.
ziemie odzyskane, w ramach Akcji .,Wisla".
Wysicdlenie dcterminuje іусіе ukrainskiej mniejszo~i narodowej w spos6b 1..asadniczy,
tym bardziej, ze wladze PRL przez caly powojcnny okrcs prowadщ szeroko zakrojonct
propagand<; antyukrainskct, b<tdctC<I jcdnym ze ~rodk6w wynaradawiania Ukrainc6w. Opini((
о wylctcznych і odwiccznych winach "hajdamak6w-banderowc6w", napadajctcych na bczbronnych Polak6w podawano jako pow6d wysiedlenia, najpicrw podczas osicdlania Ukrainc6w
wSr6d ludnoSci polskicj (cz<;sto rodcm z Wolynia і Galicji Wschodniej) rownicz przcsicdloncj na tzw. ziemie odzyskane, а nast<;pnie utrwalano mlodym pokolcniom za po~rcdnictwcm
podr<;cznik6w szkolnych і ~rodk6w masowej informacji (np . .,Siady rysich pazur6w" W
ZOikiewskiej, .,Luny w Bicszc7.adach" J. Gerharda, wydawanych wcictz w masowych nakladach, ostatnio takze w przckladzie na j((zyk niemiccki w NRD oraz cmitowany w tclewizji w
wcrsji filmowej .,Ogniomistrz Kalen"). Propagandzie tej przy~wiccaly trzy cele. Ро picrwsze,
miala ona dostarczyt wladzom argument6w "uzasadniajctcych sluszno~t" zastosowania wobec Ukrainc6w od powicdzialno~i zbiorowej podczas Akcji "Wisla", kt6щ przeciez w Swietle
prawa mi<;dzynarodowego naleiy uwaiat za zbrodni(( przeciwko ludzko~i.
Drugim celem, na kt6rym takzc zale7..alo ludziom Stalina, bylo dctzcnie za wszelkct cen(( do
zupelnego zdyskredytowania w oc7.ach Polak6w і Ukraiflc6w dzialaczy ukrainskich, walcщ
cych о niepodlegloSt Ukrainy, а skupionych wok61 rщdu Jaroslawa Stctki і Stcfana Bandcry
(aresztowanych zreszщ przez wladze hitlerowskie ро proklamowaniu w 1941 roku nicpod-
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Ukrainy we Lwowie bez wiedzy Niemc6w), а kt6rzy to dzialacze przyj<;li taktyk((
trwania w partyzantce і walki na dwa fronty: przeciwko oddzialom radzicckim і przcciw
Niemcom, wg obowiцzujцcego hasla "Ani Hitler, ani Stalin". W dodatku w Galicji Wschodniej doszlo do walk polsko-ukrainskich w wyniku braku porozumienia mi<;dzy podziemicm
polskim і ukraiftskim со do ksztaltu granicy wschodniej, kt6ra, zdaniem Polak6w, mialaby
przebiegat wzdluz Zbrucza, а wi((C zgodnie z postanowicniami traktatu ;t..awartego przcz
Polsk(( і Rosj(( w Rydze w 1921 r. (w kt6rym Polska na 7--'ldanie Moskwy wyrzekta si<; l..asady
samostanowienia narod6w- Litwy, Bialorusi і Ukrainy, kt6rц to i'..asad<; 1..astцpiono tcoriц
reprezentowania narodu przez proletariat, 7.3~ prolctariatu przcz parti<;, wspartц Armiц
Czerwonц, а sojuszniczc wojska Scmena Pctlury РоІа'-)' intcrnowali). W tej sytuacji na do~c
podatny grunt padaly w PRL siane przez propagand<; interpretacjc wydarzcn z c1.as6w
mi((dzywojcnnych і 11 wojny ~wiatowcj, sprowadl..ajцce problcm stosunk6w polsko-ukrainskich wytцcznie do walk Ukrainc6w na Wolyniu і w Bicszc7..adach, przcstawianych z rcguly
przez bylych uczestnik6w tych wydarzen w spos6b jcdnoznacznic dyskwalifikujЦ'-)' Ukrainc6w, а szczeg61nie oddzialy Ukrainskicj Armii Powstanczcj.
І wreszcie ро trzecie, upowszcchniony we wszystkich ~rodowiskach polskich ncgatywny
stereotyp Ukrainca wytwar1..at mial w~r6d ukrainskiej mnicjszo~ci narodowcj w PRL poczucie winy 1..а bl<(dy і grzechy cz~i polityk6w ukrainskich. Post<;powania tych politykt~w nic sц
w stanie do dzi~ ocenic obiektywnie і w calcj ich zlozono~i tak history'-)' pols'-)', jak і
ukraiftscy, аІе ро cz~i z tej wla~nic przyczyny prowadzona zupclnic hezkarnic propaganda
antyukrainska spowodowala to, zc kilkasct (ok. 300 tys.) Ukrainc6w nic do~c. zc doznalo
niemozliwych do naprawienia krzywd, wynikajЦ'-)'Ch z pozbawicnia ich ojczyzny і ska1.ania
na wynarodowienie, to sц oni juz w trzecim dorastajЦ'-)'ffi pokolcniu oharczani, znow zhiorowo, winц zbrodni, jakich dopu~ila si<; nicwiclka proccntowo grupa nacjonalist6w. W
dodatku wszyscy uznani za winnych zostali Ьцdz zlikwidowani (w wojnie hicszc/'.adzkicj
zgin((lo ok. 4 tys. Ukrainc6w і ok. 2 tys. Polak6w) Ьцdz surowo ukarani, ponicwaz podzicmic
ukraiftskie wylцczono z amnestii, uchwaloncj w6wc1..as dla rozladowania "polskicgo" lasu.
Mimo tych kar і ponicsionych strat, w wyniku antyukrainskicj propagandy, dzi~- jak piszc
Кazimierz Podlaski- "w opinii polskiej Ukraifl'-)' sц obciцzcni zbiorowo- nicstcty- winц
zbrodni ludob6jstwa, kt6ra nie ulegla przcdawnicniu ... ".
РоІасу, znajцcy Ь61 stosowania wobcc nich l.asady odpowicdzialnosci zbiorowcj, do~c
latwo mogц sobie wyobrazic jak trudnc musi Ьус rycic Ukrainc6w pod takц prcsjц, tym
bardziej, ze Ukraitky ZyjЦ w poczuciu wyrzцdzoncj im krzywdy bcz najmnkjszcj mozliwшki
przedstawienia wlasncj occny przyczyn і skutk6w Akcji "Wisla", w kt(~rcj wyniku zostali
zepchnie(Ci do getta wewш;trzncgo і zmuszcni do ukrywania swcgo pochodzcnia przcd
Polakami.
Pierwsze widoczne przejawy wychodzcnia Ukrainc6w z gсна і publiczncgo przcdstawiania
wtasnych problem6w daly si~ zaobscrwowac dopiero na poc1.цtku lat 1980-ch, kicdy w prasic
katolickiej, gl6wnie w "l}'godniku Powszechnym" oraz w prasic podzicmncj о swoich problemach і stosunkach polsko-ukrainskich 7..acz<;li pisac sami Ukrain'-)', а taki.c pojcdynczy
Polacy z r6znych ~rodowisk katolickich, akadcmickich, а taki.c opozycyjny<.:h. Wszystkic tc
publikacje, pisane z wоІц uwzgl((dnienia racji і argumcnt6w Ukrainc6w oraz zrozumicnia ich
sytuacji, spotkaly sict z ostrц reakcjц czynnik6w oficjalnych, czcgo wyrazcm hyla np. zorganizowana przeciwko Metropolicie Andrzejowi Szcptyckicmu szcroko 1.akrojona ak<.:ja propagandowa, kt6rej przyczyny om6wione zostaly w artykulc pt. "Mctropolita Andrzcj Szcptycki
w sluzbie jedno~i Ко~іоІа Chrystusowego" w "Всz Dckrctu" (nr 9-10 і 11) oraz w "Spotkaniach" (nr 33-34).
Ву Polacy nie przestali kojarzyt Ukrainc6w wytцcznic z "hajdamakami-bandcrowcami",
kt6rzy zaslugujц na wyki((Cie, propagandy~i zacz<;li w spos6b dotцd nic spotykany falszowac
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fakty і wyolbrzymiac liczb<( Polakow, poleglych w walkach z nacjonalistami ukrainskimi.
Podjt;to zatem jeszcze bardziej zdecydowanц walk<( z ,,podnosщcymi glow(( Ukraincami", niz
mialo to miejsce podczas wciclania w іусіе hasla ,.Polska - ojczyznц samych Polak6w" w
latach 1970-ch, kiedy to m.in. juz z p61ek ksi((garskich wycofano (do~c ambitnц jak na
6wczesne warunki polskie) ksiцzk(( wydanц przez Ministerstwo Obrony Narodowej А. В.
Szcz~niaka і W. Z. Szoty pt. ,,Droga donikцd. Dzialalno~c Organizacji Ukraiflskich Nacjonalist6w і jej likwidacja w Polsce" (Warszawa 1973, naklad ЗЯЮ+ 336 egz. ). Gl6wnym
,,grzechem" tej ksiцzki jest to, zc mozna w niej znalezc wiele fakt6w wyja~niajцcych powody,
przebieg і skutki walk polsko-ukraiflskich, а takze przyblizone liczby ofiar tak Polak6w jak
і Ukraiflc6w. Jednц z bezpo~renich przyczyn nie tylko wycofania tej publikacji, ale і (do dzi~
obowi(\zujцcego) 1..akazu wprowadzcnia jcj do zbior6w specjalnych oznaczonych w bibliotekach jako .,res··, ЬуІо to, ze idca tej ksiцzki (со zresztц autorzy podkre~lali rozstrzelonym
drukiem wewstt;pie) zmier1..ala do u~wiadomienia Polakom, ze "nacjonali~ci ukrainscy to nie nar6d ukraiflski!•' АІе wla~nie ро to, Ьу Polacy nadal utoisamiali
nacjonalistow ukraiflskich z calym narodem ukraiflskim, .. narodem hajdamak6w-banderowc6w-bandyt6w•• bez iadnych zasad etycznych і kultury, cenzura skonfiskowala w саІо~і
siedcm tekst6w przewidzianych do "ukraiflskiego•• tomu "Znaku··, po~wi((conych kulturze
ukraiflskiej, iyciu religijnemu і historii Cerkwi greckokatolickiej oraz wyja~nieniu przyczyn
konfliktow polsko-ukraiflskich. W~rod zdjt;tych publikacji znajdowaly si(( bowiem materialy,
narus1..ajцce pieczolowicic przcz lata pielt;gnowany stereaotyp Ukraiflca, poniewaz podejmowaly takц problcmatyk<( jak np.: ,.Bogactwo kultury pogranicza. Dyskusja о kulturze ukraiflskiej'•, w ktc.~rej udzial wzi<;li znawcy stosunk6w polsko-ukraiflskich (Stefan Wilkanowicz,
Juliusz Zychowicz,_Andrzej Vincenz, Ryszard Luzny, Tddcusz Zychicwicz, Thdeusz Chrzanowski, Marian Jurkowski. Wlodzimierz Mokry). Nastt;pnymi. do dzi~ nie wy~rukowanymi w
.. Znaku", pozostaj(\ artykuly Andrzcja Zit;by і Wlodzimierza Mokrego. Szkic А. Zi((by
"Ukraiflcy і Powstanie Wars1.awskic"' nie moglsi(( ukazac, poniewaz prostujc on powszechnie
przyj((tЦ nieprawdziw(\ opini((, iz powstanic wars1.awskie pomagali hitlerowcom tlumic Ukraiflcy, za ktorych polscy powstafl<..)' uznawali z reguly ludzi ze stacjonuj(\<..)'Ch w6wczas w
Wars1.awie r6znych oddzial6w, w tym RONA (Rosyjskiej Wyzwoleflczej Armii Ludowej,
dowodzoncj przez Kamiflskiego) і ROA (Rosyjskicj Armii Wyzowlenczej).
Z podobnych wzglt;d6w Urщd Kontroli і Publikacji nie dopu~H do druku artykulu W.
Mokrego "Polak6w і Ukraiflcow dzi~. wczoraj, jutro", kt6rego tre~c podwaia funkcjonuj(\C(}
w powszechncj opinii polskiej tez(( о Ukraiflcach jako narodzic nacjonalistow, wsp61pracuj(\cych z hitlerowcami przeciwko Polakom. Z pracy tej bowiem wynika, iz: 1/ "w kampanii
wrze~niowej zolnierze і oficerowic narodowo~ci ukraiflskiej, slu7.(\cy w wojsku polskim,
w~rod ktorych S(\ nagrodzeni krzyzem Virtuti Militari, spelnili swe obowi(\zki, а ok. 20 tys. z
nich dostalo sit; do nicwoli nicmicckiej"'; 2/ "w ostatnicj wojnic zgint;lo ok. 6,4 mln Ukraiflc6w (z czego ok. 1,3 mln na froncie) przy og6lnych stratach ZSRR ponad 20 mln". Dodajmy
tu dla por6wnania, zc straty osobowe ponicsione w 11 wojnie ~wiatowej przez Polsk(( wynosщ
ok. 6,026 mln (w tym polowt; stanowili Zydzi), natomiast zolnicrzy polskich zostalo zabitych
na frontach zachodnich - 7 tys. 608 os6b. а na froncie wschodnim 17 tys. 572 osoby, а wit;c
razem 25 tys. 180 zolnierzy. Liczbt; polcglych zolnicrzy polskich powit;kszaj(\ straty poniesione przez Polsk(( podczas kampanii wrzc~niowcj, jakie wynos14 ogc.~lcm, wraz z ludno~i(\
cywilnц ok. 70 tys. 7.abitych, w~r6d ktorych pewn(\ cz~c stanowiц Ukraiflcy. Liczba 7 mln
zolnierzy Armii Czerwonej polcglych na froncie. ktora wsz((dzie dzi~ podawana jest bcz
rozgraniczania narodowo~iowego ma na celu przekonanie opinii ~wiatowej о zasadniczym
wkladzie w zwyci<;stwo Rosji і jcj armii radzieckicj, utoisamianej z rosyjskц; 3/ z artykulu
tego takze wynika, ze procentowo nicwielkц ЬуІа wsp61praca nacjonalist6w ukraiflskich
(OUN-Mclnykowc6w) z Niemcami, szczegolnie w por6wnaniu z takimi paflstwami, krajami
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czy narodami jak Wlosi, Bulgarzy, Wcrgrzy, Rumuni, Slowacy.
"w okresie sukces6w armiif
niemieckiej na froncie wschodnim nacjonali~i ukraiflscy podlegali eksterminacji na r6wni
z саІ~ ludno~i~. OUN-Banderowcy rozpoczcrli odwet, za~ Niemcy stosuj~c zasadcr zbiorowej
odpowiedzialno~i podpalali wsie stosuj~c masowe ekzekucje. Np. za zabicie w 1942 r. we
Lwowie dw6ch hitlerowskich komisarzy wladze niemieckie rozstrzelaly НЮ Ukraiflc6w,
podejrzanych о kontakty z OUN-Baderowcami"; 4/ przyczyn~ konfiskaty tego artykulu ЬуІо
takZe і to, ze nie rozpoczyna on historii stosunk6w polsko-ukrainskich od 1943 roku і nie
przedstawia wyЩcznie skutk6w konfliktu, ale ukazuje jego narastanic w lafacuchu przyczyn
і konsekwencji w przekroju historycznym.
Nie moglo sicr w6wczas w oddanym do druku ,.Znaku" ukazat opowiadanie Jana Adamskiego, а takZe artykul Iwana Lysiaka-Rudnickiego "Ukraina mi((dzy Wschodem а Zachodem", podejmuj~cy рr6Ьс( scharakeryzowania Ukrainy z typologicznego punktu widzenia
oraz okr~laj~cego cechy, skladaj~ce sicr na jej historyczn~ indywidualno~t. Skonfiskowanc
zostaly r6wniez materialy, ukazuj~ce prawdcr о najwybitniejszcj postaci Cerkwi greckokatolickiej ХХ wieku Metropolicie Andrzeju Szeptyckim.
W miejsce zdjcrtych przez cenzurcr w "Znaku" tekst6w, zacz((ly sicr ukazywat, z dotцd
niespotykan~ wrcrcz czcrstotliwo~i~ ksi~zki antyukraiflskie, w kt6rych otwarcie zaczcrto falszowat fakty і wyolbrzymiat liczt>c( ofiar poniesionych przez Polak6w podczas walk z nacjonalistami ukraiflskimi і w okresie okupacji niemieckiej oraz w "wojnie bicszczadzkiej". W
spos6b najbardziej jaskrawy falszowane ~ wydarzenia і fakty w ksi~zkach Edwarda Prusa
oraz Artura Baty.
Е. Prus pomnoiyl со najmniej przez dziesi<;t og6ln~ liczt>c( Polak6w poleglych z r~k
nacjonalist6w ukraiflskich, kt6r~ autorzy znanej mu, Ьо cytowanej przez nicgo, "Drogi
donik~d" okr~lili na ,.ok. 60-80 tys. Polak6w na terenie Polcsia, Wolynia, Chclmszczyzny і
Zasania" (str. 170). Zdaniem wsp61czesnych historyk6w liczba ta jest znacznie zawyzona,
poniewaz wg najnowszych badafl straty Polak6w sicrgaj~ tu 10-20 tys. Liczby os6b poleglych
w tych latach ро stronie ukraiflskiej nie podaj~ iadne zr6dla. Za to w ksi~zce Prusa "Herosi
spod znaku tryzuba" (wydanej w 1985 r. przez Inst. Wydawniczy Zwi~zk6w Zawodowych w
nakladzie 50 tys. egz.) czytamy we wst<;pie, iz "czytclnik otrzymuje ksi~zkcr wstrщsaj~CCІ w
swej trdci dokumentalnej, ksi~zkcr, kt6ra dokonuje rozrachunku z nicdalek~ przcszlo~ci~,
nie tylko jako epitafium dla ponad 500 tys. zamordowanych Polak6w przcz faszyst6w
ukraiflskich w Malopolsce Wschodniej". Podobn~ poetykcr zastosowat Е. Prus w swcj ksi~zce
pt. ,.Wiadyka Swicrtojurski", po~wicrconej Metropolicie Andrzejowi Szeptyckiemu, czego
~wiadectwem jest nastcrpuj~ca pr6bka pisarstwa pracownika Uniwcrsytetu Sl~skicgo: ,.Thk
samo niezrozumialym bC(dzie dla przeci<;tnego zjadac7.a chlcba jcgo stosunek do UPA krwiozerczej formacji patyzanckiej OUN, kt6rej aczkolwick celem Ьу!а "samostijno~c"
Ukrainy, ale droga do niej wiodla przez obl((d, przez Morze Czcrwone krwi polskiej і
piramidy egipskie trup6w: starc6w, kobiet, dzieci- razem kilkaset tysi((cy!" (str. 272).
Pilnym ucznem Е. Prusa okazal sicr Artur Bata. Przedstawil on wlasn~ wcrsjcr tragiczncj
historii wsi Pawlokoma, kt6ra podzielila losy niejcdnej wsi ukrainskiej, Ьу wspomniec
chociazby о Piskarowicach, ,.gdzie rozstrzelano okolo 300 Ukraiflc6w", czy Zawadce Morochowskiej, w kt6rej przez przypadek ocalalo jedynie dwoje niemowl~t. со zosta!o opisane na
lamach ,.KOS" -а. ,. W koflcu 1945 r.- czytamy w ,.Drodze donik~d", str. 187- na przyktad
na zamieszkan~ przez Ukraiflc6w wioskcr Pawlokoma, pow. Brzoz6w, napadta grupa dywcrsant6w WiN pod dow6dztwem ,.Waclawa" і zamordowala kilkaset os6b".
О tym, jak bardzo ukraiflski obraz tych wydzarzefl r6zni sicr od zaproponowanego opinii
polskiej przez Artura Batcr, ~iadczy m.in. opublikowana w ksi~zce "Peremyszl zachidnyj
bastion Ukrainy" relacja naocznego ~wiadka tragedii Ukraiflc6w w Pawlokomie Alcksandry
Poticznej, kt6rej udalo sicr przeiyt wraz ze sw~ 9-letni~ c6rk~ і w 1950 r. wyemigrowac do
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gdzie zloiyla zeznania со do okolicznoki zamordowania 324 mieszkaflc6w Pawlokomy, w tym 23 czlonk6w swojej rodziny.
Маjцсу dostccp do tych danych Artur Bata w wydanej w 1987 r. ksiцzce "Bieszczady w
ogniu" przedstawia wlasn~ wersjcc wydarzefl w Pawlokomie, sugerujцc, ze to nie z щk
oddzial6w polskich zostala wymordowana wioska ukraiflska lecz UPA wymordowala wioskcc
polsk~. Opisane w "Bieszczadach w ogniu" wydarzenia w Pawlokomie przeiyl А. Bata jako
szekioletnie dziecko, wychowane - jak sam podaje - na lekturze ksiцzek, dla kt6rych
kanwц stalysicc epizodywalk z ukraiflskimi "bandami"- .,WzburzonySan" W. Szelccgowskiego, "Strzaly pod Cisnц" S. My~liwskiego, А. Filara "Gdy umilknц dziala", "Gorцce wzg6rze"
J. t.ysakowskiego. Obrazy z tych ksiцzek utkwily А Васіе do tcgo stopnia, ze przeslonily mu
fakty і dane о tragedii w Pawlokomie podane w "Drodze donikцd", kt6rц sam okre~la we
wstC(pie jako znakomitц, "odznaczajцcц siC( ogromnymi walorami historycznymi, zawierajцcц
olbrzymi ladunek fakt6w". Oto fragment opisu tych odwr6conych przez А. BatC( wydarzeft:
"W dole рІуnцІ San ... Na drugim brzegu рІош;Іу jak pochodnie drewniane, kryte strzechami
zabudowania Pawlokomy. W blasku ognia rozgrywaly sicc trudnc do opisania sceny, slyszalem
rozpaczliwe krzyki kobiet і dzieci. Szukajцc ocalenia przed ~mierciц, ludzie biegli w stroncc
Sanu, zatrzymywali siC( bezradni nad jego spienionym nurtem і zawracali w stronC( plonцcej
