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№1 Зерна і

Оксана
■ i l f f f i

Оксана Шморгун народилася 13 серпня 1956 року в 
м.Дрогобичі (Львівська область, Україна). З 1978 року 
мешкає в Угорщині. Пише поезії, прозу, малює...

Благословенна будь, мол далека І єдина.».

* * *
Ми все ще не знайшли свого лиця.
Ми все ще безпорадні, тихі, кволі.
Але назустріч тягнеться душа 
так непомірно вистражданій волі.

Перед судом безмежного буття 
у рамках застарілих трафаретів 
не зауважуємо, що нема кінця — 
є тільки вічність промахів і злетів.

Ми зараз — перед злетом. І тому — 
забудьмо без жалю фальшиву віру 
і скиньмо пута всіх минулих мук — 
так, як змія скидає шкіру.

12.12.1991

Благословенна будь 
моя
така далека і єдина, 
така невірна і невинна 
перелицьована земля.

Благословенна будь, 
коли
проти безчинства бузувіра 
повстала тільки наша Віра: 
лишитись — і перемогти.

Благословенна будь 
отут,
на спопелілім полігоні 
таки нескореної долі 
і тіл, і душ, і сліз, і мук.

з



I Зерна №1

Як віщий знак на полі болю — 
вже без страху і без жалю 
за недосяжною метою — 
завжди благословенна будь,
Ти, що лишилася собою.

20.01.1991

*  *  *

Ця випадкова чужина — 
безповоротна, безпричинна, 
із синяками під очима, 
розтринькана уже до дна...

Так неетично, нелогічно, 
незрозуміло і комічно, 
але — на диво віковічно! — 
ми — не звикаємо.
Навічно.

Коли стихає день, і я 
сама з собою наодинці 
перебираю вороття 
непроторовані гостинці — 
в вікно сміється, як весна — 
невже не вдасться спокусити? — 
ця невідступна чужина, 
яку — несила полюбити.

4.03.1992

*  *  *

Такий принадний запах крові!
Така спокуслива мета!
Така зваблива нагорода!
Така досяжна висота!

Так близько зорі — у калюжі...
Так легко схибити — в імлу — 
й — так впевнено! — серця недужі 
малюють світлу далину.

Все так подібно, просто, ясно, 
як — небеса над головою.
От тільки б — все збагнути вчасно. 
Й — не помилитися добою...

05.11.1991

*  *  *

Здається, що уже не вмістить 
людського стогону земля.
Як перевертень п’ятикістний — 
на кров нацькована зоря.
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№1 Зерна I
Здається, що ні біль, ні жах 
не погасять душі страждання, 
а тільки ще одне — останнє! — 
життя, затоптане у прах...

Ми хочемо нової крові, 
щоб відімстить невинну кров? 
Але ж на Марсовому полі 
ніколи не зросте Любов!

09.07.1991

о * *
Як три зорі, 
як три мети,
як три несповнені любові — 
безсилля нашого щити 
супроти праведної крові.

Як мить одна, 
як ціль одна,
як зойк, приречений до туги — 
моя непоправна вина, 
що смів не вдарити удруге.

Яка наївна простота!
Стояти з голими руками...
Чи краще взятись за меча, 
що нам підсовують тирани?

Останній клич, 
остання зброя, 
остання Віри соломинка:
Ми виграємо поєдинок, 
якщо — не буде поєдинку.

29.01.1991

« « »
Немає ворога на світі — 
є страх раба і тупість ката.
Ми — стадо, звикле до бездії.
Яка безжалісна розплата!

Не зло добро перемагає — 
то покривили нашу душу.
1 там, де гідності немає, 
ми рятівне вставляєм “мушу".

Але ж не діждеться свободи 
той, хто не вирікся кайданів, 
а виканючував вигоди 
в перефарбованих тиранів.

5



I Зерна №1

Бо Сонце — світить!
Ось воно!
Без трьохсотлітньої підмоги. 
Достатньо: підвести чоло 
і звестися на власні ноги.

13.11.1991

* * *
Ще не кінець.
Ще не могила.
У бій останній понести 
приречені пробиті крила.
Ще не спалили всі мости.

Ще не засипала лавина, 
ще не поглинула земля, 
хоча здалося на хвилину, 
що залишилась тільки я.

На нашій ниві ще не встигло 
усе бур’яном порости — 
ще є життя, ще є надія, 
якщо зі мною встанеш й Ти.