wsi. Za nimi pC(dzili na koniach bandyci, widzialem w ich п;kach karabiny і migocцce w blasku
ognia szablc. Strzelali do bezbronnych, razili ich ciosami szabel.
Кilku mC(zczyzn rzucilo si<; do wody- dostrzeglcm ich glowy nad powierzchniц. Z brzegu
rozlegly sicc str1.aly і glowy znikш;ly. Zauwaiylem jak jeden z jezdzcow zlapal kikuletnie
dziecko, przyci~gnцl jc do siodla і 1.awr6cil w stroncc plonцL)'Ch zabudowaft. Dzicciak plakal,
wyrywal siC(, oprawca podniosl go nad glow<; і z rozmachcm rzucil w ogiefl.
Stalcm jak skamienialy, nogi wrosly mi w ziemiC(, nie moglcm wydobyt z siebie glosu.
Straszliwe widowisko dobiegalo koftca. Niebawem jezdzcy znikn<;li w lasach otaczajцcych
Pawlokom<;, pozostaly tylko dopalajцce sicc chalupy. Od tego dnia 7..асщІсm bat siC( rzeki, а
widok ognia napclnial mnie przcrazcniem. Thn wstr74sajцcy obraz, zarcjestrowany oczyma
szekioletniego chlopca, pozostanic mi w pami<;ci do koftca іусіа". ("Bicszczady w ogniu",
1987, nakl. 40 tys. egz. ).
Zrozumienie sytuacji і problemow, przed jakimi staje dzi~ ukraiftska mnicjszo~t narodowa w PRL і nawiц1.anic z nіц autentyczncgo kontaktu 7.alciy zatem w picrwszym rzC(dzie od
dostrzezcnia przez Poalk6w і zniwelowania diamctralnej r6znk)', jaka istnieje miC(dzy ukraiftskц ocen~ przyczyn і skutk6w akcji wysiedlenczej, а осеnц polskц, narzuconц znacznej
cz~ci spolcczenstwa przez propagand<; uprawianct przez lata przez takich falszerzy wydarzen
і fakt6w jak J. Gerchard, Е. Prus, А. Bata і innych. Wyraznц wolcc wysluchiwania strony
ukraiftskicj oraz chC(t przeciwstawicnia sicc oficjalncj propagandzie antyukraiftskiej 1.acz<;ly
okazywat w .,solidarno~iowych" latach 1980-ch zarowno oficjalne ~rodowiska katolickie
(gl6wnie КІК-і) oraz uniwersyteckie (Gdaftsk, Кrak6w, Lublin), jak і саІу szereg ludzi
zwictzanych z .,Solidarno~iц" і opozycjц .. Powstaly dzi<;ki temu mozliwoki wypowiadania sicc
przez przedstawicieli ukraiftskiej inteligencji tworczej, kt6rzy о nagromadzonych przez kilka
dziesiC(Cioleci, najcz~iej zakazanych, problemach zacz<;li m6wit і pisat z wіащ і nadziejct,
iz proces demokraty1..acji obejmie tym razem takze mniejszo~t ukrainskц.
Pierwszej w historii PRL satysfakcjonujцcej Ukrainc6w oceny przyczyn, skutk6w і okolicznoki towarzysЩL)'Ch wysiedlenczej Akcji "Wisla", dokonal ze strony polskiej Thdeusz
Andrzej Olszaftski podczas slynnego sympozjum u ojcow Jezuit6w w t.odzi w 1987 roku.
Zdaniem Т. Olszaftskiego zr6del wysiedlenia Ukraiflc6w naleiy "szukat obok starych, antyukraiftskich fobii і strasznych wspomniefllat okupacji na Wolyniu і w Galicji Wschodniejw propagandowej tczie о ~i~le etnograficznym rozgraniczeniu polsko-ukrainskim w 1944 r.,
rozgraniczeni u s prawiedliwym, ро kt6rym -со wynikalo logicznie - nie ЬуІо j uz na nowym
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terytorium Polski Ukrainc6w, а со najwyzej t.emkowie cry Bojkowie, goralc о niesprecyzo_t
wanej przynalezno~i etnicznej. Thza ta 1(\czyla sit; z 7..alozenicm, przekonaniem і pragnicnicm
- nie tylko wladzy komunistycznej, alc tcz со najmniej znaczncj wi<;kszo~ci spolcczenstwa
- ze w odrodzonej "piastowskicj" Polsce nie ma і nic powinno byt mniejszo~ci narodowych:
zakladano przeciez nie tylko wysiedlenie Niemc6w і Ukrainc6w, ale takze Litwinow і
Bialorusin6w. Stosunek narodu polskiego do perspektywy dalszego wsp61rycia w jednym
panstwie z Ukraiftcami ЬуІ wowczas skrajnie nicch<;tny... "
Jak slusznie pisze Т. Olszanski, wit;kszo~t autor6w polskich "przemilcza calkowicic polski
terror wobec U1пainc6w, jednocze~nic pis7.(\C о masowym terrorze UPA па ziemiach Polski
ро 1944 roku, sugeruj(\C, ze jego skala ЬуІа por6wnywalna z tragcdiCІ Wolynia і Galicji
Wschodniej lat poprzcdnich". Faktycznie "najbardziej glo~na zbrodnia UPA z owcgo okrcsu,
masakra w Baligrodzie (42 ofiary) ... miala miejsce podczas przewalania si<; frontu, gdy
miasteczko znalazlo si<; na zicmi nicryjej". Wzmianki о polskim tcrrorze wobcc Ukraincow
opr6cz Szoty і Szcz((..<niaka mozna znalczt jcszcze w szkicu W Nowackicgo w ksi(\zce "Z walki
przeciw zbrojncmu podziemiu 1944-1947" (Warszawa 1966), ktory piszc о okrucicnstwic
wojsk polskich, kicruj(\t.)'Ch sit; zasad(\ odpowicdzialno~ci zbiorowcj: wyst<;powaly nie przeciw partyzantce, ale przcciwko ukrainskiej ludno~i wicjskicj. W wojcwodztwic rzcszowskim,
w latach 1944-1947- jak pisze А. Nowacki "zabito podczas walk і ucicczck okolo 1 ООО os6b
z oddzial6w UPA і ludno~i cywilnej", а straty polskie podc1..as tej akcji ,.wyniosly 18
zabitych". Thrror antyukrainskiosi(\gD(\Iszczytowe rozmiaryw 1945 roku, kiedy-jakwylic7..a
Т. Olszanski- "w marcu tego roku Wojska Wewntrzne zamordowaly okolo 540 mieszkanc6w Starego Lublinca, а w kwietniu- 400 mieszkanc6w Goraja (dane te przytacza Nowacki), w marcu samoobrony chlopskie z udzialcm jakicgo~ oddzialu le~nego wymordowaly
okolo 300 Ukrainc6w w Pawlokomie, а oddzialy NSZ 400 skonccntrowanych juz do wysiedlenia Ukrainc6w w Piskarowicach. Inny oddzial NSZ dokonal w czerwcu 1945 roku napadu
na Wierzchowiny morduj(\C okolo 200 os6b w tym 65 dzicci. Liczne tcz ЬуІу wypadki
mordowania ksit;Zy greckokatolickich і prawoslawnych, 1..azwyczaj wraz z rodzinami, zgin((lo
ich 1(\cznie ponad 30". Przykladcm lamania prawa wojcnnego jcst fakt zniszczcnia wiosn(\
1947 roku ukrainskiego szpitala pod Кr(\glic(\: "do bunkra szpitalnego wrzucono nie tylko
rakiety, ale і granaty. Zgin<;lo tam 25 os6b, w tym 2lekarzy- Ukrainiec і Niemiec oraz 10
rannych".
Z wyliczen Т. Olszanskiego wynika, ze przcciwko ok. 1800 partyzantom ukrainskim і
kilkusct czlonkom samoobrony, а wi<;e przeciwko "maksimum 2500 ludzi rzucono okolo 20
ООО zolnierzy і milicjant6w (zdanicm autor6w ukrainskich liczba ta jest zanizona). Podstawowym powodem przeprowadzenia tak zmasowanej operacji wojskowej przeciw UPA (1:10)
ЬуІо "wyl(\czenie UPA z amnestii 1947 roku. Amncstia ta nicmal calkowicie rozladowala
"polski" las ... Problcm ukrainski "r7.(\d polski m6gl osi(\gn(\t jcdnym poci(\gnic:;ciem pi6ra,
ale osi(\gn(\t tego nie chcial. Prryczyn tej dc<.:yzji naleiy upatrywac w niepolskim charakterze
UPA, 6wczesne "pojednanie narodowe" mialo ograniczyc sic:; wyl(\cznie do Polakow".
Szkicowi Т. Olszanskiego przy~wieca dlugo oczckiwana przez Ukraincow wola zrozumienia ich problem6w przez pojedynczych przedstawicicli oporycji polskicj oraz pr6ba rcПcksji
nad przyczynami glt;bokich polsko-ukrainskich urazow, а takze chc:;t przeciwstawicnia si<; tej
bezmy~lnej, а moze wla~nie przemy~lanej pro})agandzie antyukrainskiej, kt6ra w zalozeniu
wladz zmierzac ma do podsycania і uzasadniania nicufno~i wobcc Polski і Polak6w. W
dodatku - zdaniem Olszanskiego - ,.winy za to wszystko nie mozemy zrzucic wyl(\cznie na
rцd. Akcja "Wisla"- ostatni w dlugim szeregu akt6w przemocy w historii naszych dwu
narod6w, przeszla bez jakiegokolwiek protestu ze strony polskiej, przy powszechnej, milcц
cej akceptacji. P6zniej za~ traktowali~my- nie rщd, ale nar6d- mieszkaj(\cych w~r6d nas
Ukraiflc6w jako zlo konieczne, z wrogo~i'l і pogard(\. Nie chcieli~my miet w~r6d siebie
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Ukrainc6w, gorzcj,chcicli~mywicrzyc,zc to nar6d mordcrc6w, hajdamak6witp. Niewszyscy,
to prawda, alc wystarcІ..aj'tca wi<;kszo~c, by~my musicli powicdzicc- nar6d; powicdziccmy. І uderzyc sicr w piersi".
Fakt, ze wysщpienie Т. Ols7..anskicgo spotkalo si<; w t..odzi z ostrymi atakami Wladyslawa
Scrczyka і niezrozumialct krytyk't Ryszarda Torzcckiego ~wiadczy jcdynie о tym, zc 40-letnia
propaganda antyukrainska udziclila si<; takzc skctdinctd І.asluzonym dla badan stosunk6w
polsko-ukrainskich historykom starszego pokolcnia. Gl<;boko jak widac tkwict w ~wiadomo
~i spolcczncj w Polscc zr6dla antyukrainsko~ci, со w spos6b nast<;pujctcy wyja~nia autor
szkicu wydrukowancgo w nieІ.alcznym pi~mic "Ob6z" nr 31: "Ро zbli7..aniu sicr frontu wszyscy
aktywi~i cwakuowali sicr wraz z Nicmcami, pozostali jcdynie сі Ukrain<.:y. kt6rzy nie brali
udzialu w rozgrywkach politycznych. Na nich zwalila si<; nicnawi~c Polak6w, rozj'ttrzonych
barbarzynstwcm hitleryzmu oraz tcrrorem bandcrowc6w na Wolyniu і w Galicji. Czujctc 1.а
sobct poparcie spolcczcnstwa, odwctem І..аj<;Іу si<; organa bczpieczcnstwa. Stworzono wi<;c w
Jaworznie ob6z konccntracyjny і przcpuszczono przczcn wszystkich Ukrainc6w Кrakowa, а
cz~iowo nawct blii.szych і dalszych okolic, np. z Sanoka. Ludzi poddano piekielnym
torturom, na jakie mogct sicr zdobyc tylko sady~ci. Dla wylapania wszystkich Ukrainc6w w
Кrakowie stworzono kociol w greckokatolickicj cerkwi ~w. Norbcrta".
Wydaje sicr, ze nasilajctca sicr wci'tz propaganda antyukrainska w PRL jcst "bezpo~rcdnict
reakcjct na coraz cz~cicj pojawiajctcc sicr w powazniejszych publikacjach niczaleznych przejawy refleksyjncgo my~lcnia о przyczynach polsko-ukrainskich konflikt6w, а takze coraz
glcrbiej u~wiadamiane przez Polak6w przckonanie, iz bcz Wolncj Ukrainy nie ma Wolnej
Polski" ("Spotkania" 33-34). Stawka jcst jak widac wysoka. Pcrspcktywa іусіа w wolnych
krajach powinna zainteresowac оЬіс strony, tak Polak6w jak і Ukrainc6w. Gdzie Ісіу zatcm
przyczyna tcgo, zc w dziedzinie stosunk6w polsko-ukrainskich nic udalo si<; osictgnctc powazncj poprawy czy zneutralizowania konfliktu, chociazby tak jak w odniesicniu do stosunk6w
polsko-niemieckich, kt6rych zar6wno skala jak і bilans ofiar jcst zupclnie nicpor6wnywalny.
W dodatku о winach Polak6w wobcc Nicmc6w (z wyjcttkicm wysicdlcnia ich przcz wladze
PRL ро 1945 roku) trudno mowic, natomiast wobec Ukrainc6w РоІасу jcdnak takze zawinili,
niejednokrotnie і to na przestrzeni wiek6w, od czas6w 7.aj<;cia zicm ukrainskich przez
Кazimierza Wielkiego w XIV wieku.
Utrzymujctcy sicr konflikt polsko-ukrainski to tylko ро cz~ci efckt zdalnie sterowanej
polityki Moskwy, kt6ra jak zawszc w tak waznych dla sicbic sprawach dziala z wyprzcdzenicm.
Z my~lct о zaognianiu stosunk6w mi((dzy Polakami і Ukraincami, dzialala Moskwa w c1.asie
okupacji, chociazby za po~rednictwem swoich agcnt6w przenikajctcych do oddzial6w UPA.
Wystarczy tu przywolac znanct tylko spccjalistom sprawcr zwict7..anct z odkryciem dokonanym
przez walcщ<-)'Ch z UPA zolnierzy Wojska Polskicgo, kt6rzy przckonali sicr ku swojcmu
wielkiemu zdziwieniu, ze zlikwidowany przcz nich wwojcw6dztwie rzcszowskim 60-osobowy
oddzial UPA, znany z pokazowych wr((Cz napad6w na Polak6w jcst oddzialem NKWD
przebranym za UPA
Najtragiczniejsze w stosunkach polsko-ukrainskich jest jednak to, ze Moskwa zainteresowana w utrzymaniu sicr konПiktu mi~zy Polakami і Ukraincami nie musi w spos6b
bezpo~redni tego konfliktu podsycac, gdyz gorliwych wykonawc6w swej polityki ma w
Polsce,az nadto wielu, zar6wno ~r6d zasluzonych w walce z Ukraincami "kombatant6w",
jak і ~r6d spadkobierc6w idei czlonka carskiej Dumy Romana Dmowskiego, а takze w~r6d
kr6tkowzrocznych 'milo~nik6w Lwowa, wysuwajctcych dzi~ hasla rewindykacyjne.
Uzdrowienie stosunk6w polsko-ukrainskich nie b((dzie zatem latwe. l}'m wi((ksze wicrc
znaczenie majct podejmowane wcictz przez ~rodowiska opozycyjno-solidarno~ciowe konkretne inicjatywy, zmierzajctce do zapewnicnia wszystkich praw Ukraincom, jako odwiccznym
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obywatelom paflstwa polskiego, zwi~zaoych z Polakami оа dobre і zle od czasu zajtteia Lwowa
przez Кazimierza Wielkiego.
Stworzeoie waruok6w dla rozwoju duchowego wysiedleflc6w ukraiflskich w PRL jest
jedoak oiemozliwe bez uprzedoiego zdj~cia z oich pi~toa wioowajc6w-baodyt6w. Wladze
PRL powiooy zatem: 1/ uzoa~ za bezprawoe przymusowe wysiedlcoie ludoo~i ukraiflskiej,
zrehabilitowa~ oiewiooie skazaoych і przclladowaoych; 2/ stworzy~ waruoki do powrot6w
na ziemie ojczyste osobom wysiedlooym oraz ich rodzioom, da~ prawoe podstawy w dochodzeoiu uzasadoiooych roszczefl maj~tkowych z uwzglt;doieoiem mozliwo~ci rckompeosaty;
3/ umozliwi~ stworzeoie oiczb~oych waruok6w dla ratowaoia resztck zabytk6w ukraiflskiej
kultury materialoej w Polsce; 4/wyrazi~ zgod~ оа reaktywowaoie zlikwidowaoych і powolaoie
oowych stowarzystefl, iostytucji і orgaoi1..acji kooieczoych dla zahamowaoia ~wiadomic
prowadzooego wyoaradawiaoia Ukraiflc6w oraz przywr6cic oalezoe im prawa do oieskr~
powaoego wyraiaoia wlasoej podmiotowo~ci, poprzez realizowaoie potrzcb religijoych,
kulturaloych, spoleczoych, oarodowych і polityczoych. Praw tych оіе jest w staoic zapewoic
dzialaj~ce pod kuratel~ MSW Ukraiflskie Thwarzystwo Spolcczoo-Kulturaloe.
Dzi~, kiedy oad realizacj~ tych postulat6w czuwa Komisja do Spraw Moicjszo~i Narodowych powstala w ramach Komitctu Obywatelskiego przy Przcwodoicщcym NSZZ "Solidaroo~~", oadzieje Ukraiflc6w оа wyj~ie z getta і godoicjsze іусіе w Polscc s~ coraz wi<;kszc,
jezeli zwaZ'jc, ze juz w 1981 roku mozoa ЬуІо slyszec w~r6d oich takie oto slowa wyzoaoia w
"Drodze Rusioa do Polski": "Ufam, ze ludzie zaczo~ sitt pochylac oad problemami drugiego
czlowieka ... Wierz~ w to do koflca, gdyz wicrz<; w ide~ "Solidaroo~i", kt6ra ozoac7.a dla moie
solidaryzowaoie si~ ze sprawami drugiego czlowicka oie7.alezoic od charakteru і skali tcgo
problemu oraz pochodzcoia oarodowego cry wyzoawaocgo ~wiatopogl(ldu przez dao~ jcdoostk~ ... Gdaflskie trzy krzyre to ро trzykroc ukrzyzowana, ale оіе zabita oadzicja, oadzicja
і oieugi~ta wiara w to, ze solidaryzowaoie si~ z problemami drugiego czlowieka pozostaoic
id~ Z'jwoto~ w spoleczeflstwie, а оіе przyjmie charaktcru formalncj iostytucji. Wicrzt;, zc im
wi~kszym pr6bom b~zie poddawaoa "Solidaroo~~", z tym wi<;ks71} sil~ b~zie powraca~ і
odradzac si~ jej idea. Istoiej~ wi~ podstawy, Ьу оіе tracic oadzici оа porozumicoie si~ оіе
tylko Polak6w z Polakami, оа wzajemoe wybaczenie bl<;d6w і zniewag oraz obdarzcnie si<;
choc mioimum zaufaoia". ("l}'godnik Powszechny", 1981, nr 46-47).
Do udzialu w oaprawie stosunk6w mi<;dzy Polakami і Ukraiflcami tak w Polsce jak і na
Ukraioie wl~cza sit; tez Ко~сі61 rzymskokatolicki w Polscc, kt6ry sprostal о wicle trudnicjszemu zadaoiu, podejmuj~c juz pooad dwadzie~ia lat tcmu problcm stosunk6w polsko-nicmieckich. Ubiegloroczoy jubilcusz Milleoium Chrztu Rusi-Ukrainy, ~wi<;towany w calym
~wiecie wl~czoie z Polsk~, w oiewielkim stopniu wplyn~l na przczwycit;zeoic baricry dzicl~ccj
Polak6w і Ukraiflc6w pooiewaz uroczysto~ci tc odbywaly si<; w gronic samych Ukraiflc6w z
udzialem bardzo oieliczoych przedstawicieli spolcczcflstwa polskiego. Sytuacj~ t<; оіссо
poprawiaj~ do~c liczoe relacje z tych uroczysto~ci, publikowane w katolickiej prasic polskicj.
Istotne zoaczeoie w zblizcniu polsko-ukraiflskim pelni(l do~c cz<;sto orgaoizowane w
latach 1980-ch sesje oaukowe w ~rodowiskach akademickich Кrakowa, Lublina, Gdaflska,
Warszawy orazodczyty і doi kultury ukraiflskiej w Юubach Inteligencji Кatolickiej. Tcmatyk~
ukraiflsk~ w spos6b Z'jczliwy Ukraiflcom podcjmuje coraz wi<;ccj wydawoictw niezalczoych,
Ьу wspomoie~ takie pisma jak lubelskie "Spotkania", "Ob6z", "Nowa Koalicja", .,АВС",
"Оріоіа Кrakowska", "Bez Dekretu", "Arka", "Кrytyka", "Zomorщdoo~~", "Robotnik
Wybrzeia", "Gazeta Polska".
Wszystkie te ioicjatywy rokuj~ oadzieje na ulozenie stosunk6w polsko-ukraiflskich tak,
Ьу zgodoie z etyk~ chrz~ijaflsk~ kazdy czlowiek m6gl wyra7.ac sw~ podmiotowo~c poprzez
realizowaoie potrzeb religijnych і politycznych, ale nie kosztem innego czlowicka і oarodu.
Pozostaje zatem wierzy~, ze jak tego pragnie Jan Pawel 11 w or~ziu zatytulowaoym "Pos1..a-
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nowanie mniejszoki warunkiem pokoju", szacunek okazywany mniejszokiom narodowym
uznany zostanie przez wladze і spoleczeftstwo "za kamieft probierczy zgodnego wsp61Zycia
spolecznego і jako wskaznik obywatelskiej dojrzaloki osi~gniC(tej przez dane paftstwo і jego
instytucje. W prawdziwie demokratycznym spoleczeftstwie zapewnienie mniejszoki uczestnictwa w Z}'ciu publicznym jest znakiem szlachetnego postC(pu obywatelskiego, to za~ przynosi zaszczyt tym narodowm, w ktorych wszystkim obywatelom zostaje zagwarantowane to
uczestnictwo w atmosferze prawdziwej wolnoki".
Piotr LEWICКI

Thkst ten drukowany ЬуІ numerze 31 wroclawskiego podziemnego pisma niezaleinego
"Nowa Republika" (1989 r.)

•• Artykuly te ukazaly siC( juz
"Znaku" 413-415,

ро

publikujцcym

zniesieniu cenzury w 1989 roku w specjalnym numerze
artykuly skonfiskowane w latach 1981-1989.

UKRAINCY NA PODLASIU•
(G~OWNE PROBLEМY)

І.

DZIFJE

POLIТYCZNE

REGIONU

Ukraitiska ludno~~ Podlasia, w ~wietle badaft archeologicznych і historycznych, wywodzi
siC( z obszarow 1.achodniej Ukrainy, szczegolnie z Wolynia.
Do okolo 1340 r. obszar ten, okre~lany jako Ziemia Brzeska (Berestejszczyna) naleial do
paftstwowoki ruskiej (staroukrainskiej)- Ru~ Кijowska, pozniej Halicko-Wolynska (Wiodzimierska ).
Ро upadku Rusi Halicko-Wolytiskiej, obszar ten znalazl siC( we wladaniu Wielkiego
КsiC(stwa Litewskiego.
Podczas sejmu lubelskiego w 1569 r. woj. podlaskie wlctczone zostalo w sldad Korony
Polskiej. Cz~~ Podlasia (obecnie woj. bialskopodlaskie) pozostala przy Wlk. Кs. Lit. jako
zachodni skraj woj. brzeskiego.
Ро ІІІ rozbiorze Rzeczypospolitej cz~~ Podlasia poloiona na poludnie od Bugu w latach
1795-1809 naleiala do Austrii. W roku 1809 zostala wl~czona do КsiC(stwa Warszawskiego.
Cz~t polozona na polnoc od Bugu naleiala w latach 1795-1807 do Prus, pozniej za~ zostala
przyl~czona do Imperium Rosyjskiego.
Wzdluz linii Bugu podzielono Podlasie takze na Kongresie Wiedeftskim. CzC(~t p61nocna pozostala bezpo~rednio przy Rosji (jako czC(~t Obwodu Bialostockiego, pozniej
guberni grodzienskiej), za~ obszar poludniowy wszedl w sklad autonomicznego Кrole
stwa Polskicgo.
W czasie І wojny ~wiatowej саІе Podlasie znalazlo siC( pod okupacj~ niemieckct. Podczas
rokowan w Brzekiu w 1918 r. Niemcy zgodzili sict na wlctczenie Podlasia Poludniowego do
skladu powstaj~cego wowczas patistwa ukraitiskicgo, za~ Podlasie Polnocne (pow. bielski)
pozostawili do swej dyspozycji- mialo ono byt wlctczone do paftstwa litewskiego.
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W lutym 1919 r. ро wycoraniu si<; wojsk niemieckich obs7_.ar calego Podlasia zostal zaj((ty
przez wojska polskie. Podlasie Poludniowe zostalo wle:tczone do woj. lubelskiego, 7.а~ P61nocne znalazlo si(( w woj. biatostockim.
We wrze~niu 1939 r. Podlasie Poludniowe, kr6tko 7.aj((te przez Armi(( Czerwone:t, znalazlo
si(( pod okupacje:t niemiecke:t і zostalo wle:tczone do Generalnej Guberni. Podlasie P61nocne,
na kr6tko zaj((te przez Niemc6w, zostalo przckazane Zwie:tzkowi Sowieckiemu і w
pazdzierniku 1939 r. ogloszono jego ..wicczystc" wle:tczenie w sklad Biatoruskiej SRS. Bielsk
znalazl si(( w oblasti biatostockiej, 1.а~ Siemiatyczc і Hajn6wka w oblasti pinskiej. Ро wybuchu
wojny niemiccko-sowieckiej і zaj((ciu przez Nicmc6w, Podlasie P6tnocne zostalo wle:tczone
w sklad Obwodu Biatostockiego (Bezirk Bialystok).
Ро oswobodzcniu od okupacji niemicckicj obs1.ar Podlasia ponownie znalazl si(( w
granicach panstwa polskiego. Na obs1.arze tym w latach 1944-1946 prowadzona ЬуІа akcja
tzw. repatriacji, tzn. wysicdlania autochtonicznej ludno~ci ukrainskiej do Zwie:tzku Sowieckiego. Akcja ta przyniosta niewiclkic rezultaty - wyjcchata przcdc wszystkim ludno~c
najbiednicjsza oraz ludno~c z tcrcn6w bezpo~rcdnicgo se:tsiedztwa z ludno~ie:t polske:t, gdzie
ЬуІо najwi<;ksze 1..agrozcnic rcprcsjami zc strony polskiego podzicmia antykomunistycznego,
zwlaszc1..a rormacji о orientacji .. narodowej".
W 1947 r.ludno~c ukrainska z Poludniowcgo Podlasia zostala sile:t dcportowana na zicmic
p61nocne w ramach Akcji .. Wisla". Podobnc plany istnialy takzc w stosunku do ludno~ci
ukrainskicj і bialoruskicj na tcrcnic woj. bialostockicgo, nie zostaty jcdnak zrcalizowane.
11.

SYТUACJA

ETNICZNA

W obecnej chwili ludno~c etnicznie ukrainska skupia si(( przcde wszystkim na poludniu
woj. bialostockiego, na obszarze pomi((dzy Bugicm а Narwie:t, z niewiclke:t cnklawe:t na
p61nocnym brzcgu tcj ostatnicj (gminy Drohiczyn, Miclnik, Nurzec Stacja, Siemiatycze,
Bransk, Wyszki, Milejczyce, Юcszczclc, Czercmcha, Bocki, Biclsk Podlaski, Hetjn6wka, Orla,
Czyze, Narcw, Zablud6w). Na Podlasiu Poludniowym ludno~c ukrainska, tylko cz~iowo
powr6cila z miejsc wysiedlcnia.
Do cerkiewncj unii brzeskiej ludno~c ukrainska Podlasia nalciala do grona wyznawc6w
Cerkwi prawoslawncj, nale7-C:tC do diccczji wlodzimicrsko-brzeskiej pozostetj'tccj pod jurysdykcj't mctropolii kijowskiej, nad kt6ra zwicrzchno~c sprawowat patriarcha konstantynoplitanski. Ро zawarciu unii brzcskiej wi<;kszo~c wicjskicj ludno~i ukrainskicj Podlasiet znalazlo
si(( pod wladщ Cerkwi unickicj. Przez саІу jcdnak okrcs trwania unii istnialy na tym obs1.arze
znacщce o~rodki prawoslawia w Biclsku, Drohiczynie і Jetblcczncj, kt6re podlcgaly pocщt
kowo wladzy prawoslawncgo biskupa luckicgo, p6znicj 1..а~ kijowskicgo. Za panowania
Stanislawa Augusta prowadzone ЬуІу dzialania w kicrunku wyj<;cia ludno~ci prawoslawncj w
Rzeczypospolitcj spod wladzy metropolii kijowskiej, podlcgajctcej od schylku XVII w.,
patriarchatowi moskicwskicmu. Stoliq postulowancj mctropolii prawoslawncj podlcgaj'tcej ponownie patriarszc Konstantynopola mial Ьус Biclsk. Plan ten jcdnak nic zostal
zrealizowany.
Na P61nocnym Podlшiu likwidacja Ccrkwi unickicj і wЩczenic jcj wyznawc6w pod jurysdykcj((
rosyjskicj Cerkwi prawoslawnej nasщpilo w 1839 r. Nie spotkalo to wi<;kszcgo oporu 7J:. strony
ludno~i. Inaczcj potoczyly si<; losy ctnicznie ukrainskicj ludno~i unickicj na Potudniowym
Podlasiu, w 6wc1.csnej diecezji chclmskicj. Likwidacjet unii spotkala si<; tu zc zd<X.)'dowanym
oporem (mimo silnych, c-Lc;sto krwawych reprcsji wladz rosyjskich). Dlatcgo tcz ро ogloszcniu
w 1905 r. ukazu tolerant.)'jncgo ok. 150 tys. rormalnych wyznawc6w prawoslawia przeszk> do
К<>ЮоІа rzymskokatolickiego, ulegaj'tc pr~picszoncj polonizacji.
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Dlatcgo tcz ukrainski ruch narodowy, kt6ry 7.ЗС71}1 rozwijac si<; na Poludniowym Podlasiu
w okresic przcd І wojnц ~wiatowц opicral si<; przcdc wszystkim na ludno~ci prawoslawncj.
W stosunku do etnicznic ukrainskiej ludno~i P61nocncgo Podlasia, na skutek splotu
r6znorodnych przyczyn, ugruntowalo si<( przekonanie, iz jest to ludno~c bialoruska. О іІс w
XIX-wiccznych statystykach rosyjskich, jak tez r6zncgo rodzaju opracowaniach naukowych
(uczonych polskich, ukrainskich і rosyjskich} ludno~c ta ЬуІа okre~lana jako ukrainska (z
odmianami: "maloruska", "ruska", "rusiflska"), to juz w polskich spisach powszcchnych z
1921 і 1931 r. wyst~puje ona jako "bialoruska". Thndencyjne dane spisow polskich zostaly
wykorzystane takze przez dzialaczy bialoruskich do "udokumcntowania" swych narodowych
roszczcn takzc w stosunku do ;r..amicszkanych przcz ludno~c etnicznie ukrainskц poludniowych skrawk6w tzw. Zachodniej Bialorusi (dawny rosyjski Siewiero-zapadnyj kraj), tzn. pow.
biclskicgo і brzesko-piflskiego Polesia.
W 1939-1941 r. wladzc sowicckie og61 prawoslawncj ludno~i pow. biclskicgo uznaly 7.3
ludno~c bialoruskц, podohnie tcz postцpily wladzc Polski Ludowej. Od roku 1939 datuje si<(
tcz rozw6j na tym tcrcnic szkolnictwa z j<;zykicm bialoruskim. W latach 50-ch utworzone
zostalo, nadzorowanc przcz Ministcrstwo Spraw Wcwn<;trznych Bialoruskic 1i>warzystwo
Spolezcno-Kulturalne dysponujцce tygodnikicm "Niwa", а takze rozpocz<;to nadawanic z
rozglo~ni radiowej w Bialymstoku audycji w j~zyku bialoruskim.
W okrcsie lat 50-ch і 60-ch obs1..arem zorganizowancgo ruchu ukrainskiego ЬуІа na
P61nocnym Podlasiu micjscowo~c Klcszczcle wraz z okolicznymi wsiami. Dzialalo tu kolo
Ukrainskiego Thwarzystwa Spoleczno-Kulturalncgo (odpowicdnik BTSK), z wlasnym ch6rem і zespolem tcatralnym. W latach 60-ch, mimo utrudnicn zc strony kuratorium w
Hajn6wce rozpocz~to w micjscowcj szkole podstawowcj nauc;r.anie j<;zyka ukrainskicgo. Ро
dw6ch latach nauczycicl zostal powolany do odbycia sluzby wojskowej, а ро jej zakonczcniu
przeniesiony do innej micjscowo~i. R6wniez dzialalno~c samego kola UТSK, jako sprzeczna
z partyjnц ,Jiniц narodowo~ciowц" zostala na przelomic lat 60-ch і 70-ch zdlawiona. Jcdynym
polem, na ktorym mogla przcjawiac si<; aktywno~c Ukrainc6w P61nocncgo Podlasia zostaly
kola ВТSК і zcspoly artystyczne nos1.цce miano "bialoruskich". Przykladcm tcgo mozc
wystawianic w latach 60-ch przez "bialoruski" zcspol tcatralny sztuk klasyk<.~w ukrainskich.
ІІІ. RUCH UKRAINSKI NA POt.NOCNYM PODLASIU W LATACH 80-СН І 90-СН

Ukrainski ruch narodowy, ро okresie upadku w latach 70-ch odrodzil si<; z poc;r4tkicm lat
80-ch. Picrwszorz<;dny wplyw miala sytuacja Іа t 1980-1981, gdy fcrmen t spolcczny, pohudzony powstaniem "Solidarno~ci" objцl r6wniez ~rodowiska mlodziciy z Podlasia. W latach
1982-1983 mialy micjscc pierwszc imprezy mlodziczowc о charaktcrze ukrainskim. Wkr6tcc
nastцpilo rcaktywowanie dzialalno~i kola USKT w Юcszczclach, powstaly tcz kola w
Czcremsze, Biclsku Podlaskim, Hajnowce і Bialymstoku. W roku 1990 powstal Oddzial
Podlaski Zwiцzku Ukraincow w Polscc, ;r.a~ wiosnц 1992 r. przctworzyl si~ on w organi1.acj~
samodziclnц - Zwiцzck Ukrainc6w Podlasia.
W chwili obccncj Zwiцzck Ukrainc6w Podlasia wydajc dwumiesic:;cznik ,.Nad Buhom і
Narwoju" (w j<;zyku ukrainskim і polskim), kt6rcgo sponsorcm jcst Ministcrstwo Kultury і
Sztuki, oraz organizuje corocznc Festiwale Kultury Ukrainskicj na Pudlasiu.
Jerzy IIAWRYLUK

• Thkst

przygotowany na posiedzcnic Komisji Ekspert6w ds. Mniejszo~ci Narodowych
Komitetu Konsultacyjnego Prezydcnt6w RP і Ukrainy w dniu 9Іірса 1993 r.
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ДОКУМЕНТАЛЬНА

ІСТОРІЯ

СЕЛА

КОРЧМИН

Про чуда Матері Божої в Корчмині описав священник о. Димитрій Бахівський, який

був у Корчмині парохом від

1926 року до переселення

в

1946 році.

Село Корчмин, район Рава Руська, обл. Львівська. Село віддалене відм. Белза
від Угнова-

12 км.,

від Рави Руської-

22

9 км.,

км.

ЦЕРКВА

Маленьке село Корчмни зі своїм поміщиком не спромоглося поставити собі церкву,
а купило і привезло з Холмщини готову дерев'яну маленьку, але високу, без за
христій, у формі корабля. Поставили їі недалеко корчми. Грубезні підвалини церкви

спочили на широких дерев'яних дубових колодах. В полудневій стіні, на одному дилі
з-надвору було вирізано декілька букв санскритськоrо письма. Між різними церков
ними книгами був "літургікон" з тих часів, коли львівський польський єпископ
Серакоаський заборонив друкувати церковні книги. А як великий руський патріот,
хоч сам римо-католик зі Шлсзка, Гербурд Щасний, магнат Добромильський, який
мав цілий ключ сіл аж по Судову Вишню, тронути й кривдою руськоrо народу, велів

у своїй друкарні у Добромилі друкувати книги для церков, то Серакоаський оскаржив
йоrо перед королем і Папою римським як єретика. На своє оправдання до Папи

римськоrо Гербурд писав: "Що ті поляки хочуть, щоби на Русі русинів не було?''.
В захристії висіла на стіні шафка з дощок, на котрій була вимзлювана копія
чудотворної ікони Матері Божої белзької, без корони, а круrом неї були ви мальовані
чуда, які діялися в часі перевозу чудотворної ікони з Белза до Ченстохови. На долі

тої шафки був вижолоблений рік

- 171 О.