30.07.1987

* * *
Якщо обірветься струна — 
зв’яжи і вмій заграти знову.
Але мелодії нема, 
як вузол править за основу.
На зв’язаній одній струні 
фальшиво зазвучать пісні, 
й хоч Ти казатимеш мені — 
почни спочатку, знову! —
Я не почну.
А підведусь, щоб взяти скрипку нову.

12.08.1986

*  *  *

Та що мені Париж?
Серед чужих облич, 
веселих і сумних, 
байдужих, 
по чужих калюжах, 
в чужому бруді, 
в “їх“ весні — 
ні, не мені!
Хіба — як поруч Ти...
Але тоді — скажи, 
навіщо нам Париж?

21.02.1984
Мовчиш...

26.02.1984
м.Сольнок, Угорщина
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Олександр
БЕРЕЗОВСЬКИЙ

І 955 -  І І І І

Олександр Березовськнй народився в Росії, у Курганській області, виріс на Миколаївщині, навчався у КДУ 
ім. Т.Г.Шевчснка на українському відділенні філологічного факультету. Учителював у сільських школах 
Київщини та Миколаївщини. Людина колосального творчого потенціалу, високий інтелектуал, людина Духу, 
він пішов із життя так рано і трагічно -  несподівано... Було йому тоді 33.

Маючи блискучу філологічну культуру, він дуже вимогливо ставився до всього, що творилося словом, і як 
висловився якось сам: “Я не пишу віршів не тому, що не вмію, а тому, що вони не геніальні". Він писав 
блискучі пародії на чужі вірші, але свої, якщо вони і з’являлися, як правило, знищував через власну високу 
вимогливість. Винятком є кілька поезій, написаних у хвилі глибокої внутрішньої кризи і збережених, мабуть, 
як спомин про неї. Ця криза очистила його, зробила великодушним і дуже терпимим до недоліків ближніх. 
Таким він і зберігся у пам'яті тих, що любили його й оточували в останній період його земної дорога...

$ драгомвш нема© вороттю...
ft о *

Я йду без дороги,
в тумані згубився мій шлях. 

Назад відступають
дерева і людські оселі. 

Самотній мандрівник
у білих блукаю полях,

Не знаю, в чиї
я сьогодні постукаю двері.

Мій шлях безкінечний,
у безвість мене він веде.

Не знаю — куди і навіщо, 
скажу без облуди.

Спочину лиш мить я,
припавши до теплих грудей, 

Спочину лиш мить я,
ласкаві цілуючи губи.

І знову в дорогу
рушаю, як завше, один, 

t брат мій, туман
на обличчі сльозинки сховає, 

І радість, і горе
спливають, як вогнища дим ... 

Я знаю дорогу,
а більше нічого не знаю.

20.08.84
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II Зерна №1

*  *  *

Коли погасне світло лампи 
І зблякнуть тіні за вікном,
І сірий вершник біля ганку 
Змахне пурпуровим крилом,
Коли хтось дужий і красивий 
Молочний Шлях згорне в сувій,
І я в блідім свічаді ранку 
Зустріну тьмяний погляд свій — 
Хто віри дасть мені і сили?

Моє обличчя в дзеркалах,
На полотні і на папері.
І справжність загубити страх 
До мене стукає у двері.
Де я, де ні — хто розрізнить 
Серед десятків відображень?
В моїх утомлених очах 
Видіння й тіні нових вражень — 
О, зупиніть біжучу мить!

Я розчиняюсь, як ріка 
В солоних водах океану,
І посмішка моя гірка 
Нікого не введе в оману.
На хвилях — відблиск сонця — я, 
І марна річ мене ловити;
Серед ранкового туману 
Мене виносить течія 
В мінливу безкінечність світу.

17.08.84
* ♦ *

Лесю, Лесю, літо лине,
Линуть лебеді, лелеки,
Листопад злічив хвилини...
Лесю, Лесю!

Линуть, линуть!

Золоті лелітки лісу 
Опадали нам на плечі.
— Лісу? Часу?

— Лісу, Лесю,
Ласку дарував нам вечір.

Лесю, люба! Що у лісі 
Лячно — люлі — лебеділо,
Що забули ми про — леле —,
Що знайшли багряне диво.

Слів лілеї блідо — білі 
Тихо впали в сині плеса... 
Терпкі кетяги калини 
Нам лишились, Лесю, Лесю!