Як увійшлося в церкву , - Святая Святих - , то перше, що владало в око, був
запрестольний образ, прекрасний, цілий в золоті, але вже інший від тоrо, що ми
виділи на шафці. Той прекрасний у золоті образ був вже в короні, а лице Матері Божої
ясне, імітувало правдиве людське, навітьбуло прирум'янене. Перед образом клячали
дві деврев'яні фігури польських ксьонзів в чорних беретах-рогатівках. Ті обидві
фігури я з дяком Кузьмою винесли на rорище захристії а образ прикрасили вишив
кою.

Колись, за моrо попередника священика, численні "вота", а найбільше палиць,
які вісили навколо образа, були познімані та спалені. За моїх часів, з мойоrо дозволу,
одна невіста з села Річниця повісила "вото" у формі хрестика в подяку за чудесне
виздоровлення доньки від хронічної недуги. Перед тим та невіста у моїй присутності,

після Служби Божої, до Матері Божої в запрестольному образі rолосно молилась,
промовляла: "Матінко Божа! Дай щоби я прийшла Тобі подякувати". І за якийсь час
прийшла радісна і в подяку за виздоровлення дочки повісила збоку образа хрестик
тимчасово, поки не справить цінніше "вото".

На полудневій стіні був маленький орестолик з намальованим образом, як діти
поміщика Блендовськоrо дякують Матері Божій за чудесне виздоровлення.

Оповідали старі люди села Корчмин, що там, де тепер той образ, стояла лавка, на
котру сіли з палицями дві дочки-каліки поміщика Блендовськоrо, на співану Службу

Божу, висповідалися. А як з палицями приступили до святоrо причастія, то по
прийнятті йоrо палиці залишили на місці, а самі без палиць, здорові вернулись до
лавки, а потім додому.
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Посеред церкви, вrорі були описані чудеса. Письмо було написане руською та
польською мовами. Ті чудеса діялися коло 1623-1653 років. На таблиці була виписана
точна дата "Як образ плакав і мінився, оrонь на евічах сам запалився перед чудесним
образом."

ВЕЛИКА СЛАВА КОРЧМИНСЬКОІ ЦЕРКВИ
В часі перевазу чудотворної ікони з Белза до Ченстохови.

В бібліотеці графів Дідушицьких переховується сімейна хроніка руських бояр
Дідухів, пізніше полонізаваних Дзсдушицьких, в якій описані чуда, котрі діялися
при персвозі чудотворної ікони Матері Божої, намальованої святим євангелістом

Лукою, полишеної братом галицького короля Данила Васильком на замочку у Белзі.
Чудотворну ікону віз польський князь, з Белза через Лапаївку, попід махнівським

лісом. А як заїхав на територію корчминську та в'їхав в село, то зупинився біля
вишеописаної церкви. Відпочивши хотів їхати далі, та дві пари волів не рушили воза
з місця. Не рушили і шість пар волів. Цілий ескорт залишився на декілька тижнів, а
за весь той час діялися чуда по всій околиці. Одне з тих чудес, що етапоси в сусідньому
селі Махнівці тієї ж парафії, дуже знаменне.

ДОРОГА ЧУДОТВОРНОЇ ІКОНИ
По кількох неділях постою в Корчмині воли рушили віз з образом Матері Божої.
В навколишніх селах, віддалених недалеко від дороги, котрою везли чудотворну

ікону, Мати Божа являлася, і в тих селах торжественна відбувалися відпусти, щоро
ку, при величезному здвизі народу.

А як завезли белзьку чудотворну ікону Матері Божої в Ченстохону і умістили їі в
монастирі оо.Павлінів, то монахи наложили на голову Матері Божої корону. Там
діялися такі славні відпусти, звісні не лише в цілій Польщі, але і в сусідній Німеччині,

де образ Матері Божої був звісним nід назвою

Schwarze Grosmiitter [ ... ]

ЯВЛЕННЯ МАТЕРІ БОЖОЇ З ЧЕНСТОХОВИ У КОРЧМИНІ
Мати Божа і в Ченстохоні не забула дітей своїх у белзькій околиці, бо в тому місці,
де під лісом села Корчмин при перевозі їі з Белза ескорт зробив коротку зупинку,

Матір Божа, будучи в Ченстохові, явилася в Корчмині (оповіла під присягою в році

1928-1930 пані

Рачинська, народжена в Корчмині): маючи років

14-15, одного соняч

ного ранку гнала пару волів на пасовисько під ліс. Недалеко від ліса воли нагло

приклякнули на дорозі. Вона, заскочена такою несподіванкою, здивовано побачила,
як щось у повітрі, ніби процесійна монстранція, суне і зупинилося на тому місці, де
тепер стоїть церковця. Позбігалися люди корчминські і деякі з них побачили на дубі

образ чудотворної Матері Божої, а зараз потім стали збігатися люди із сусідніх сіл.
Між ними було видно польського ксьондза з с. Жнятина. Якась дідичка зняла з себе
намисто перел і попросила повісити на образ. Не всі з присутніх бачили образ Матері

Божої, а хлопець повісив саме на сяючу постать на дубі. Польський ксьондз та
місцевий урядник поляк не виділи того образа і обидва дуже злостилися та розганяли
людей до роботи. А як ксьондз вертав додому, то на самій границі між Корчмином та
Басилевом грім вдарив у віз, на якому він їхав. Те об'явлення повторилося і корч-
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каплицю, а потім церковцю в

1850 році,

f

так що пень дуба увійшов під саму середину

престола, на котрому відпранлялася Служба Божа. Величавий відпуст відбунався в
день 28 ссрпня щороку на Успения Пресвятої Богородиці, при великому зднизі народу

з навколишніх сіл 4-х сусідніх повітів. Місцевий селянин Семко Заяць, пост, ті
чудесні події умістив у пісні, яка з піднссеtfим почуттям співалася особливо н час
відпустового торжества. Зміст пісні був такий:

Ти то місце полюбила
І на дубі ся з'янила
Ми всі вірні тос узнаем,
А один священик не увірив тому,

Зістав уражений від удару грому,
Вертаючи з Кор~Імина додому.

Як по

11

снітонНі війні Москва подарува.~1а Польщі ці.~1у Холмщину, разом з части

ною Бслзчини, в тому із селом Корчмин, то відпустона церковця під .~1ісом, яка

залишилася на стороні України, скоро буж1 розібрана і їі вжа нема. Така сама до.~1я
пости гл а і матірну церкву корчминську, бо вже у 1970 році знаходилася у зруйнова
ному стані.

В Корчминській церкві відбува.~1ися торжестненні богослужіння, а особ.~1ино на
Великодні свята, ко.~1и через всі три дні по торжественних відпранах у церкві, при
гомоні дзвонів та стрі.~1янині з моздзірів під церквою від полудня до заходу сонця співи
гаїлок не втихали ...

А тут варто згадати, що наш українець суддя Яворський, уродженець Корч мина,

колись надто ліберальних переконань, який у Кисні, як високо вчений, написав
книжку про історію революції, незабаром опинився на Соловках, то звідтіля в листі
до свое сестри Катерини писав, що в тій гнітучій тузі на Соловках за рідним красм і
народом, великою розрадою у нього с спомин про свята Великодня в Корчмині: той

гомін великодних дзвонів, який йому на Соловках прочувасться. ті співи гаї.~1ок і т.д.
Розповідь отця Дмитра Баховського, пароха парохії Корчмин, записана його
дочкою Іреною Лапчук

MALOWANA CERKIEW W SWIJ\TKOWEJ WIELKIEJ
W wakaL)'jnych w~dr6wkach ро wschodnicj czt;Sci Bcskid6w Niskich, Ь~dцс w okolicach
Nowcgo Zmigrodu, Krcmpncj, Kotania warto takzc dotrzc~ do wsi Swiцtkowa Wic1ka.
Poc7l}tki wsi potozoncj wzdtuz doliny potoku, si~gajct XVI w. Do naszych c1.as6w przctrwata ccrkiew p.w. ~w. Michata Archaniota powstata w 1757 r. z fundacji wta~cicicla wsi
Piotra Paszkicwic1.a. Drcwniana ~wiцtynia jest oricntowana і zalozona па tradycyjnym,
tr6jdziclnym rzucie. Nad nawct і prczbiterium wyst~pujct dwukrotnic lamanc dachy namiotowe zwicnczonc - podobnie jak і helm wieiy - analogicznymi baniami z pozornymi
latarniami. Pionowc akccntowanic bryl poszczcg61nych czt;Sci cerkwi і ich odr~hne przckrycia nadajct jej charaktcrystyczny wyglctd. Okre~lana jest jako ccrkiew typu p61nocno-zachodniego, starszego wariantu. Cata ccrkicw byta zcwn~trznic malowana. Szczeg61nie bogata
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kolorystyka wyst<~powala na gzymsach, ktorc podkre~lono przez rozne kombinacje zestawionc z zoltcj, granatowcj, ziclonej, czerwoncj barwy.
W ccrkwi znajdujц si<; dwa oltarzc oraz dwie pi~kne XVIII-wieczne ikony zwyobrazeniem
scen Pasji і Straszncgo Sцdu.
Wn~trzc ~wiцtyni pokrywa bogata dekoracja malarska. W prezbiterium autorem olejnej
polichromii powstalcj, podobnic jak і niezachowany ikonostas, w r. 1891 sц Antoni, Michal
і Zygmunt Bogdaftst)'- przedstawiciele slynnego malarskiego rodu, kt6ry odegral waznц
rol~ w historii malarstwa ccrkicwnego w ХІХ w. Dekoracja malarska p~zla Bogdaflskich
jcst przykladcm architcktonicznej polichromii iluzjonistycznej, wzbogaconej przedstawieniami figuralnymi. Na ~cianach widzimy kolcjno sceny skomponowane w formie obraz6w:
Umywanie n6!{ apostolom, Modlitwa w Ogr6jcu, Pieta, Spotkanie w Emaus. lch ikonografia
nawiцzujc do XIX-wicczncj 7.achodniej sztuki dewocyjnej і pozbawiona jest charakterystycznych ccch malarstwa bi1..antyjsko-ruskiego. Sufit zdobi kolisty plafoo z wyobrazeniem
Тrojt)' ~w. w otoczcoiu skrzydlatych glowck aoiolk6w. а faset~ postacie Ewangelist6wwkompooowaoc w dckorat)'jO(\ balustrad<;. 1() ~wiatlocieoiowe malarstwo, о lokalnym, konwencjooaloym kolorycie jcst dobrym przykladem calkowitej okt)'deotalizacji malarstwa
cerkicwocgo.
W oawie і babiftcu aoooimowy malarz stworzyl, prawdopodoboie juz w ХХ w., dzielo о
charaktcrzc оа wpolludowym, oaiwoym, wykorzystujцc і calkowicie przemalowujцc wczclnicjszц warstw<; malarskц, kt6rcj Slady stwicrdzooo podczas kooserwacji. Bl((doym jest witte
powtar;,.ajцcc si<; w litcraturzc datowanie polichromii na drugц polow~ XVIII w.
Na suficic, w kolistcj ramic, podtrzymywaocj przez pary aoiolk6w wyobrazono sceo~
koronacji Matki Boskicj przez Тr6jc(( Sw. w otoczeoiu baraszkujцcych w chmurach aniolk6w
і skrzydlatych gl<)wck. Na fasccie, w polach oddzielooych kolumoami umieszczonowizerunki prorok6w і apostol<)w, оа 7.askrzyoicniach- przedstawieoia w formie obraz6w: Воіе
Narodzenie, Pnemienienie. Spotkanie z niewiastami, а оа Sciaoach mi((dzy okoami - Chnest
Chrystusa і Zwiastowanie. Na stropie babiftca oamalowaoo Eliasza оа wozie ognistym.
Zlotymi akccotami wzbogacajцt)'mi malowidlo sц: otaczajцce glowy boskich postaci і rozrzuconc w tlc metalowc gwiazdki, korooa oad glowц Matki Boskiej oraz blaszaoe lambrekiny
wykaflc7.ajctce okrцglц ram~ і zaskrzyoieoia. Polichromia odznacza si(( ogromoц dekoracyjoo~ciц, barwooSciц uzyskaoц przez zcstawicnie kootrastowych, wrttez jaskrawych kolor6w.
Cechuje jц charaktcrystyczoy raczcj dla sztuki ludowej- ho"or vacui. Th jej walory powodujц, zc оа dalszy рІао schodzi pcwoa oieudolooSc artysty.
Od 1991 r. w cerkwi prowadzooe sц prace konserwatorskie- оЬесоіе juz оа ukoflczeniu
- przcz konserwator6w dzicl sztuki z Кrakowa: Andrzeja і Antoniego Guzik6w, J6zefa
Kucab<; і Katarzyo~ Picrzchalskц. Efcktcm prac jest zabezpicczcoie polichromii і przywr6cenie jcj utraconych- przez oiszc;,.цce dzialanie C7.asu- warto~i estetyczoych.
AgotaМAMON
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНШІСТЬ

В СЬОГОДЕННІЙ ПОЛЬЩІ ТА ЇЇ РОЛЬ У СУЧАСНОМУ

..

КУЛЬТУРНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАІНЦІВ

*

Еміграція з батьківщини, примус існування як національна меншість у відмінній
від державного, вітчизняного організму, системі, доконечність тривання поза цим
рідним контекстом, в умовах розпорошення серед інших національностей

-

це дуже

важливі фактори суспільно-політичного і культурного життя модерних народів

Європи, починаючи вже з ХІХ століття, а кінчаючи на сучасності. Неважко й про
приклади, які б підтвердили обгрунтованість цієї думки. Вистачить подивитись хоча
б на новітню історію та сучасність націй і країн нашого континенту, а навіть лише
найближчих сусідів України- історія Польщі в ХІХ і ХХ ст. (політична ситуація між
двома повстаниями ХІХ ст., роль яку зіграла американська полонія, та польські
політичні осередки у Франції під час І світової війни і в Англії під час

11

війни), Росії

(російські дисиденти ХІХ і ХХ ст. починаючи від М. Тургенєва і А. Герцсна аж по

прихильників більшовицького перевороту; поклонники окцидентальної орієнтації,

включно з виразниками російського католицизму, як хоча б Софія Свсчіна, Гагарін,
Печєрін, чи члени сім'ї Волконських) або таких сусnільств і народів як італійці,
ірландці, англійці чи євреї.

Національні закордонні осередки особливу роль виконують очевидно перш за все
у випадку тих країн і націй, що ніколи або довший час не мали власної державності,

або теж їхня національно-державна суверенність с значно ограничена, накинута
ворогом і неакцептована загалом суспільства. Для випадків цього роду, ситуація

новітньої України дуже характерна, а місце і роль більших середовищ національної
діаспори та важливіших еміграційних центрів очевидне. У цьому плані вистачить
згадати значення українських націоналістичних осередків у німецькомовних країнах

перед

11

світовою війною, або вплив еміграційних середовищ на релігійне життя

українців, зокрема греко-католиків після війни, а також роль, яку зіграли проко

муністичні і просовєтські настрої серед українського і білоруського населення та
євреїв на східних межах

11

Речіпосполитої в міжносиний період, у формуванні

політичної ситуації в цьому регіоні на початку війни і в дальшій експансії радянського
комунізму, як державності й ідеології.

Наша сучасність, зокрема останнє десятиріччя, принесла нам ще більш видимі і
більш діючі та плодотворні прояви процесу розвитку та зміцнення ролі діаспор у
сумісному, національному житті українців. Бо хоча після

1945 року здійснилося,

так

важливе для сукупності культурних процесів, зінтегрування українських земель

<Західна У: країна, Закарпатська Русь), водночас емігрування на Захід найбільш
свідомої і культурно заангажованої групи українського суспільства, скріпляючи тра
диційні вже еміграційні осередки в Німеччині, США, і Канаді, послабило одначе

корінні українські землі, які вже і так були зруйновані та лишені людського,
інтелектуального і духовного потенціалу. Смертельне загроження біологічної та
цивілізованої основи внаслідок чергових хвиль репресій, включно із .,розстріляним
відродженням", на Україні, а відтак навальність російсько-радянської репресійної

політики на території заново завойованої Заtідної України

-

спричинилося до

збільшення значення цього що проходило в духовному й ідейному плані поза межами
Радянського Союзу, в однаковій мірі на території під політичною домінацією совстів
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та поза сферою радянських впливів, отже в Західній Європі і за океаном, на амери
канському континенті.

Кожен з українських еміграційних осередків міг зіграти і очевидно зіграв якусь
своєрідну і можливу до здійснення роль у спільному ділі -культурного відродження

власного народу, так у Західній Німеччині, Канаді, США, Австралії, як в окремих

країнах Південної Америки, а також, якщо йдеться про сферу справ особливо важ
ливих, релігійно-церковних, в Римі і Ватикані, зокрема після 11 Ватиканського собо
ру і обрання папою Івана Павла 11.
Одначе, здається що серед них, це, що являє собою українська діаспора у Польщі,
все таки займало і надалі займає важливе місце в суспільно-політичному і

релігійному житті українців 80-тих років, місце настільки особливе, що заслуговує
на окрему увагу історика культури, даючи досліднику суспільного і релігійного життя

сучасності матеріал великої значимості. Що саме цю, а не іншу частку української
суспільності вирізняє на фоні інших еміграційних осередків і чому їі теперішня

ситуація заслуговує на незвичайну увагу дослідника? Приводів цього, а також спе
цифічних рис згаданого суспільно-культурного феномену є декілька, тому варто,
хоча у великому скорочені, але упорядковано, їх тут назвати.

Перший момент, що охоплює суть проблеми з боку оцих справчих причин та
генезу, це характер цієї діаспори, умови та обставини, в яких вона формувалася.

Українська меншісь у сучасній Польщі під оглядом численності не являє собою
значимої і впливової суспільної сили

періоді

-

-

у відрізненні до ситуації в міжвоєнному

а в територіальному сенсі є групою неоднорідною. Оцінювана на

300-500

тисяч, свої споконвічні і натуральні місця проживання має на східних і південно

східних окраїнах Польщі, починаючи від Підляшшя і Холмщини, через Перемищи

ну, Сяніччину аж по Бескиди (якщо не брати до уваги невеличких груп інтелігенції,
в тому числі також студентів у великих міських осередках, які незначимі у великій

польській масі). Внаслідок репресійної акції "Вісла" в

1947

році, група ця була

штучно під примусом виселена і розпорошена на заході і півночі країни та пе

ремішана з польським населенням, яке до речі теж не було тут корінним (а лише
зайшлим елементом, що прибув з території втраченої Польщею на сході у

1945 році).
Транслокація, трактована як форма політичної репресії в рамках застосування то

талітарного методу, довела до повного розбиття дотеперішніх суспільно-сімейних

в' язів та різких змін натуральних обстанов сільського жипя і праці. Це спричинило
майже повний занепад традиційного порядку, звичаїв, культурного та релігійно-цер
ковного життя, освіти і народної культури, зокрема в перших роках після виселення,

в роки сталінщини і бєрутовщини.

Щойно після жовтневого переламу у

1956 році і пов'язаних з ним політичних змін,

українці разом з цілим польським суспільством, почали поволі здобувати втрачені
раніш громадські права. Перш за все право на освіту, власне шкільництво, право

гуртуватися у культурно-суспільні організації, видавати газети, друк публікацій та

підручників і календарів. Тоді також сталося можливе частинне відродження струк
тур суспільно-релігійного жипя (душпастирскі осередки, парохії, навчання пи

томців) та організація початкового, середнього і вищого шкільництва. Відчинено
одиноку в країні кафедру української мови в рамках слов'янської філології Варшав

ського університету (бу ла також змога виїжджати на закордонні студії у цій ділянці).