16.09.84
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№1 Зерна II
«« *

Ми самотні, самотні
серед березневої сніжності,

Ми не вірим словам і цілункам, 
теплу наших рук,

Хто нас знову навчить,
хто навчить нас любові і ніжності?

Хто примусить забути
про болі колишніх розлук?

Боїмося ми щастя,
яке вислизає між пальцями,

І ніхто нам не скаже,
що іншого в світі нема.

І мовчать наші друзі,
холодні і білі акації.

1 чергуються вічно
у світі весна і зима.

Березневі сніги...
А чи треба нам важити й міряти?

Дві зелених зорі
близьким сяєвом світять мені.

Лиш мовчати, мовчати, 
мовчати і вірити

Серцю, сонцю,
Тобі, і собі,

і весні.

07.03.85

щ е д ш ш и ж

О, скільки раз в тяжкій зневірі, 
Лице підвівши від колін,
Я слав проклін надії й вірі,
Любові щирій слав проклін.

1 скільки раз важку зневіру 
Долав я, вставши із колін, 
t кликав знов надію й віру,
Любові щирій слав уклін.

Мов Фенікс, я народжуюся знов 
Із попелу, щоб завтра знову вмерти, 
Я — часть від часті вічного буття.

1 славлю день за біль і за любов,
І славлю ніч за роздуми і жертви,
Я славлю все, що шле мені життя!

09.03.85
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II Зерна №1

* * *
Спивши, мов сон, всі пройдені шляхи, 
Міста величні і гірські вершини,
Моря далекі, невідомі землі,
Розкішні пестощі Каліпсо, бурі,
І до зорі розмови з мудрецями,
Пісні рапсодів про красу і силу,
І боротьбу із винопінним морем —
Усе це залишилося позаду.
Що ж попереду? Вбогий отчий лан, 
Щоденний бій за шмат насущний хліба, 
Нудьга розмов про їжу і корів,
Дрібна війна з нікчемними людцями, 
Що світ собі створили із багна.
Плітки про владарів та про сусідів,
Та книги, щоб забутись хоч вночі,
Бо з ким знанням тим зможу я ділитись 
Безвихідність. О, краще б десь у морі 
Загинув я, або в бою, ніж скніти 
Отут і думати про те,
Що з драговини вороття немає.

20.08.84



№1 Зерна пі

1г®р
ЇІРМ Ч

Народився 7 червня 1959 року в м.Львові. Автор пое
тичних збірок “Стіна" /Варшава, Львів, 1991/, “Вірою жи
ву" /Стрий, 1993/, “Напруга серця“ /Львів, 1993/, “Розмова 
без масок“ /Львів, 1994/.

ЛИСТОПАД ТІКШІ ЮНОСТІ
Юність... Час непізнаного ще кохання, душа наповнена чашею мрій. Це казковий час, 

коли молода людина — чистота, ще не зваблена людськими спокусами. Минає час і 
наступає момент, коли юність залишається позаду. Юність — пора дерзань, пора 
честолюбних прагнень, злету нескореної думки і нестримного пориву до всього світлого, 
прекрасного... У цей час ще ніхто не встиг тебе зіпхнути у прірву людського буття...

Щоправда, юність буває різною. Юність без почуття громадянського обов’язку перед 
Вітчизною і юність, у яку вселяється неспокій... Неспокій за майбутнє твого народу...

Юність — бурхлива гірська річка, якою проплисти здатен не кожен.
А згодом, кружляючи в повітряному танці, прийде листопад, листопад твоєї юності, 

листопад, який повинен підтвердити твою зрілість. Твої діяння... Як вони виглядають у 
життєвому танці, танці вічного НЕСПОКОЮ?!...

А відповідь може дати хіба що листопад, листопад усього того, чого навчила тебе 
юність...

1976 р.

ш т о р м  м ф а л ь ш в а н и ж  д ар іг
Буденно прозвучала відповідь Марка про його професію: “Шофер". “Гм... Та це ж 

цілком просто. Сів за кермо, на газ... І летять, летять кілометри..."
Смію заперечити — це не так. Спробуй поведи у горах повністю завантажений лісом 

“ЗІЛ“ у сніг, у хуртовину. І так хоча б із п’ять рейсів на день. Нехай собі і коротких рейсів...
Ти в кабіні. За кермом досвідчений водій. Його жилава рука відчуває кожен поворот, 

кожен спуск. За зовнішнім спокоєм — професійна напруга. А очі — немов би їх прикував 
хто до дороги. На високому зораному зморшками чолі — зосередженість. Коли дивишся на 
Марка, можливо нащадка грізних опришків, який осідлав сучасного коня гір — вантажівку, 
здається, що він уже змалку є бокорашем асфальтованих доріг, так вправно підкоряється 
його рукам автомобіль.

А попереду дорога, вся вкрита снігом, тільки де-не-де, немов острівці посеред 
безмежного океану білості, просвічується ожеледь. І лише слід від коліс автомашин вказує 
більш-менш безпечну дорогу. Довкола ж — незаймані верховини, потіснені старечим лісом. 
Причаровують своєю величчю гірські провалля, річка, що лютує, оббиваючи собі боки десь
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унизу між кам’янистими берегами. Немов віковічні сталактити, звисають величезні маси 
снігу, готові щомиті зірватися лавиною додолу, перекрити кам’яними велетнями дорогу, 
долину, міжгір’я.

Та водій не із лякливих. Він виріс серед гір. Тут уперше промовив “Мамо“, з вуст 
батька почув про героїчну боротьбу горян із чужинцями, які хотіли заволодіти його краєм... 
Він знав і про смерть дідуся, який, щоб не віддатися в руки червонозірчатим окупантам, 
відстрілювався до останнього набою отут недалеко, за скелею, а потім, підпустивши до себе 
кількох харцизяк, забрав їх із собою, підірвавши гранату... Кілька років життя у сибірському 
краю ще більше загартували Маркову волю... Знайомі йому і недоступні чужинцям поло
нини, і небачені для непрошеного ока стежини поміж скелями й лісами...

Марко повертає впевненою рукою кермо — і знову, немов із туману, виринає крутий 
підйом. Необережний рух — і покотишся зривистим схилом додолу, до річки. Автомобіль 
мало не втискається черевом у кам’янисту гору, шукає прихистку в рятівного валуна.

Добре, якщо день, але взимку дні короткі. А шлях — немов коліна, сплетені смертною 
агонією! Дивуєшся, як може пульсувати життя машин у цьому краї. А що, коли велетні 
“КамАЗи“ зустрінуться, немов двоє грізних турів, на вузькому містку через Черемош?..

Водій скеровує автомобіль на ще неторканий сніг, ризикуючи щомиті опинитися у при
дорожній борозні. Шлях в’ється далі серед найглухіших куточків Карпатських гір. Дорога... 
Чи не єдина жива артерія цього краю у засніжену пору?..

Клекоче, вирує життя на карпатській землі. Несе свою працю для людей шофер 
Марко...

Спробуй бути шофером у наших горах і скажеш, чи легка це праця!..
1977 р.

ПОРІГ
“Квіти іншим не дарують, 
як не творять іншим 
лагідні слова... “

Він стримував себе, підіймаючись сходами.
Старі дубові двері, новісінький дзвінок справа, який зовсім не пасує до них, ось зараз 

вони з’являться перед очима. Останній поверх, і... старі дубові двері вкотре відповіли 
мовчанкою.

А перед тим схвильовано билося серце, здавалося, що ось-ось вискочить з-під 
громіздкого зимового пальта. Він навмисне довго кружляв вулицями, щоб відтягти мить, 
коли доведеться переступити поріг... Цього боявся чи не найбільше. Адже за тим порогом 
був такий недоступний для нього світ, у якому жила ВОНА, її душа, її Я ... За тим 
неприступним, здавалося би, порогом жила вона...

Тепер же він стояв над озером зовсім пригнічений, лише замріяні очі меланхолійно 
розчинялися у безмірі ВСЕСВІТУ...

Хуртовина не вщухала. Кришталеві сніжинки, витанцьовуючи щонайкумедніші танці в 
повітрі, зупинялись на по-зимовому засмученій землі і завмирали серед урочистої білості 
січневого парку. Здавалось, що у самозаглибленні він не завважував нічого, окрім трьох 
багряних троянд, що обпікали його руки, наповнювали серце теплом і були ще 
прекраснішими на тлі білого-пребілого снігового килима...

Здавалося, троянди просили захисту, намагаючись сховатися від холоду в юнакових 
руках... Він стояв непорушно, заклякнувши в позі самозаглиблення, і лише тепле повітря 
його грудей могло чимось зарадити квітам...