Створено умови для діяння суспільних художніх колективів і українських світлиць.
Українська суспільність, піддана під суворий нагляд не тільки комуністичної партії
(так, як усі сфери ідейного, культурного, художнього і релігійного жипя польського
суспільства), але й безпосередньо інституціональну зверхність Міністерства
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Внутрішніх Справ могла лише частинно, поступово збільшувати активність і вихо
вувати еліти, необхідні для збірних суспільних, освітних, культурних і релігійних
діянь, використовувати чергові етапи політичної ситуації в країні і цілому соцтаборі
для поширення можливостей розвитку суспільно-культурного життя. Уміло викори

стонано при цьому суспілно-громадський рух поляків після
ревіндикаційні прагнення відносно комуністичної держави в

більшій мірі роки

1988-90,

1976 року, їх
1980-81 роках, а в ще

у зв'язку із святкуваннями 1000-ліття хрещення Русі і

зв'язану з цим діяльність Апостольскої столиці у віднесенні до слов'янських країн
(тзв. східна політика Ватикану>, а також політично-суспільні і системні зміни у

польській державі. Завдяки тому були створсні зовнішні умовини, так контексту
альні, як структурно-організаційні (можливість заснування товариств, братств, фун
дацій, видавництв і часописів; представники у парламенті, перші привселюдні

спроби підняти питання польсько-українських відносин в минулому і сучасності,
порушені окремими орієнтаціями та політичними групами, особливо
"Солідарністю"; призначення спископа для українців греко-католиків) завдяки
яким могли зайти зміни в переконаннях і спрямуваннях, а також у сумісній суспілній

свідомості еліт у Польщі, яких ми сьогодні стали свідками.

Друга проблема, що здається особливо важлива на фоні названих факторів і
рішаюча якщо говорити про їі суспіяні наслідки, це релігійні відносини та церковно

організаційні форми прийняті цією суспільністю. ,.Польські українці" під оглядом
віроісповідування розподілені на дві, конфесійні в рамках християнства, непри

хильні собі орієнтації- католицьку і православну <окрім невеликої по суті групи,
яка не зв'язана з жодним віросповіданням. Не мас це жодного зв'язку з ідейним

вибором осіб заангажованих у діяльність дотеперішнього партапарату, а виникас
лише з життєвого прагматизму). Автор цих спостережень свідомо не виділ яс етнічної

групи лемків, а тим більш не зважає на рідкі проби маніфестації етнічної
окремішності через особи, які вважають себе передставниками бойків, гуцулів чи
підляшуків, водночас автор свідомий, що ця проблема, зокрема із суб'єктивного
погляду, дуже складна

-

так як саме явище національної свідомості, почуття

відмінності, яке при цьомунес чимось постійним, що дане раз назавжди, але радше

процесом ін статї насценді, якого суть під кожним оглядом важко вловити. Прина
лежність до різних релігійних орієнтацій і віросповідні різниці віддзеркалюються
також у заангажовані ,,польських українців" у національні справи, в їх участі у
суспільно-політичному житті власного середовища і врешті-решт у цьому, до якої

міри вони спроможні маніфестувати свою національну-мову тотожність. Українці,

вірні Польської автокефальної православної церкви немовби губляться на фоні своїх
одновірців, в більшості сполонізованих росіян або підкреслюючих свою національну
свідомість білорусів, що живуть у замкнутих групах на Білосточчині. Це особливо
виділяється в сфері мовної літургічної практики і організаційно-церковного життя.

Греко-католики, спадкоємці уніяті в, згідно з давньою, доброю галицькою традицісю
міцно підкреслюють на фоні Вселенського і латинського-польського водночас костела
візантийсько-слов' янське походження свого обряду, а та кож ехідни й, грсцьк и й ген ез
своєї духовності, звичайно підтримуючи при цьому зв'язки з Римом

-

зокрема

сьоrодні, коли він асоціюється з папою-слов'янином-зі своєю ієрархією, галицько
львівськими владиками, які сьогодні разом зі своею Церквою виходять з катакомб.

Саме, молоді українські священники- тут знов звернення думки до галицької
традиції і часів ·львівської Руської трійці

-

випускники одинокої, спархальної,

люблінської семінарії, в якій мають змогу навчатися, а також вихованці вмонашому
студіюм отців Василіян у Варшаві, це найсильніші виразники еманціпальних спря-
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мувань української, національно свідомої, творчої інтелігенції, перш за все у
релігійному і церковному плані, але також у загально-культурній і художньо

освітній сфері, їх праця с гідним доповненням діяльності цих уже нечисленних

душпастирів старшого віку, які у своему житті персжили різні форми ограничснь і

репресій після

11

світової війни, а пам'ятають ше давніші, довоєнні відносини та

можливості релігійного і культурового розвитку. Значення і престиж українського
духовенства ше побільшали у минулому році, коли дотеперішній отець-митрат Іван

Мартиняк, який досі був генеральним вікарієм для вірних греко-католицькогообряду

при примасі Польші кардина.аові Йосифові Глемні, одержав списькопську хіротонію.
Це вчинило набагато простішим висвячування молодих богословів, бо ж може вже
це робити власний український місцевий епископ, а не лише українські ієрархи, які

приїжджали з Риму. Зараз можна сподіватися, шо скора вже нормалізація релігійної
ситуації на Західній Україні зміцнить, досі дуже рідкі, випадкові і конеліраційні
контакти з львівським духовенством і вірними УКЦ, а може також спричиниться до

обміну кадрів свяшенників, душпаспtрської допомоги чи досвіду церковного життя.

Ше одна важлива риса ре~1ігійного життя цісї суспільності, це збільшення ролі
мирянського руху у діяльності Церкви, тавро сучасності і безсумнівний вплив латин
ського, західно-европейського і звичайно по~1ьського Костела. Інтелектуальні еліти,
інтелігенція а в тому числі також студенти, останнім часом проявляють чима~1е

заангажовання у справи віри та Церкви, а потім також участь, співдіяння та

організаційні ініціативи у цьому пжtні. Це знайшло вияв у вдалих вже спробах

покликання до життя церковних братств, художніх колективів церковної музики,
релігійних видавництв, а зокрема фундацій. Найбільш смілі плани, а водночас і
найбільші можливості їх реалізації, мас Фундація св. Володимира, яку у Кракові
покликав до життя відомий науковець-філо~1ог, суспільний діяч доктор Мокрий,

посол на Сойм теперішньої каденції.

Суттеве значення для загалу церковних і релігійних діл має також і ця обставина,
шо в згадані справи си~1ьно заангажовані представники польських наукових середо

вищ- філологи, історики, теологи, скупчені у кількох університетських осередках,

особливо у варшавському, краківському а останньо також люблінському, котрі
співпрацюють з польською і українською ісрархісю, спархальним духовенством і

отцями Василіянами (Варшавські українознавчі записки, т. І,
в роках

1987-89 три

1990

р.; раніш видані

серії Греко-като..1ицького церковного календаря).

І врешті обставина, шо д ..1я зага ..1ьної сфери релігійного жиrrя українців у Польщі
мас значення вагоме і прямо символічне, це участь спільноти вірних у жиrrі Вселен

ської церкви, саме їі католицької частини. Проявом цього можуть бути живі і дійсні

зв'язки із святою столицею і го..1овою Церкви Іваном Павлом

11. Українська греко

католицька церква займас важливе місце серед церковних спільнот, а зокрема

східних, шо виникас з численності вірних і різноманітності історичного та сучасного
досвіду, набутого в умовах конфронтації з комуністичним тоталітаризмом і

ідеологією радянського імперіалізму, а також в обставинах еміграційного життя у
країнах Заходу. Польська частина цісї Церкви, невелика під оглядом чис..1енності, а
важлива з огляду на згаданий раніш досвід "діалогу з соціалізмом" і "проби вогню"
в умовах центрально-східної, европейської дійсності, позначи.-1а свою присутність і

окремішність також, якшо йдеться про загал внутрішньоцерковних віднос~tн між

Ватиканом а народами цісї частини Європи, під час трьох прош папи до Польщі, в
подіях, шо були реакцією на замах на його життя у травні 1981 року, у святкуваннях

1000-ліrrя Хрещення Русі, так у Римі, як і в Ченстохові, у відносинах між польською
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та українською католицькою ієрархією, а також у численних зв'язках своїх пред
ставників, мирян і духовенства, з папою Іваном Павлом

ієрархами, кардиналами -

11

t

і ватиканськими

Йосифом Сліпим, Мирославом Любачівським і

архієпископом Мирославом Марусиним, також під час йогодушпастирських відвідин

у Польщі.

Третя проблема, а радше сумісний ансамбль обставин суттєвих для сукупності
справ, які нас тут цікавлять, це присутність і діяльність для добра української
діаспори у Польщі частини наших наукових середовищ та інституцій, які ех

дефінітіоне, за об'єкт своїх зацікавлень вибрали саме цю частину польської
суспільної та культурної дійсності. Ідеться перш за все про фахівців у ділянці
суспільних наук, зокрема історичних, а також філологів, етнографів, теологів, та про
осередки в роді училищ, наукових товариств, академій, колективів людей, які на

постійно чи раз на якийсь час, принагідно, як об'єкт своїх дидактичних, письмен

ницьких, популяризаторских, а особливо перекладницьких зацікавлень вибрали
культуру, історію, мову, літературу та фолькльор України, а зокрема української

нацменьшості у Польщі. На жаль таких людей та структур не було і не мас досить
багато, бо ж більшість сил і засобів в рамках польського слов'янознавства зайняла
русистика. Все таки професійні університетські осередки та окремі фахівці,
дослідники і університетські вчителі, активні у цій ділянці, починаючи з

1957

року

розвинули польське українознавство і удержали його на непоганому рівні
(дослідження діалектів, історії, українсько-польських культурних відносин,

лемківська і українознавча проблематика у професійних часописах та видавничих
серіях окремих училищ, найновіший василіянський річник), хоча звичайно існують

недоліки і недостатки, та стільки ж само невикористаних можливостей у цій ділянці.

І не стільки окремі середовища чи інституції, а поодинокі дослідники організували в

обширі згаданої проблематики, починаючи з 1980-81 років, чимало наукових за
ходів. Стали також більш активні в організаційному сенсі, що проявилося у
різноманітних наукових і видавничих заходах, у сесіях nід час

1988

року, коли

святкувана 1000-річчя хрещення Київської Русі. Також участь поляків і польських
українців у покликанні до життя Міжнародної асоціації україністів, а відтак їі поль

ського відділення

-

Польського українознавчого товариства є доказом цієї ак

тивізації, їі наявним прикладом, а водночас доказом різкого ,,приспішення" є

зростання зацікавлення україніетичними студіями, яке до речі посередньо зв'язане
із регресом польської русистики- шкільної й університетської, завдяки тому можна

буде розширити університетську дидактику, наукові дослідження та популяризатор
ську працю в цьому плані. Також і в цих ділянках унаочнилися різні форми
співдіяння і співпраці між інституціями та поодинокими польськими спеціалістами
та представниками середовищ і осередків української нацменьшості.

Українці у Польщі, які існують в показаних тут умовах, вносять у культурні

досягнення своєї вітчизни неабиякі цінності, вагомі зокрема тепер, коли Україна
переживає може найважливіший у своїй історії момент відродження своєї культурної

тотожності, відбудов ус суверенне суспільне і державне життя, зберігаючи при цьому
відповідні політичні співвідношення з двома найбільшими сусідами- Росією і Поль
щею. Оці цінності торкаються найважливіших, для сукупності народу і держави, його
історії та сьогодення, справ.

Перша з них-, що здається зараз найвагоміша, це факт, що українська діаспора цієї

території, яка найбільш висунута на Захід, нав'язує сьогодні живий і безпосередній

зв'язок з батьківщиною, з материком нації і держави, вносячи у цей діалог власний,
особистий досвід, який свої коріння має у довгому, сповненому драматичних,
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діалектичних конфліктів, співпраці і суперечностей, спілкуванні з польським парт

нером, а зокрема з традицією його боротьби за політичну самостійність, національно
культурну тотожність і духовну суверенність по відношенні до своїх могутніх сусідів

-

побратимів, а водночас і противників.
Друга із згаданих цінностей це обставина пов'язана зі специфікою місця і часу, з

цим, що оцей історичний досвід був здобутий саме тут, у цій державі, а конфлікт між
світом європейської, християнської культури, а утопією комунізму мав свій конкрет
ний, польський, католицький вимір, що свої національні, етнічно-мовні і культурні
дилеми ,.польські українці" переживали також, а може перш за все згідно з вимогами

християнських цінностей і етосу, так у релігійному вимирі, як і в обсязі зустрічей,
конфронтацій, співдіяння і збагачування, взаємного доповнювання обох світів хри
стиянства

-

західного і східного.

І третя цінність, не менш важлива, надбання власного історичного, суспільно
політичного, культурногота релігійногодосвіду протягом останнього півстолітrя, що

його тепер українці з Польщі можуть внести до спільної скарбниці своєї батьківщини.
Оцей досвід, можливо тим цінніший для цієї суспільності та загалу, що вже минув,

вже відбув практику, що перейшов випробування та перевірку так у теорії, як і у

практичних реалізаціях, що мас за собою успіхи та промахи. Тому може він стати
зразком і антиприкладом, пересторогою для всяких майбутніх задумів в обсязі поль

сько-українських відносин, у тому числі також справ дуже вагомих для обох країн, з
великим історичним навантаженням, таких як історичні підсумки взаємних провин

і благ, проблема нацменшостей в обох країнах, державні кордони та це до якої міри
вони будуть відчинені; економічні, політичні, культурні та релігійні співвідношення
між цими двома сусідніми і братніми народами сьогодні і у майбутньому.

Ришард ЛУЖНИЙ

Publikowany tutaj tekst to wypowiedz refcratowa autora opracowania і zloj.ona do druku,
ale dotychczas nie ogloszona; przygotowano j~ dla potrzeb І Kongresu Mi((dzynarodowcj
Asocjacji Ukrainistow, jaki odbyl si~ w Kijowie w dniach od 27 sicrpnia do 3 wrze~nia 1990
roku staranicm Akadcmii Nauk URSR (Widditennia Litcratury, Mowy ta Mystectwoznawstwa), Mi<tdzynarodowej Asocjacji Ukrainist6w (MAU) oraz Republikaflskiej Asocjacji
Ukrainist6w (RAU). Rcfcrat sw6j, opracowany dla potrzcb kongrcsu w dw6ch wersjach
j~zykowych, polskiej oraz ukraiflskiej, autor wyglosil w j~zyku ukraiflskim na jcdnej z sckcji
problemowych kongresu, omawiaj~cych problcmy diaspory і emigracji ukraiflskicj w ~wiccic
wspolczcsnym. Rcfcrat tcn ЬуІ takze przedstawiony і dyskutowany- zwlaszc1..a w nawi~zaniu
do aktualnych wydarzcfl і proces6w tocщcych si<; jesieni~ tego samego roku 1990 w zakrcsic
spraw ukraiflskich і ukraiflsko-polskich- na jednym z posicdzcfl Komisji Slowianoznawstwa Oddzialu PAN w Krakowie (Podkomisja Europa Slowian); posiedzenic to mialo miejsce
dnia 17.10.1990, strcszczenie rcfcratu oddane zostalo do druku w Sprawozdaniach z posiedzen
Komisji Naukowych ... za dane p6lrocze.
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INFORMACJA О КОМІТЕСІЕ KONSULTACYJNYM
PREZYDENTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ І UKRAINY

'

Jak wynika ze Statutu, podpisancgo przcz pclnomocnikow prczydcntow, Jcrzcgo Milcwskicgo і Antona Butcjkt;, 30 kwictnia 199.' r., Komitct sktada si<; z dwoch rownoprawnych
CZ((~Ci- pclnomocnik6w prczydcnt<)w Polski і Ukrainy, kt<)rych wspicra ро pit;ciu cztonk6w.
Zarowno pelnomocnk)'. jak і cztonkowi~. powotywani s'1 pr7.cz prczydcntow. Do zadan
Komitctu nalci.y przygotowanic analiz і propozycji na tcmat zagadnicn \\yst<;puj<tt.)'Ch w
stosunkach mi<;dzy Rzcu4pospoliщ Polskч а Ukr<Iin<t. prohlcm{Іw rcgionu Europy Srodkowej і Wschodnicj oraz polityki mi~dzyn<IrodO\\'Cj, <І w szu.cg()lnosci:
-wymiana pogl'1d<)w і informacji na tcmat sposoh6w rozwoju dohros<tsicdzkkj wsp6tpracy
і przygotowywanic odpowicdnich propozycjii dla prczydcnt6w ohu panstw;
- sprzyjanic rcalizacji uzgodnicn osiqgni..;tych przcz prczyd~nt()w, ukicrunko\\'<Шych n<I
pogl<;hi"Зnie przyjaznych stosunk()w pomi<;dzy Polsk«1 а Ukrain<t;
- informowanic prczydcnt6w ohu panstw о rcalizacji um6w polsko-ukrainskich;
- konsultacjc w sprawic kontakt<)w wiclostronnych і rcgionalnych oraz okrcslanic kicrunk6w wspolprat.)' па arcnic mi<;dzynarodowcj;
- stymulowanic rozwoju wspMprat.)' polityczncj, gospodarczcj, naukowcj, kulturalncj і
inncj, w tym organizowanic pod cgid«1 prczydcnt6w Polski і Ukrainy konfcrcncji і spotkan,
kt6rc bt;d<t sprzyjac zhlizcniu narod<)w ohu panstw.
W cclu wykonania 7..adan Komitctu pclnomocnit.)' powoluj<t grupy rohoczc oraz komisjc
ekspert6w, okrc~laj'1c pruhlcmatyk<; і ich dzialanic і tryh рпк)'.
lnauguracja dzialalno~ci Komitctu Konsultat.)'jncgo z udzialcm prczydcnt6w Lccha
Wal<;sy і Lconida Krawczuka odhyla si<; w Kijowic 24 maja 1993 r.
Jednct z wyspccjalizuwanych komisji jcst Komisja Ekspcrt()w ds. Mnicjszosci Narodowych.
W sklad Komisji, kt6rcj prz~wodniczy Bogumila Bcrdychowska (Ministcrstwo Kultury і
Sztuki), wcszli tcz przcdstawiciclc spolccznosci Ukrainskicj w Polscc - przcwodnicz<tt.)'
Zwiцzku Ukraincoww PolsccJcrzy Rcjt і prczcs Fundacji Sw. Wlodzimicrza Chrzcicicla Rusi
Kijowskicj w Krakowic Wlodzimicrz Mokry. Jcj picrwszc posicdzcnic odhylo si<; w Warszawie 9Іірса 1993 r.