Раз по раз у пам’яті перед очима зринали старі дубові двері і чулися слова сусідки: 
“Надія вчора поїхала...“

Чому?.. Без будь-яких пояснень і так раптово... Чому не зачекала?..
19.
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Не міг знайти відповіді. Тому й точили тепер йому серце сумніви... Чи просто 

побоялася змінити своє звичне буденне життя?.. Чи, може, стало за цією мовчанкою щось 
набагато вагоміше?.. Адже він запропонував їй лише свою руку й серце... Свою любов... Не 
знаходив відповіді... Його погляд ковзав по товстому шарі льоду, що став тимчасовим 
господарем озера... Тимчасовим, як багато що в нашому буденному житті. Хоча й у 
найлютіші морози бувають і відлиги...

Троянди мерзли... Він не відчував холоду, все ще шукаючи відповіді, яка й не могла 
сьогодні його цілком задовільнити.

Невже її зупинили труднощі? Невже він укотре помилився?.. А починалося усе так 
неординарно. Кохання прийшло миттєво, шалено, немов з кіноекрану... Розбило серце, 
розтривожило душу і, напевно, залишилось таким різним у їхніх серцях.

Знову мовчали старі дубові двері, клямки яких торкався букет замерзлих червоних 
троянд... Йому враз стало холодно, легке тремтіння пробігло по тілу. І він, не озираючись, 
побіг сходами вниз, де на нього чекало таке буденне й небуденне життя...

1979 р.

І©  ТАЄМНИЦЬ НАШОГО МИНУЛОГО
Дорога круто йшла вгору, і вантажівка, важко дихаючи, підминала під себе кілометри... 

Поруч зі мною, пахкаючи сигаретою сидів Леонід Георгійович, ще не старий чоловік. Його 
обличчя встигли переорати борозни зморщок. Широкі плечі, високий зріст, мужні риси та й 
порухи тіла — все від велетня. Напевно ця людина вже перетривала не одну битву життя, 
витримала не один іспит у боротьбі. Він тягся дужою рукою до сигарети, коли неспокій 
закрадався у душу, хоча, загалом не курив. Дорогою тривога не полишала його.

У кузові не стихав гомін. Тут їхали люди різного віку: і студенти-новачки, і досвідчені 
майстри своєї справи. Всі вони з нетерпінням чекали прибуття.Що ж тривожило керівника? 
Він хвилювався, чи все залишилося на старому місці, чи нічого не зруйновано. Найбільше 
непокоїло будівництво дороги поруч з місцем проведення розкопок. Торік він не завершив 
роботи. Що чекало його тепер? Як зустріне щедра на археологічні знахідки долина?

Уже залишився позаду Ужоцький перевал. Гори пішли на спад, стали доступнішими. 
Округлі полонини, некруті підйоми свідчили про близькість рівнинного ландшафту. 
Поступово гори почали розходитись на обидва боки, немов почесна варта, що зустрічала 
шанованих гостей. Автомобіль, з розгону вскочивши в долину, зупинився. Закінчилася 
подорож крутими дорогами Карпат. Закарпатська археологічна експедиція АН України 
прибула до місця призначення, у мальовничу місцевість Закарпаття — Невицьке, диво
вижний куточок сонця і садів.

Гірські хребти, що пасмами тягнуться уздовж долини, відмежували її від холодних 
північних вітрів. Пробивши собі шлях крізь ущелини і натомившись у боротьбі, спокійно і 
велично несе свої води Уж до просторого і рівного плеса Дунаю. На одній з вершин гордо 
височать вежі Невицького замку, свідка не одного бою, боротьби за визволення понево
леного народу. З протилежного боку десь недалеко у горах проходить кордон. Та були часи, 
коли не було кордонів, і люди вільно кочували, переганяючи свої стада на нові пасовища. 
Але все змінили тисячоліття...

Леонід Георгійович знову курив. Його побоювання справдились. Дорожники почали ро
боти. Начальник управління будівництва шляхів поспішав — людям потрібна дорога. Однак 
виконуючи свій службовий обов’язок, він забув про одну “дрібницю" — отримати дозвіл від 
наукових організацій на право проведення робіт у цій місцевості. І, як наслідок, значна ча
стина стоянки первісних людей залишилась без культурного шару, із спресованим грунтом, 
де вже неможливо копати. Пам’ятка, яка пролежала неторканою стільки часу, стала 
жертвою безвідповідального кроку. І немає міри, яка змогла б визначити шкоду, зроблену 
бульдозером за кілька годин. Пам’ятки історії, що пережили тисячоліття, не одну війну, 
загинули в наш час. Та скоєного не повернеш. Але як важко переживав втрату цінного
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матеріалу Леонід Георгійович. Будучи начальником, він не нарікав, не скаржився, але 
помітно було, як жаль за втраченим переслідував його...