KOMUNIКAT

z posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentбw Rzeczypospolitej
Polskiej і Ukrainy
Pierwsze pusicdzcnic Komitctu Konsultat.)'jncgo PrczydcnH)w Rzcczypospolitcj Polskicj
Ukrainy odbylo si<; w Kijowic, w dniach 24-27 maja 1993 r. pod przcwodnktwcm Jcrzcgo
Milewskiego і Antona Butcjki.
R6wnoczc~nie z pracami Komitctu Konsultat.)'jncgo odhyly si<; posicdzcnia grup ckspcrt6w Rzeczypospolitej Polskiej і Ukrainy. W trakcic prac ekspcrt6w dokonano przcgl«1du і
oceny stosunk6w dwustronnych, zc szczeg61nym uwzglt;dnicniem reali7.acji ,;naktatu о
dobrym sцsiedztwic, przyjaznych stosunkach і wsp61prat.)'" z maja 1992 r., jak r6wnicz
perspektyw dalszego poszerzenia і pogl<;bicnia tychze stosunkow.
Komitet Konsultacyjny z zadowolcnicm konstatujc, ze оЬіс Strony rzetclnic і konsckwcntnie podchodщ do wykonania swoich traktatowych zobowict7..ar1 і zc w ciцgu ostatnicgo roku
і
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Rzeczpospolita Polska і Ukraina doloryty wielu staraft dla rcali;o.acji jego podstawowych
;-.atoi.cft.
Obydwic Strony wyrai.ajц trosk<; о sytuacj<; w sferzc bczpicczenstwa w Europic Srodkowej
і Wschodnicj і pragn~ podj<;cia dziatan na rzccz budowy wi<;kszcgo zaufania, stahilil.acji і
bezpicczenstwa w tym rcgionic.
Komitct Konsultж:yjny uwai.a pr;;-.cto, і.с w aktualnych warunkach szczcgolncgo znaczenia
nabicra pogl<;bianic dwustronncj wsp{)tpracy w tcj dzicdzinic.
Komitct Konsulta<...)'jny, w oparciu о иrt. 3 Statutu, postanowit powotac komisj<; ckspcrt6w
ds. polityki bczpicczcnstwa dla poszukiwania drog і moi.liwosci dalszcj koordynacji dzialan
mi<;dzypanstwowej w tcj dzicdzinic.
Komitct Konsultacyjny skonstatowat, і.с obccny poziom polsko-ukrainskicj wspotpracy
gospodarczcj і handlowcj nic odpowiada potcncjalnym mo:i.liwosciom і potrzebom obu
kraj6w. Dla aktywi1.acji tcj wsp{)lpra<...)' Komitct proponujc nast<;pujцcc priorytctowe dzialania:
Rozw6j wsp6lpracy baokowcj W kontckscic prac grupy roboczcj, powolancj wc wspolnym
komunikacic wiccprcmicr6w Rzcczypospolitcj Polskicj і Ukrainy z dnia 7 maja 1993 r. oraz
w cclu poprawy warunk6w dla wzajcmnych platnosci і rozliczcn pomi<;dzy przcdsi<;biorstwami obu kraj<)w, na Ukrain<; przyjcdzic grupa prczcs6w polskich bankow.
РНш; usprawnjcnic przcjsc grankznych. W tym cclu kicrownictwa odpowicdnich slui.b
opracujц wsp61ny program rozwoju przcjsc granicznych.
Rozw6j роІ«.~сzсб lotnicщch. Nalci.y pilnic zakonczyc prac<; nad umow(}lotnicщ, umozliwiajцcц rozw6j polцczcn mi~dzy r6i.nymi miastami obu kraj6w.
Wsp()lpraca na r:ynkach trzccich. Mioistcrstwa odpowicdzialnc 7.3 wspolprac<; gospodarcц z zagranicц rozpocznц okrcsowc konsultacjc w tcj sprawic.
Wsp()lprщ:a w przcmyslc nafto\\ym. Praca zapoczцtkowana przcz grup<; ukrainskich
ckspcrH)w, kH)ra odwicdzita Polsk<; w maju br., b<;dzic kontynuowana.
Ubczpicczcnia spolccznc. Koniccznc jcst pilnc urcgulowanic dwustronnych stosunk6ww
zakrcsic ubczpicczcft spolccznych.
WspMpщca przcdsjcbiorstw. Ministcrstwa odpowicdzialnc za wsp61prac<; gospodarczц z ;;-.agranicц rozpocznц, tak szybko, jak to moi.liwc, rcgularnц publikacj<; propozycji wsp6lpracy pomi<;dzy przcdsi<;biorstwami obu kraj{)w oraz istotnych dla tej
wspolpracy przcpiм)w.
Komitct Konsulta<...)'jny zaznaczyl, і.с obydwic Strony przcstrzcgajц ogolnoeuropcjskich
standard6w w dzicdzinic ;-.apcwnicnia praw mnicjszosci narodowych, odpowiednio ukraiilskiej w Polscc і polskicj na Ukrainic. Uwai.aj(}c, ze istnicnie polskicj mnicjszosci na Ukrainie
і ukrainskicj mnicjszosci w Polscc jcst clcmcotcm wzbogacania kultur obu narodow, kt6ry
ma zblizac naszc panstwa, Komitct Konsultacyjny postanowit powolac komisj(( ekspertow
ds. mniejszosci narodowych. Zadanicm komisji jcst przygotowanic projckt6w odpowicdnich
wspolnych dokumcnt6w zmicrzaj(}L)'Ch do praktyczncj rcalil.acji praw mnicjszosci narodowych.
Komitct Konsultacyjny zgodzil si<;, ze dalszcj aktywiІ.acji wymaga wsp61praca mi((dzypailstwowa w dzicdzinie kultury, nauki і tcchniki, ochrony zdrowia, wsp61pra<...)' transgraniczncj
і innych przcwidywanych traktatcm, і zaapclowal do odpowicdnich ministcrstw і urz((d6w о
przyspicszcnic pra<...)' w cclu doprowadzcnic tcj wsp61pra<...)' do poziomu, ktory odpowiadalby
aktualnym potrzcbom і potencjalnym mozliwosciom obu Stron.
Komitet za szczcgolnic istotnc uwaZЗ:
- aktywizacj(( dzialalno~i istnicjц<...)'Ch wspolnych komisji ekspertow ds. przcglцdu trcsci
podr<;cznik6w historii і gcografii oraz wsp6lncj komisji historykow,
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- podejmowanie niezb~dnych dzialaft dla zachowania і ochrony 7.abytk6w wsp61nego dziedzictwa kulturalnego,
- inwentaryzacjt; zabytk6w kultury і mozliwo~c ich przeka7.ania na zasadach w7.ajemnшki,
zgodnie z porozumieniami,
- zapewnienie warunk6w dla rozwoju kultury mniejszo~ci narodowych, polskicj na Ukrainie і ukraiftskiej w Polsce,
- sprzyjanie powolaniu o~rodk6w kultury і informacji, ukraiftskiego w Warszawie і polskiego w Кijowie.
Ze wzglt;du na nicodzowno~c dalszcgo rozwoju kontaktow dwustronnych na r6znych
szczeblach, w tym najwyi~zym, і zwi<;kszcniu ich cfcktywnosci, Komitct Konsultacyjny
zwr6cil uwagt; na koniccznosc jak najszybszcj rcalizacji postanowicnia о ustanowieniu
bezposredniego pol(\czenia telcfonicznego mi~dzy Prczydcntami Rzcczypospolitcj Polskicj
і Ukrainy.
Komitct Konsultacyjny Prczydcnt6w Rzcczypospolitcj Polskicj і Ukrainy podj'4l dc<.:yzj<;
о zwolaniu nast~pncgo posicdzcnia Komitctu w Wars1.awic jcsicni~ 1993 r.
Zapis debaty ckspcrt6w і przygotowanc wczcsniej przcz оЬіе Strony raporty stanowi'4
7Al~czniki do Komunikatu і b~d(\ podstaw'4 do dalszcj pracy Komitctu Konsultacyjncgo.
Kij6w, 1993.05.27

Cerkicw grecko-katolicka w Korczminic, woj. 7.amojskie, zbudowana w 1658 r. przcbudowana w 1850. Fot. z lat 1970. Do dzis zachowala sit; jedynic srodkowa czt;Sc pod kopul~

SYTUACJA DIASPORY
UKRAINSKIEJ W BYLEJ
JUGOS~AWII

Na terenie bylej Jugoslawii diaspora ukrainska istnieje od blisko 250 lat (od roku 1745).
Jednak sytuacja z jakct sic; ona spotkala ро zakonczeniu 11 wojny ~wiatowej і trwa do dnia
dzisiejszego, gsy chodzi о stopien zlozono~i і trudno~i nie da si~ por6wnat do iadnego
innego okresu historycznego. Proces dcmokratyczny, jaki w latach osiemdziesicttych ogarnctl
bylct Jugoslawi~ jawnie przyczynil sitt ku.tcmu Ьу Rusini-Ukraincy, Rusino-Ukraiftcyokre~lili
swojct przynalezno~t narodowo~iowct. Problem etnicznego istnienia diaspory ukraiftskiej
w bylej Jugoslawii pod znakiem zapytania postawila ро raz drugi najnowsza wojna, jaka
wybuchla na Balkanach. 1Ym razem pod znakiem zapytania stan~a nie tylko kultura, ale tez
і fizyczna egzystencja owej diaspory, kt6rej zagrozenie przyniosJy tendencje masowych
czystek ctnicznych, jakimi charakteryzuje si~ ta wojna. Wszystkie jednak wsp61czesne procesy majct swojct podstaw~ w czasach dawnych і w gruncie rzeczy, historycznie dajct si~
umotywowat.
Nie przypadkiem jcst, ze pytanie о etniczne r6znice pomi~zy Rusinami і Ukraiftcami
postawione ЬуІо pod koniec lat osicmdziesicttych. W Jugoslawii, w owym czasie, powstaJy
organizacjc mniejszo~ci narodowych takie jak: Zwictzek Rusin6w і Ukrainc6w Jugoslawii,
jak tez Ruska Matka. Кazda organi7.acja powstala z innych powod6w. Problem diaspory
ukrainskicj nie ЬуІ podcjmowany od 1945 roku. Wiele czynnik6w za~ wplynttlo na to, ze
pr6bowano go rozwictzat w roku 1988.
Przynalezno~t narodowa Rusin6w (ро drugicj wojnie ~wiatowej ЬуІо ich okolo 23 tys.,
Ukraiftc6w za~ 10 tys.) najbardziej skomplikowana stala si~ ро 1948 roku, gdy doszlo do start
pomi~zy Jugoslawict Josipa Broz Tity, а pozostalymi krajami bloku wschodniego, na czele
z ZSRR, со 6wczesne wladze wykorzystaly do oddzielenia Rusin6w od ich macierzystego
narodu і kraju- Ukrainy.

160

УКРАЇНЦІ В БУВШІЙ ЮГОСЛАВІЇ

t

Do poglt;bicпia і 111rysowywaпia sztuczпych graпic pomit;dzy Rusiпami і Ukrairkami rz~d
Tity wykorzystywal п~zпісс j<;zykowc і пісІ.аkоnе~.опс proccsy iпtcgracji пarodowcj. W .
Jugoslawii Rusiпi coraz bardzicj oddziclcпi hyli od Ukraiпy. Dla tcgo пcgat)'\\'Пcgo proccsu
decyduj~cym ЬуІ rok 1973, gdy w Vojvodiпic (w wi~kszosci І.amicszkata przc1. ohywatcli tcj
diaspory р6Іпоспа cz<(Sc Scrbii) rozpocz<4l si<; polityczпy rozrachuпck z пarodowo uswiadomioп~ iпtcligcпcj~. па czclc kt6rcj stal.~ihajlo Kovac pisarz і dzialacz oswiatO\\')',
popieraj~LJ' пarodowc hasla iпtcgrat.)'jпc.
Proccs oddziclcпia Rusiп6w od wlasпcgo narodu zyskal ostatcczny ksztalt w 1974 roku,
kiedy to w Vojvodiпic- autoпomiczпym okп;gu ustaпowiona І.ostala wladza о пarodowym
parytecie. Poza Scrbami wc wladzy udzial sw6j miaty taki.c іnпс mnicjszosci пarodowc z
przcdstawiciclstwcm -w<;gicrskim, slowackim, rumunskim і rusinskim. Моі.па wi<;c І.auwa
'Zyc, zc tak Rusiпi, swiadomi swoich korzcпi пarodowych,jak і Ukraincy przcstali sit; dla wtad1.
liczyc. Natomiast znaczпa cz<;sc narodowo пicuswiadomioпych Rusiш1w podtr1.ymywaпych
przez rz<4d vojvodzianski rоІ.росІ.<;Іа swoj~ cgІ.ystcncj~. jako osohna grupa ctniCІ.na. Ukruiftcy zas пawct jcsli podc1.as spisu micszkanc6w mogli si~ okrcsluc jako mnicjszosc пarodowa,
піе mogli stworzyc swoich пarodowych instytucji kulturalnyrh. Vojvodinskic wtudІ.c піс
wykazuj~ im w tym wzgl~dzic zrozumicпia.
W latach sicdcmdzicsi<Іtych па tcrcnic Vojvodiny konczy si<; proccs І<ІСІ.спіа kulturalпyrh
і oswiatowych iпstytucji wszystkkh mпicjszosci пarodo\\ych, а wi<;r і rusinskicj. urІ.cstnicІ.~
ccj w6wczas wc wtadach rcgioпalпyrh. W prІ.cdsІ.kolach, s1.kolarh podstuwo\\ych і srcdnich
7.aczt;to паuо·.ас ро rusinsku. Na wyd1.ialc filozolїczпym Uпi\\'crsytctu w No\'·im Sad;.ic
powotaпo taki.c katcdr<; litcrutury і jt;zyka rusinskicgo. Dyrcktorcm zostujc prof. dr Julijan
Thma~- kH1ry do przcdmiot(.~W wyktudowyrh dol~c1.a lcktorat j~zyka ukrainskicgo і histori<;
litcratury ukrainskiej.
We wszystkich micjscach, gd1.ic iyj<t Rusini powstaj<4 towarzystwa kulturalno-artystyrznc,
teatry amatorskic, osrodki krzcwicпia j<;zyka і litcratury rusinskicj. Raz w roku odh}w:.tj<} si<;
festiwale tw6rczosci "Crvcпa ruza". Ро rusinsku zac1.<;ly wychod1.ic ga1.cty dla d1.icci і mlodzie'Zy, jak tcz tygodпik "Ruskc stowo", kt()ry raz w micsi'4ru drukowat d\\'Ustronicowy
dodatek spccjalпy ро ukraiftsku. W ci<4gu tygodnia, w radiu Novi Sad cmitowano 11 god1.iп
programu iпformat.)'jпcgo ро rusinsku, а tclcwi1.ja rozpoc1.<;la cmisj<; 3-gоdІ.іппсgо programu kulturalпo-oswiatowcgo і iпformat.)'jncgo. Со dwa micsi~<..:c w f'ormic ksi<ti.kowcj drukowaпo takze czasopismo .,Svctlosc". W przcci<}gu jcdncgo roku wychodzilo 1. druku okoto 20
pozycji ksi<4zkowych. Drukowano w j<;1.yku rusinskim taki.c podr<;йniki sІ.kolnc dla ue~.ni(>w
od pierwszcj do czwartej klasy szkoty podstawowcj. СаІс prІ.cdsit;wzi<;cic fiшшsowanc byto
ze skarbu panstwa і dla Rusiш)w mialo опо podw<1jnc І.nасІ.сnіс.
Z jedпcj stroпy Rusiпi uwazali sichic za ctпir;.nic odr<;bп~ grup~. kt6ra z Ukrainrami ma
tyle wsp61пcgo со ze Slowakami і Polakami- to zпaczy пісwісІс. Z drugicj 1.as. iпstytucjo
пalпa wi({Z jaka powstala pomi<;dzy mпicjszosciami пarodowymi, sprzyjata asymilacji.
W przeprowadzaпym со cztcry lata spisic ludnosci okoto 3 tys, os6b okrcslito swoj<4
przyпalezпo~c пarodowosci<4 jako Rusiпi. Psychologiczпy cfckt mozliwosci \\yboru - jaki
dапо mпicjszшkiam пarodowym - przyпi<1st nicbagatclпc rczultaty і okazat si~ jcdnym z
пajwazпicjszych srodk6wsprzyjaj~cych asymila<..:ji. Тсп przypadck spotkal nic tylko Rusin<)\\',
ЬуІ оп cech<4 charaktcrystyczп'l dla wszystkich mnicjsІ.osci пurodO\\]'l:h І.amicszkuj~fl")'Ch
Vojvodiш;.

W czasie, gdy Rusiпi przel}wali sw6j reпcsans, Ukraincy swoj<t prІ.ynalci.nosc пarodow~
mogli wyraiac jcdyпic w ramach kosciota grccko-katolickicgo. Oka1.ali si<; oni jcdnak hard1.o
odporпi па istпicj(}ce tam proccsy asymilat.)'jnc. W scпsic j<;zykowym ccna hyta \\')'Soka. Wiclu
z mlodych Ukrainc<~w піе moglo poszczycic sit; zпajomosci<4 S\\'ojcgo j<;zyka ojczystcgo.
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W tym samym okrcsie Ci'.asu w Chorwacji istnialy podobne procesy, jednakZe w zupelnie
inny sposob ogarnialy one diaspor~ ukraiflsk'l. Zwi'lzek Rusin6w-Ukraiflc6w w Chorwacji
istnial na zasadzic asocjacji kulturowcj. Podobne zwi'lzki mieli takze przedstawiciele wloskiej, czcskiej, slowackiej, jak tcz w~gierskicj mnicjszo~i narodowej. W Jugoslawii siedzib'l
Ukrai1k6w-Rusin6w ЬуІ Vukovar. Dzi~ki wspolpracy Zwi'lzku Rusin6w-Ukrainc6w z Ukrai"'~· jak tez dzi~ki polityce 6wczesnych, powojennych wladz chorwackich wi~zi Rusin6wUkraiflc6w z UkraineJ nic podlegaly kwiestionowaniu, jak to mialo miejsce w Vojvodinie.
Wybitn(\ rol~ w tym wszystkim odgrywaly trady<..)'jne wi~zi pomi~zy Chorwacj(\ і Ukrain'l,
а takzc biez(\CC intercsy polityczne Zagrzebia. Szczegolny wplyw mial tam ko~i61 grcckokatolicki z sicdzibц w Krizcwcach, nieopodal Zagrzebia.
W Bosni problcm rusinsko-ukraiflski praktycznie nie istnial, jcdnakze wiele os6b tcj
diaspory okrc~lalo sicbie jako Ukraiflcy. Swoich potrzeb instytucjonalnych і kulturalnych
nie mogli 1.aspokajac w takiej mierze jak Rusini-Ukraiflcy w Chorwacji.
Rusini і Ukraincy od konca 1988 roku do 1991- wybuchu wojny domowej

Ruchy narodowc Scrbow znowu podw6jn'l sila odbily sit; na Ukraiflcach і Rusinach.
Autonomia Vojvodiny nie ma juz formalnego ksztaltu, wobec tego znikn~lo takze poparcie
"twardcj" rusiflskiej opcji. W Novim Sadzie, w 1990 powstal Zwi'lzek Rusin6w і Ukraiflc6w
Jugoslwaii (SRiUJ). Na czelc zwi(\zku stan'll prof. dr. Julian Thma~. Grunt narodowy tej
organizacji moglby Ьус nazwany swoistym kompromisem mi((dzy dawnymi і nowymi latami.
Nic kwcstionowal on to7.samo~ci rusiflskiej, lecz poszedl krok dalej- rusiflstwo potraktowane zostalo jako to7.samosc regionalna, nie 1.а~ narodowa. Prawie wszystkie instytucjc
Rusin6w і Ukraiflc6w jakic istnialy w Jugoslawii pol'lczyly sic; na 1.asadzie dobrowolnego
czlonkowstwa. Wkrotce ро tym stworzono Т<>warzystwo Kultury і J<;zyka Ukraiflskiego. Z
jego iniciatywy w Vojvodinic zorganizowano takze towarzystwa kulturalno-artystyczne.
Zwiцzck domagal si<; wprowadzenia w radiu і telcwizji program6w w j<;zyku ukraiflskim.
Rownoczcsnie nawiцt.ane zostaly kontakty kulturalnc, naukowc і gospodarcze z Ukrain'l,
oraz z odpowiednimi instytucjami і organizacjami Ukraiflc6w na calym ~wiccic, а zwlaszcza
ze Swiatowym Stowarzyszeniem Wolnych Ukraiflcow.
'Гdki stan jednak nic przetrwal dlugo. Przcdstawiciele "twardcj" rusiflskicj opcji zebrani
wok61 Lubomira Mcdzicsija utworzyli organizaj~ "Ruska Matka" і І&lСЩ si<; ze swoimi
sympatykami w Slowacji, Zakarpackicj Ukrainie і w Polsce. Przyw6dQI duchowym і ideowym
zostajc Paul Robcrt Magocsi z Kanady. Na ptaszczyznie polityczncj zanegowana zostaje
jakakolwick wi<;z pomi<;dzy Rusinami і Ukraiflcami. Powstaje jcdnoczc~nie wsp<~lpraca
Rusiш~w z Polakami і Slowakami.
Matica Rusinska idzie takze krok dalcj. Rusin6w zaczyna uwaZЗc jako czwarty nar6d
wschodnioslowiaflski, а 'jego ojczyznc; widщ na Ukrainie, lccz na Rusi Podkarpackiej, w
zwi'lzku z czym staraj'l sit; takze о wywalczenie dla niej autonomii. Jest to pierwszy krok w
kierunku tworzenia niezaleznego panstwa rusinskiego na obs7.arach dzisicjszego Zakarpacia
(Ukraina ), wschodniej Slowacji oraz poludniowo-wschodniej Polski.
Instytucj<; Rusin6w vojvodianskich ро kolei opuszczaj'l czlonkowic SRiUJ. Pozostaj'l
w niej jcdynie organizacje stworzone na tercnach zamieszkalych wsp6lnie przez Ukraiflc6w і Rusinow, gdzie silny wptyw ma ko~i61 grcckokatolicki. "Tward&l" politykt; rusinsk'l
kontynujc gazeta "Ruske Slowo", kt6rcgo dyrektorcm do nicdawna ЬуІ wta~nie Lubomir
Medziesi.
Do tego konЛiktu znacznie przyczynily sit; wielopartyjne wyЬory w Serbii. Rada
organizacyjna SRiUJ apelowala do Rusin6w-Ukrainc6w о oddanie swych glosow na umiarkowan'l scrbsk'l opozycj<;, znan'l z tolcrancji wobcc mniejszo~i narodowych. Przcdwyhorczy
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apel Matka Ruska potraktowala jako grzech polityczny. Sama za~ zbliiyla si(( bardzo do
Serbskiej Partii Socjalistycznej Slobodana Miloszevi6i, і jakie to przynioslo korzy~i pokazal
pocцtek wojny.
Do czlonkowstwa SR і U Jugoslawii wszedl Zwi~zek Rusin6w-Ukrainc6w w Chorwacji.
МіаІа ona jednak tylko charakter formalny. Nie ЬуІо to posuni((Cie bezcelowe, ocenialo si((,
ze Chorwacja b((dzie d~iyla do uniezaleznienia panstwowego і z tego powodu kazde mocniejsze pol~czenie ze ~rodowiskami poza Chorwacj~, а zwlaszc7.a z Serbi~ dla Rusin6w-Ukraiftc6w chorwackich moglo byt niebezpieczne. ВуІо to jednym z uzasadniefl, ale w gruncie
rzeczy nie ЬуІо iadnym powodem.
W pierwszych wyborach parlamentarnych w Chorwacji w 1989 roku Rusini-Ukraincy z
okr((gu vukovarskiego wst~pili do koalicji. Nie byli w tym odosobieni. Razem z nimi do
koalicji wst~pili takZe inne mniejszo~i narodowe: Czesi, Slowacy, Wlosi і W((grzy. Pod
oslon~ stronnictwa przemian demokratycznych pol~czyli si(( oni z Serbami. Thz ро wyborach
Serbowie z okr((gu vukovarskiego stworzyli Serbskie Stronnictwo Demokratycznc. Natomiast Rusini і Ukraiflcy stopniowo weszli w sklad obecnie rщdцcej w Chorwacji Wsp6lnoty
Demokratycznej.
Cena poprzedniej koalicji dla Rusin6w і Ukraiflc6w ЬуІа bardzo wysoka. W ani jednym
wyst~pieniu przedwyborczym przyw6dcy HDZ (ChWD), l~cznie z prezydentcm Chorwacji
dr. Franjo Thdimanem, wyliczaj~c wszystkie mniejszo~i narodowc nikt nic powiedzial
iadnego slowa о tym, ze na terenach tych iyj~ takze Ukraincy-Rusini. Owo "7.apomnienie"
podczas sporцdzenia konstytucji Chorwacji tlumaczone ЬуІо jako ЬІ~d techniczny, kt6ry w
gruncie rzeczy nigdy p6iniej nie zostal sprostowany. Thz przed wojn~ і przed ofcnsyw~ sil
serbskich nadchodщcych z poludniowej strony Vukovaru, wladze chorwackie ewakuowaly
Chorwat6w ze wsi Perrovci і Miklosevci, natomiast -со nie ЬуІо przypadkicm - pozostawily na tych terenach Rusino-Ukraiflc6w, oddaj~c ich los w r((CC wojsk scrbskich.
Wojna

Ze wszystkich jugoslowiaflskich Rusin6w-Ukrainc6w najwyisщ cen(( zaplacili сі, kt6rzy
mieszkali w okr((gu vukowarskim і w samym Vukovarzc. Przed sam~ ofcnsyw~ wojska
serbskiego ze wsi Petrovci і Miklosevci wyjechali lojalni wladzom chorwackim Rusini-Ukraincy wraz z czlonkami swoich rodzin. W Pctrovci і Mikloscvci pozostala jcdynie ludno~t
politycznie neutralna, ale ich ncutralno~ nie na dlugo wystarczala wladzom scrbskim.
Sytuacja ich ЬуІа zno~na nawet w warunkach wojennych, tak dlugo jak dlugo istnial w tych
wsiach zarщd regularnej armii serbskicj, ale stala si(( tragiczna kicdy stworzono tam samozwancщ Republik<; Serbsk~ Кrajin(( і 7.aczt;to organizowac oddzialy paramilitarne. Dla
Rusin6w-Ukraiflc6w zacz((la si(( tam wojenna Golgota.
Oddzialy paramilitarne, а zwlaszcza "ВіаІс Orly" szczeg6ln~ uwag(( zwr6cily na te wsie і
najpierw rozpocz((ly naciski werbalne, а poniewaz nie otrzymaly na nie odpowiedzi przeszly
do dzialan opieraj~cych si(( na sile і cz((sto prowadщcych do czystek etnicznych. Oddzialy te
postawily sobie za cel wyp((dzenie Rusin6w-Ukrainc6w z zamieszkalych przez nich wsi, аЬу
na ich miejsca zasiedlit Serb6w, а zwlaszcza uciekienicr6w, kt6rzy opu~ili swoje mieszkania
w zachodniej cz~i Chorwacji. W nocnych akcjach "Bialych Orl6w" poszkodowanych ЬуІо
ponad 30 os6b- wyl~cznie cywili. Pozostalym Rusinom-Ukraincom nakazano autobusami
і ci((iar6wkami wyjechat na terytoria kontrolowane przez Chorwat6w. ltzy razy doprowadzano do takich akcji. Z 6 tysi((CY Rusin6w-Ukraiflc6w w Vukovarze zostalo jcdynie 2 tysi~ce.
Сі, kt6rzy schronili si(( w Chorwacji otrzymali od wladz niezb((dne miejsca zamieszkania, ale
nie otrzymali statusu uchodzcy, kt6ry im si(( naleiy. Zdaniem wladz chorwackich iaden z
obywateli Chorwacji, zamieszkaly w ramach jej mi((dzynarodowych granic nie moze Ьус
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uchodzat. Jedynц pomoc materialn'} wygonieni z Vukovaru Rusini-Ukraincy otrzymujц od
Ко~сіоІа Gre<.:kokatolickiego w Chorwacji, znajdujцcego si(( w bardzo specyficznej sytuacji,
poniewaz wi((kszo~c wierzцcych iyje w Serbii. Dop6ki to wszystko trwalo w Vukovarze і jego
okolicy SRiUJ podj~o odpowiednie kroki, Ьу zlagodzic, je~li nie mozna zakonczyc, оЬесnе
szalenstwo czystek wobec ukrainskiej diaspory.
То, w jakim stopniu narazeni oni byli na utrat(( іусіа wlasnego і swoich rodzin wielokrotnie
podkre~lal dr Julian Thma~ і jego najbliZsi wsp61pracownicy. Poprzez posl6w opozycyjnych
w serbskim parlamencie Щdano, аЬу oddzialy paramilitarne oddac pod kontrol(( legalnej
armii serbskiej. Zцdanie to minister obrony narodowej Serbii uznal za nieuzasadnione і
powiedzial, ze Rusini-Ukraincy na r6wni z Chorwatami byli uczestnikami zbrodni wojennych, jaki<.:h dokonywano na scrbskiej ludno~i cywilnej. SRiUJ zaZЦdal ротосу od ambasad
USA oraz WNP, а takze Rady NajwyZszej Ukrainy. Thz ро ostrym dyplomatycznym prote~ie
ze strony WNP wladze serbskie udzielily odpowiedzi twierdzцc, ze to со dotychczas zrobiono
juz si(( nie powt6rzy. Mimo to, tydzien p6zniej trzecia grupa Rusin6w-Ukrainc6wwyp((dzona
zostala z okolic Vukovaru.
W samej Scrbii za~ prowadzona jest mobiliza<.:ja Rusin6w-Ukrainc6w, kt6rych wysyla si((
na front. Powtarza si(( wiclowiekowa tradycja, w kt6rej Rusini-Ukraincy walczyli dla obcych
cel6w narodowych. W tej wojnie do~wiadczenia i<.:h nabierajц jeszcze bardziej tragicznego
wymiaru.
W dzicdzinie kultury szkolnictwa і informacji wladze serbskie od poczцtku wojny prowadzily otwartц polityk(( restrykcyjnц. Ruska Matka spodziewala si(( zupelnie odwrotnej sytuacji. Nigdy nic my~lano, zc dojdzie do tak szerokicj polityki represyjnej wobec mniejszo~i
narodowych. Przestaly wychodzic gazety dzieci((cie і mlodziezowe, а do polowy 1992 r. nie
wydrukowano ani jednej ksiцzki. Zlikwidowano czasopismo literackie "Svetlosc". Zredukowano programy radiowc і telewizyjne.
Na pozycj(( wladz serbskich wobec mniejszo~i narodowych, а zwlaszca Rusin6w-Ukrainc6w jcszcze bardzicj wplywajц negatywne podej~ia tych panstwdo tOC7-'}cej si(( na Balkanach
wojny.
Sankcje gospodarcze sц tego przykladem.
W Bo~ni, gdzie nadal trwa wojna (nie wiadomo kiedy si(( ona skonczy), Ukraincy
zamieszkujц obszary znajdujцce si(( pod kontrolц serbskц. Wielu Ukrainc6w wyp((dzono
stamtцd. Proces wysiedlania trwa, ale na razie ma charakter indywidualny і nie w takim
rozmiarze jak w Chorwacji. Jezeli naleialoby si(( posluiyc jakim~ wskaznikiem, to niech to
b((dzie fakt, zc ksi((i.a grekokatoliccy do tej pory nie opu~ili swoich parafii w Bo~ni. Aktualny
jest brak zaufania wladz serbskich w stosunku do Ukrainc6w, ale dokladnych danych о
prawdziwym stanic zamieszkalych tam Rusin6w-Ukrainc6w ze zrozumialych wzgl((d6w jeszcze nie ma.

Podsumowanie
Najstarsza ukrainska zachodnia diaspora na obszarach bylej Jugoslawii ze wzgl((du na
wojn(( domowц oraz konflikty wewn((trzn(( ро 250 latach swojego istnienia doprowadzona
jest do stanu, kt6ry zagraia jej dalszej egzystencji. Wsp6lnota 33 tys. os6b rozdzielona zostala
liniami sporu wojennego і tragediц wlasnych ucieczek z obu stron frontu.
NajwyZszц cenft wojny do tej pory zaplacili Rusini-Ukraincy okr((gu vukovarskiego. 1Ь со
ich spotkalo ~wiat nazywa terminem "zbrodnia wojenna" і "czystka etniczna". Diaspora
ukrainska w Serbii opr6cz tego, ze рІасі panstwu serbskiemu, oddajцc do mobilizacji swoich
syn6w, braci і ojc6w, kt6rzy cz((sto stajц si(( ofiarami wojny, jest takze w sytuacji, kt6ra moze
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doprowadzit do wyga~niC(Cia jej naturalnych, szkolnych oraz informacyjnych instytucji dotknicrtych obccnie sankcjami gospodarczymi.
Szanse odnowy wlasnymi silami S(\ mierne. Ruska Matka jcszczc bardzicj utrudnia
sytuacjcr, ponicwaz d(\Zy do odl(\czenia Rusin6w od ich problcmow narodowych і oddalcniu
ich od ukraiflskiego narodu. Sytuacja Ukraiflc6w w Bo~ni jcst r6wniez trudna і skomplikowana, аІе, ze zrozumialych wzgl<(dow, do koflca nie jasna.

t

Stevan KONSTANTINOVIC

* W zwi(\zku ze sformulowanicm "nacjonalno~ci" w dokumencic Zwi'tzku Rusinow і Ukraiflc6w w Jugoslawii pisano: "Etnonimy Rusin, Rusnak і Rutcn, jako synonimy oznac7.aj(\
narodowo~t ukraiflsk(\ і obejmuj(\ calo~t wschodnio-slowiaflskicj masy ctniczncj. Rusini і
Ukraiflcy bez wzgl<(du na r6znice jcrzykowe musщ byt traktowani jako dwic grupy jcdncgo
narodu. Autonomia rusiflska wyl'tczona z narodu ukraiflskiego w spccyficznym rozwoju
historycznym poza historycznymi proccsami intcrgracji oznacza tylko rozdziclcnie jednej
masy etnicznej.
Dlatego nalciy pamicrtat о tym podczas wykorzystania nazw: Ruin, Rusnak і Rutcn. W
SFRJ nie zakoflczona jest jeszczc integracja narodowa Rusinow і Ukraiflcow. Obywatelom
tej narodowo~ci pozostawiona jest mozliwo~t wyboru tego cry chc't si~ nazywat Rusini czy
tez Ukraincy і na tej podstawie formulowana jest ich ~wiadomo~t narodowa" .
•• W ksi(\zce Julijana Thma~a "Ruski Kerestur, ljitopis і istorija" wydanej w 1993 r. napisanc
jest:
.,Wszystkie podstawowe organizacje Zwi(\zku Komunist6w Ruskicgo Kercsturu zcbraly
sicr 11 stycznia 1973 r. ро to, Ьу rozprawiat о przejawach nacjonalizmu, а zwlaszcza tych,
kt6re odnosщ sicr do rusiflskich tendencji ukrainofilskich. Jako najwi<;kszy wyrazicicl ukrainskiego nacjonalizmu w оdп;Ьіе komunist6w uznany jcst Michajlo Kovacz - pisarz і
dzialacz oswiaty. Ро dyskusji organizacyjnej przyjcrto nastt;pujctce punkty:
1. podrctczniki szkolne powinny byt podpisane w tendencji jugoslowianofilstwa, а nie ukrainofilstwa;
2. w czasopismach dla Rusinow naleiy zaprzestat uiywania j~zyka ukraiflskiego;
3. radio "Nowy Sad" musi zaprzestat emitowania ukraiflskicch pic~ni narodowych jako
rusiflskich piesni narodowych;
4. ukrainskie zabawy narodowe nie mog(\ byt nazywane rusinskimi zabawami narodowymi;
5. osoby, kt6re nie podporщdkuj(\ sit; wyzej wymienionemu programowi і b<(d(\ uiywac jt;zyka
ukrainskiego w podrC(Cznikach, czasopismach і ksi(\zkach, jak tez emisjach radiowych powinny byt oddane pod S(\d partyjny;
6. re wszystkich sil naleiy walczyt о to, Ьу nie dopu~it do politycznego manipulowania kadr((
partyjnct na wszystkich szczeblach przez nacjonalist6w ukrainskich;
7. czlonk6w Zwictzku Komunist6w, kt6rzy glosiliby idee ukrainofilstwa naleiy oddac pod
partyjny S(\d.
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REAKCJE

НА МОГИЛУ ЛЕПКОГО У КРАКІВ

Днями наш гурт гімназистів повернувся з відомого польського міста Кракова, де
відвідав могилу Богдана Лепкого і Ягеллонський університет.

Мрію відсвяткувати 120-і роковини від дня народження великого сина України,
видатного громадського діяча Богдана Лепкого саме у Кракові, на могилі поета, ми

виношували у серці давно. Ми мали за мету зблизька познайомитися з донедавна

забороненим постом України і його творчістю. Бо роль творчості письменника у
вихованні міжвоєнного покоління і сьогоднішнього, в посиленні національного

відродження в Галичині, вплив на ріст національної свідомості і поширення ідей

державності серед молоді, важко переоцінити. Сміливо можна стверджувати, що

Богдан Лепкий був натхненником нових борців за волю України, як після першої,
так і після другої світової воєн. Це стосується і нинішнього покоління. І ось мрія
здійснилася.

Хоч Краків зустрів нас мрякою і дощем, та скільки тепла на цій чужинецькій землі,
другій батьківщині поста, подарували нам українці Кракова- працівники факуль
тету україністики Ягеллонського університету- доктор Володимир Мокрий (водно

час голова Фундації святого Володимира Хрестителя Київської Русі у Кракові),
доктор Галина Стрільчук, доктор Божена Зінкевич- Тома нек. Ці враження неза

бутні.
Нас приємно, водночас глибоко вразила людяність, доброта і простота великого
трудівника на царині польсько-українських взаємин, ученого і громадського діяча

Володимира Мокрого. При розмові з ним відчувався великий біль душі людини, яка
позбавлена рідної землі, бо ж життєпис доктора Мокрого сповнений драматизму, як
і всіх українців, що стали жертвами горезвісної акції "Вісла" 1947 року.
Як пояснив нам др. Мокрий, нестачу отієї Батьківщини-України він зміг якось
компенсувати завдяки контактам з живими пам'ятниками української історії та
духовності у Кракові, якими є могила Б. Лепкого, Центр української культури і науки

в Кракові при Фундація св. Володимира Хрестителя Київської Руси.
Під час розмови за "Круглим столом" у Фундації пан Володимир сказав:
.. Тішимося, що дім Фундації починає працювати на Україну. Ми заклали Фундацію
св. Володимира Хрестителя у Кракові для створення Центру науки і культури, бо без
науки - не буде держави, без культури не шанують націю і нарід. Ми почали з
мистецтва, від ікон, які нищили, починаючи від татар і завершуючи комуністичним

режимом (майже

800

років), бо це наша духовність, душа народу. Нас українців,

розпорошували по світах, хотіли, щоб не було нас, але свою Україну зберігали ми в
душах".
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Боляче й хвилююче було чути, як доктор Мокрий вболіває за рідну мову

t

українську: "Мова- то є кров нації. Часами, люди, які живуть на У країні, не цінують

те, що мають. А ми є на чужій землі, під чужим небом. Розмовляти українською
мовою- це для нас є святе, лиш часто нема з ким говорити, тому так дбаємо, щоби
вчити на факультеті україністики студентів цієї чудової української мови.
Болить душа, коли чую, як державні мужі розмовляють не рідною, а російською.
Працювати є над чим. Не досліджені ще ікони, не досліджені наші мученики".

Після огляду виставкових заль Фундації та книгозбірень, де залишили свої відгуки
в книзі відвідувачів, пан Мокрий звернувся до гімназистів: ,.Пам'ятайте, українські

діти, Україна була житнецею Європи, годувала всіх, а тепер жебракує. Ви

- май
бутнє нашої спільної Матері-Вітчизни. Вірю, ви подбаєте, щоб вона стала міцно на
ноги, утвердилася".

А скільки незабутніх вражень справили ті прекрасні аудиторії, вся будівля най
старішого вузу Польщі -Ягеллонського університету, в якому навчався наш Василь

Стефаник

(4 роки

студіював медицину), де працював професором Богдан Лепкий, в

якому навчався і працював Юрій Котермак-Дроrобич.