Ще не показувало свого обличчя гаряче сонце, заховавши промені за спини гірських 
постатей, щойно пастухи гнали випасати худобу, як люди з лопатами, кирками, а також 
незрозумілими на перший погляд інструментами починали працювати.

Археологи отримали позитивні результати дослідження перших шурфів, розбили на 
квадрати місце проведення робіт, і почали розкопки мезолітичної стоянки людей, які 
примандрували в цю мальовничу місцевість 8—10 тисяч років тому.

Песимістичний настрій керівника згодом минув. Дуже цікаві й цінні знахідки остаточно 
згасили сум. Повернувся робочий ентузіазм, бажання відкривати таємниці глибокої 
старовини, яке здавна вкоренилося в його душі.

Тягнулися робочі будні. Ні дощ, ні вітер, ні спека не в змозі були зупинити, пере
шкодити цій невеликій групі романтиків. Чуттям досвідченого шукача Леонід Георгійович 
передбачав, що розкопувана стоянка не єдина. Вчений разом з помічниками блукав по 
долині, шукав сліди давніх культур, невідомих стоянок первісних людей. Він був перекона
ний, що неповторна за красою, теплим кліматом і річкою долина мала всі умови для про
життя у давні часи.

Сподівання археолога справдились. Пробираючись крізь прибережні нетрі вгору вздовж 
річки кілометрів за два від попереднього розкопу, теж поруч із будівництвом дороги, він 
знайшов ще одні сліди давньої культури. З нетерпінням чекалось тут на закладання нових 
шурфів. Він хвилювався: “Чи не підведуть знайдені зразки? А може вони випадково 
потрапили сюди?“ Але на нього чекав успіх...

Робітники пильно перебирали грунт, t ось у другому шарі одна за одною з’явилися 
знахідки. Радісним очам відкривались таємниці історії: нуклеуси, пластинки, крем’яні 
скребки, якими працювала людина мезоліту. Треба було провести ще два дослідження. І 
археологи самовіддано працювали, незважаючи на спеку. Дослідники раділи новим відкрит
тям і не зупинялися перед невдачами. Знахідки акуратно розшифровували, старанно пере
мивати після роботи. Вони ставали надбанням народу, свідками історії, які поповнюють 
музейні колекції, назавжди залишаються нащадкам відкритою книгою про людину 
минулого.

Час невгамовно котився вперед, усе менше залишалося днів до завершення експедиції. 
Чекали незакінчені розкопки в інших місцевостях. Та мине рік, і знову археологи на чолі зі 
своїм досвідченим, умілим керівником повернуться в Невицьке, щоб поповнити відомості 
про мезоліт Закарпаття, який до наших днів був майже не вивчений. І хочеться, щоб 
нововідкриті стоянки не були знищені. Наші нащадки назавжди були б позбавлені цілої 
низки пам’яток своєї історії.

1977 р.
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Орєст
Т О И Ш Ш Ш І

Народився 23 листопада 1952 року в м.Львові. Закінчив історичний факультет Львівського державного 
університету ім. 1.Франка. Очолює Всрхньодністрянську археологічну експедицію Інституту народознавства 
АН України

ШТРИХИ І©  НЕЗНАНОЇ ІСТОРІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО ПРИКАРПАТТІ

Останнім часом всі ми, українці, і на 
рідній землі, і в діаспорі докладаємо чимало 
зусиль до відродження національної історії 
та культури. Гадаю, що немає потреби 
переконувати читачів, якими багатими є 
історія та культура нашого краю. Але, на 
жаль, не всі сторінки його славної історії та 
культури були висвітлені достатньо. Відомі 
цілі епохи, які з певних причин залишалися 
і далі залишаються поза увагою широкого 
кола людей, які цікавляться історією та 
культурою свого народу.