Ми також побачили чудову архітектуру Кракова, відвідали найдавніший костел
Святого Андрея, Собор Святих Петра й Павла, помолилися у греко-католицькій
церкві, в якій завше молився Богдан Лепкий. На вулиці Святої Анни зайшли до
академічного костелу

-

найкращої архітектурної пам'ятки польського барокко, в

якому щорічно І жовтня відправлялася Служба для кожного вузу Кракова. Побачили
Головну Площу, Ратушу споруду XV-XVI століття, відвідали Вавель. І всі ці
подорожі нас супроводжував доктор Мокрий.

Коли Краків засвітився вечірніми вогнями і не вщухав дощ, ми вирушили на

Раконицький цвинтар до могили Богдана Лепкого. Не легко передати те, що кожен
із нас відчував.

Могила сина України, під чужим небом, на чужій землі ...
Ми- гімназисти, зі свічками в руках проказали молитву і поклонилися постові

від усієї України, вшанували його пам'ять. ІванкоСимотюк продекламував чудовий

твір поета, "Свят-вечір". А потім ... над могилою залунало "Кру, кру, кру ... ". То
співали над цим горбочком землі гімназисти з Коломиї разом з доктором Мокрим
пісню "Видиш, брате мій", яка народилася з великої скорботи братів Лепких.
Покидаючи це святе місце на Раковицькому цвинтарі, пан Володимир Мокрий

звернувся до гімназистів: "Хочуть забрати у нас могилу Лепкого на Україну. Ви маєте
землю, мову, всю Україну, а ми тут маємо лиш клаптик України. Прошу вас, не

допустіть, щоби цю могилу забрали.

Коли туга і біль стискає серце кожного українця, який тут мешкає, ми масмо куди
піти помолитися. Наплакатися, покласти квіти, не позбавляйте нас цього. Ми віримо,
що ви, майбутнє України, цього не допустите".
Ці хвилини залишаться в дитячих душах на все життя. Дуже співчуваємо високо
поважному докторові і віримо, що громадськість України зі розумінням поставиться

до цього питання. Зразок доброти, порядності і справжнього патріота України поба
чили діти у ставленні доктора до нас: нами опікувалися, допомагали переночувати у

готелі, подбали про горячу страву та й ще на дорогу дали смачні гостинці. З нашими
новими краківськими друзями обмінялися літературою. Подарували студентам
української філології Ягеллонського університету комплект підручників з

української мови В. Русанівського. А для Фундації святого Володимира Хрестителя

-книжки про Коломию, музей "Гуцульщини", "Історичні пам'ятки рідного краю".

Натомість отримали альманах Фундації св. Володимира "Між сусідами" з автогра
фом доктора Мокрого: "Щоб сідаючи до Святої Вечері на нашій, вже своїй землі,
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в Коломиї". Другим не менш цікавим і цінним дарунком є

числа громадсько-політичного місячника "Знак", в якому зібрані праці авторів, яких
забороняла цензура протягом

1981-1989

рр. та цілі серії видань журналу "Су

часність" з творами незаслужено забутих, репресованих митців слова. Варті уваги й
кольорові буклети "Українське церковне мистецтво", "Ікони

XVII-XIX ст.",

видані

Фундацією.

Всі ці книжки, а їх ми привезли чимало, поповнять нашу гімназійну книrозбірку,
допоможуть вихованцям гімназії пізнавати світ, розширять знання про Фундацію св.
Володимира, яка стала поважним громадським освітним і культурологічним центром

у Польщі, одним з тих осередків Європейського дому, на яких з надією дивляться
народи, котрі визволися з-під комуністичного ярма.

Так, пізнаємо світ. Щоби бути цивілізованим народом- треба зближуватися з
іншими народами.

Однак, боляче, що деякі депутати міської Ради замість того, щоби сприяти нам в
цьому, старалися перешкодити цій поїздці у Краків. Та сподіваємося, що започатко

вані зв' язки з українцями зарубіжжя будуть розвиватися і надалі.
Від делегації Коломийської гімназії: керівник делегації Марія Данилюк, вчителька
української мови, літератури і народознавства.

Гімназисти: Михайло Масик, Іван Симотюк, Ольга Воробець, Леся Бабинюк,
35 участииків поїздки

Уляна Дудчук, І вон на Тимчук, Ігор Романюк, всього

КРАКІВСЬКА УКРАЇНІСТИКА ВІДРОДЖУЄТЬСЯ.

АЛЬМАНАХ ФУНДАЦІЇ СВ. ВОЛОДИМИРА

Три роки тому з ініціативи тодішнього посла польського парламенту Володимира
Мокрого було засновано Фундацію св. Володимира у Кракові. Фундація в центрі
міста (поряд з історичним Вавелем) найняла запущений будинок з 36 кімнатами і з
великими труднощами й немзлими коштами від жертводавців Польщі і багатьох

країн світу, взялася за його генеральну реставрацію. Нині вже

80

проц. робіт над

реставрацією закінчено і Фундація має прекрасні простори для своєї діяльності.

А діяльність Фундації і справді гідна подиву. Вже зараз при ній успішно працює
Центр науки і культури, який влаштував вже кілька міжнародних наукових конфе
ренції, зняв документальний фільм про концентраційний табір Явожно, комплектує
солідну українознавчу бібліотеку, архів, тісно співпрацює з Ягеллонським
університетом.

Наприкінці листопада Центр науки і культури влаштував "Дні української куль
тури в Ягеллонському університеті", що в них поряд із студентами-україністами
цього університету (яких зараз нараховується 75), взяли участь студенти-україністи

з усіх університетів Польщі, а теж численні групи студентів з України, Росії, Литви,

Башкірії та Чехо-Словаччини (з Праги та Пряшева).
Існує при Фундації теж Галерея українського мистецтва, в якій відбулося кілька
тематичних виставок. Найвизначнішою з них є виставка ікон

XV-XIX

ст. із знище-
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них українських церков Польщі, які чудом збереглися перед знищенням й були

t

відреставровані спеціалістами.

Фундація св. Володимира у Кракові видає і свtи альманах під назвою .,Між

сусідами". Перший 56-сторі нковий випуск цього альманаху Управа Фундації <В.
Мокрий, Б. Зінкевич, М. Ясінська, Т. Венгринович та І. Кривуцький) видала на
прикінці

1991

р. Він відкривається фрагментом дискусії міжнародної конференції

"Незалежницькі прагнення українців у ХХ ст." та є тут і звіти-інформації про дальші
конференції, влаштовані Фундацією- "Українська політична думка ХХ ст." та
"Життя і творчість Богдана Лепкого."
Цікавими й цінними є статті про краківського друкаря Швайпольта Фіоля <Ю.

Гаврилюка), про україністику в Ягеллонському університеті <В. Мокрого та Б.
Зінкевич- Томанек), про українське питання в польському парламенті <В. Мокрого),

матеріали Першого з'їзду Об'єднання лемків у Польщі, що відбувся у Сярах біля
Горлиць в листопаді

1991

р. Делегати з'їзду, між іншим, звернулися до лемків цілого

світу із закликом протидіяти політичними тендеціям, спрямованим на сепаратиетич

не признання русинам статуту окремої народності. "Є це дуже шкідлива діяльність і
делегати з'їзду засуджують їі'', говориться у Звернениі.

З рецензій, опублікованих в альманасі на увагу заслуговує огляд книжки О. Плеченя
Дев' ять років а бункрі- про УПА на Закерзонні. Є тут і публіцистичні статті, і вірші
разом тридцять цікавих матеріалів українською і польською мовами.

Другий випуск альманаха ,.Між сусідами" <Краків

1992>

видано вже на

100

сторінках.

Він відкривається передовою про потребу шукання шляхів взаємного порозуміння
між поляками й українцями. Центральною темою альмана ха є матеріали про згаду
вану вже виставку українських ікон. Інформаційну статтю про виставку подано

українською, польською і англійською мовами. Тут же подані промови на відкритті

виставки В. Мокрого, митрополита краківського Ф. Махарського, міністра культури
України Лариси Хоролець, представника України у Польщі Т. Старака та серію
вітальних листів і відгуків відвідувачів.

Під рубрикою "Живі в нашій пам'яті" опубліковано статтю про митрополита
Іларіона <Огієнка) та передруковано його статтю Як Моекоа взяла під свою владу
вільну Церкоу українську. Ювілейну статтю присвячено і Леву Гсцу (автор Т. Філ яр).

Цінні документи про найновішу боротьбу польських лемків за свої національні і
політичні права містить матеріал В. Шлянти Лемкіаський календарій. В розділі

"Краківська україністика" подано цікаві автопортрети його провідних викладачів

В. Вітковського, Р. Лужного, Г. Стрельчук, Е. Паплі, А. Фаловського, Б. Зінкевич
Томанек та В. Мокрого.

Дуже добре, що упорядники залучили до альманаху і статті студентів-україністів.
Вони становлять окремий розділ .,Зі студентських зощитів", а є їх дев'ять. Деякі
прозраджують, що у Кракові виростає нове покоління україністів.

І в другому випуску переважають польськомовні матеріали. Обидва випуски

багато ілюстрован-і.
Альманах "Між сусідами" є достойним спадкоємцем ,.Українського календаря",
який протягом довгих років був найвизначнішою книжкою українців Польщі і перс
став виходити через брак грошей на його видання. Він добре репрезентує не лише
Фундацію св. Володимира у Кракові, але і всю українську громаду Польщі.
Микола МУШИНКА

НАШІ ЖЕРТВОДАВЦІ
ПРОДОВЖЕННЯ
Список .1рукуємо на пі,1СТаІ\і ,1аних. які отримуємо з банків та зі списків стиоре
ними українськими устаноними пі,1 час зустрічей з ч ..1енами Управи Фун,1аціі. на

яких гроші бу.1и зібрані. Отримання копій чеків з банків за ..1ежить ві,1 нашого
особистого контакту з банками. і тому наші лані не є ще комп ..1етні. Крім цього.
,1еяких пріз1шщ ми не змог ..1и иі.1читати зі списків. а J1еякі жертио,1аиці хоті ..1и

за.1ишитися анонімними. ЖертиоJ1аиціи. яких немає у цьому списку. а які бажають.
шоб їх пожертва знайш ..1ася и наших .1окументах і бу ..1а опуб..1ікоиана. просимо
на,1іс1ати інформацію на нашу а,1ресу і таким чином ,1опоинити наш список.

Усім жертно.1акцям ні,1 щирого серця ..1якуємо за ,1отеперішню .аопомогу и ре
а.lізаціі нашої спі.1ьної і,1еї ст1юрення Центру української науки і ку ..1ьтури при
Фун,1аціі си. Во.10,1Имира к Кра коні.

UNITET STATES

or: AMERICA

$1,000.00- U nitcd Ukrainian Amcrican Rclicf Committcc <Philadclfia>; Clcvcland
Sclfrcliancc Crcdit Union, lnc.: Ukrainian National Association <Ncw York>;

$500.00- Kozak Bohdan <Nort PorO;
$250.00- Sclf Rcliancc <Nc"'·ark, NJ> Fcdcral Crcdit Union
$200.00- Shcv<:l1cnko Scitific Socicty <Washington, DC.>;
$125.00- Dr. Tcodorc В. Zalucky <Maryland>;
$100.00- Внсіаk Waltcr: Sawczyn М.; Sawczynskyj Ostap: Ukrainian National Homc in
Lorain: Y.K.S. "Бу.1учістh"- Warrcn, МІ.; Czcrwinska Olha <Rochcstcr, NY>;
Sclf Rcliancc Svracusc, NY Fcdcral Crcdit Union
$60.00- Nowak Pctro <Chicago>; $50.00 Josc & lka Casanova <Ncw York);
$50.00- Kaminska lrcr1a <Chicago>; "Samopomich" <Chicago>; Zajac R. & G.;
$25.00- Jarosc\\·ich М. & D. <Chicago); Strutynskyj Jaroslaw <Chicago>; М. & W.
Wyhinny <Chicago>;
$20.00- Яцків Теодор <Chicago>: Kulchycky Wol. <Lorain>
$10.00- W. & О. Ohar;
$5.00- М. & Z. Martyniuk <Bloomington);
CANADA

$500.00- U krainian Canadion Social Scrviccs <Toronto);
$100.00- Ukrainian Womcns Socictv in Canada <Montrcal>
$50.00- Dobranskij <Guclph, Ontaгio >
FRANCE
10.000 l·r.hclgij + 1mln 1.1- Hcnriot Cathcrinc
2.000.000.- 1.1 polsk. VinccnІ. Prot'. А.
DEUTSCHLAND
100 <DM>- Markowicz Michacl
AUSTRIA
S100.(IO (US)- Witoszynskyj Lco
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POLSKA

І.«ХЮ.«ЮО,- zl- Hrycow Ariadn<t (Lt\d/); M<tri<tn Zuk (Sanok);
5fX).()(I0,- zl- Kondro Jaroslaw (Wroclaw);
4ОО.<ХЮ,- zi-Uczcstnky panachydy w Jaworznic 27.09.<J2 r. z Lclkowa-Pi<:ni~i.na;
J(X).(XIO,- i+'.t- Balowski lgor (Siupsk); Hladyk Maria і Stcfan Biclanka);
250J)(IO,- zl- Sorokcwycz Orcst (Wroclaw); Szlanta Waclaw (Gorlicc);
2<Ю.ООО,- zl- Orzcchowski Andrzcj (Elhl<tg); ZUP Oddzial wc Wroclawiu;Tcrcsa і Josyf
Gocko ( Nowosiclcc );
150JXIO,- zl- Romaniuk Т (Eihl<tg); Siwicki Piotr (Luhlin);
НЮ.()(Ю,- zl- B<1k J()zcl· (Szczccin): Bilyj М. (Eihl<tg); Brodziuk J. (Eihl<tg); Drahiszczak
Dymitr (G6rowo llav.-icckic); Hryczak Slawomir (Wroclaw); Kornak Jan (Pars~cka); Piziur
G. (Elhl~tg); Scniuk Miroslav.· Luhlin); Szcwczuk J. (Eihl'tg); Wcrhov.•ski В. (Eihl<4g); Doli.ycki Jan (Komarkza); Lidia і AlcksandcrKolaftczuk (Zduftska Wola);
50.()()(),- іІІ Brodziuk М. (Elhl'tg); Dcmhicka L. (Eihl<1g); Jaworski W
(Eihl~!g); Jurcc J. (Eihl~tg); Kuszka lrcna (Eihl<4g); Міс Michal (Hcnrykowo):
Pctryst.yn Z. (Eihl'tg); Szmigiclski А. (Eihlцg); ks. Ulicki J6zcf (ВіаІу B<1r);
10.()(),- zl- Lcsд:zyftski Jaroslaw (Kiclcc).

W poprzcdnim tomic .. Міі. Susidamy" hl~dnic- jako Konawczuk- podano
n<tzwisko olїarodawc()v.· Lidii і Alcksandra Kolanouk6v.·. ktt1rzy wplacili
1.()()().()()() zl, za со scrdco.nic ich pucprasi+'llmy.
Книжки nо.1аруІ\а ..1и:
- Harvard Ukrainian Rc~carch lr1~titutc- USA
- Univcr~ity of Albcrta Canadian ln~titutc of Ukrainian Studie~- Edmonton, Ca11ada
- Міжнаро.1ни~t Uснтр Осніп1, Науки і Ку ..1ьтур•1- Льнін, Україна
- Га~1ина Ко:шк, Кракін
- Во~1одимир Мокрнj1, Кракін
- Віктор О~1іфірснко <Mapiyno~111)
- ОрJІСЯ Яримонич <Мюнхен>
- ни.занниtІа сnі~1ка •• Просніта" Льнін
- Лс~1сгація Ко~1о"'шj1ської гімназії
- Учасник•1 Днін культури з Маріуr1о~1я

Тсленізор: Христина Мокра.
Доnомагас у книгоно..:ктні: Ярос1~rва Рачунь.
Від ШJ1рого ссрцs.~ дякусмо тим, які жсртнуючи снШ час дшюмагають у .1іЯ ..1ЬН(.ХТі

Українського га ..1срсї у Кра коні: І гор Юзн's-~к- монтаж анаріj1ного забсзnеtІеннs.~, Ігор
Ку:іик, Ядиіга Стирна. Агата Мамонь, Тадей КарабонJ1Ч, Паньстно Пел ..1ьо. Юзн's-~к.
Мацко, Сидор, Ничик. Томанек.

Чсргуна ..1и nри нистанках: Ірена та Інан С•1дор. Назs-~ Канцірук. Оксана СнJ1стоиич,
Христина ДарtІук, Тереза Леснs-~к, Романа Мацко, Марія Пел ..1ьо, Яросжtна Рачунь,
Марійка Ничик, Хриспtна Мокра, та студентки: Анна Ге~1s-~, О.1ьга Кіх, Анна Дрt)Зд,

Mapis.~ Туцька, Мирос..1ана Га ..1ьонька.

Сnисок цей оnрацьонус Л•1рсктор Фундації Марта Ясінська. Д ..1s-~ скорого контакту
nодасмо їі адресу і тс~1ефон н Амер•• ці:

Marla Ya~in~ky 925 Schindlcr Drivc, Silver Spring, М D 20903 U.S.A. ІсІ: <301 > 593-8214
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Grafiki prczcntowanc na wystav;ic "Ukrainka w JaworІ.nic" w Micjskim Ccntrum KulLury
w Jaworznic w maju 1992 r. (patrz str. 101- 109- 122)
Arcta Fcdak- urodzon<I 1956 roku w Warszawic. Studia na Wydzialc Gralїki Akadcmii
Stuk Pi<;knych w Warszav.·ic ukoftczyta w 1979 roku. Artystka zajmujc si<; malarstwcm
sztalugowym (ikony). gr3fik'! warsІ.Latow<} (linoryt ), rysunkicm satyrycznym. nowymi tcchnikami ilustr3cji or3z gralїk~І ui.ytkow<1 (projcktowanic).
Swojc pracc w latach 1979 - 1992 prczcntov.·at<I na d1.icsi~1tkach v.·ystaw v.· Polscc і w
swiccic, m.in. v..· Bclgii, Rumunii, ltalii, Japonii, Kanadzic, Ukr3inic, П3 W<;grzcch.

Це до всіх Вас, з Кракова кличуть жу

равлі. Ми. які Ви, мов яструбами розігнані
птахи по світі шукаючи місця. де могли б
при ту лити голову, щоб виростити своїх
дітей та й вкритись синім віком неба.
З Кракова не аж так далеко до рідних
сторін, в ньому гарно, але це однак чужина.

Тому. так

майстерно зачутий,

краківський журавлиний клич вливається
назавжди в кожне українське серце. Лягає

він тугою, але й nрагненням, щоб на кінець
усміхнулась наша Мати-Україна, радіючи,
що сини, як госnодарі, сідають до Святої
Вечері, на нашій, вже своїй та вільній,
землі.

Кожен, хто відчув брак рідного краю,
знає, що лише в своїй хаті, своя правда й

силаіволя.

•

Радіймо що нашому nоколінню nоща

стило будувати свою хату. Будує їі кожен
українець, всюди, де б він не зуnинився.
Закликаємо всіх, кому не байдужа наша сnільна сnрава, доnомогти нам у nобу
дові краківської ,.зуnинки" по дорозі у вільну, усміхнену і багату Україну. Просимо
Вас, сприйміть зичливо все, що тут наnисане і nрийдіть нам з доnомогою, щоб не
nогасли наші надіі.

Пожертви всіх добродіїв вnисуємо у сnеціальну книгу жертводавців нашого
Українського центру і будемо всі nрізвища, разом зі звітами з нашої діяльності,
друкувати в чергових числах нашого альманаху. Пожертви nросимо вnлачувати на
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