Істотні прогалини спостерігаємо у ви
світленні історичного та культурного розвит
ку українського Прикарпаття у княжій добі, 
особливо в часі, що передував появі перших 
відомих письмових джерел ІХ-ХІ ст. Про ці 
білі плями нашої історії звичайно замов
чувалося. Маємо факти і фальсифікації 
цього періоду історії. Та ось настав час, 
коли всі прогалини в історичному минулому 
Українського Прикарпаття треба ліквідову
вати. Це святе завдання істориків, археоло
гів, етнографів, мовознавців.

Саме над цією проблемою працює 
колектив постійнодіючаї Верхньодністрян- 
ської слов’яноруської археологічної експеди
ції Інституту народознавства НАН України. 
Ми досліджуємо досить важливий відрізок 
часу, а саме VIII — XI століття від Р.Хр., 
коли в Українському Прикарпатті, як і на 
інших землях східних, західних і південних 
слов’ян формувалася і розвивалася держав
ність.

Наш край, на жаль, не був так яскраво 
описаний у давньоруських літописах, як 
інші землі Русі. Як відомо, Прикарпаття до

середини XI століття не було залежним від 
київських князів і тому не потрапило в поле 
зору літописців, рівно ж як не знайшло 
відображення у хроніках Заходу. Не ви
ключено також, що писемні джерела того 
часу, які стосуються Прикарпаття, залиша
ються просто не відкритими, або ж втрачені 
назавжди в пожежах воєн. Унаслідок цього 
з’явилося сприятливе середовище для роз
витку різного роду малонаукових, низько
пробних і шкідливих концепцій, тенденцій
ності в розгляді історії Українського При
карпаття як периферії Київської Русі. Однак 
нині за умов майже повної відсутності 
письмових джерел, усе таки можна створити 
об’ємний і досить об’єктивний образ су
спільно-політичного розвитку цього краю. 
Особлива роль тут належить археології. Ця 
таємнича наука, як говорив про неї Тарас 
Шевченко, здатна проникнути в глибини 
віків, розповісти про життя, побут, культуру 
і релігію цілих держав, народів, окремих 
сімей і навіть особистостей. Лише завдяки 
археології ми маємо можливість не тенден
ційно і не з так званих класових позицій 
вивчати розвиток історичного минулого на
шого краю. Хоча чимало істориків свідомо 
намагалися не залучати в науковий обіг 
досягнення археології, здебільшого через те, 
що вони не відповідали їх науковим 
концепціям.

На початку 80-х років мені випало 
щастя обстежувати давні слов’янські гради 
на Львівщині. Від тих далеких княжих часів 
їх залишалося небагато. Значна частина 
зруйнована за останні десятиліття внаслідок 
низької культури людей, а також з волі
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численних самодурів, які обіймали тоді ке
рівні посади. На жаль, такі випадки зустрі
чаємо і в теперішні часи.

Слов’янські гради, чи городища, як їх 
називають археологи, є залишками давніх 
слов’янських міст, замків, фортець, общин
них та поганських культових центрів. Вони 
несуть у собі безмежну інформацію про всі 
галузі людського буття певної історичної 
епохи. Ці пам’ятки, наприклад, дають 
уявлення про потужні укріплення, що 
збереглися у вигляді земляних насипів — 
валів та ровів навколо градів. До недавнього 
часу майже 90 відсотків цих городищ були 
абсолютно невивченими, а окремі, що 
збереглися в лісах, залишалися невідомими. 
Історики і навіть археологи приділяли їм 
дуже мало уваги. Переважно вони досліджу
вали городища літописних міст: Галича, 
Перемишля, Звенигорода, Львова, хоча май
же зовсім недослідженою залишалась літо
писна Теребовля. Пам’ятки, історія яких не 
знайшла свого відображення у письмових 
джерелах, на жаль, не цікавили дослідників. 
Відсутність згадок у літописах вони поясню
вали однозначно: це пам’ятки, що не віді
грали важливої ролі в історії та культурі 
краю.

Зібраний за останнє десятиліття новий 
археологічний матеріал дав змогу висловити 
низку суттєвих припущень. Президії Ака
демії наук України було запропоновано 
програму досліджень слов’янських центрів 
Прикарпаття в IX—XI ст. Програма отри
мала підтримку і була схвалена провідними 
вченими країни Б.Рибаковим, П.Толочком, 
Б.Тимощуком, В.Сєдовим та іншими. Пре
зидія Академії наук України ухвалила запро
поновану програму археологічних дослід
жень і виділила відповідне фінансування. 
Згодом на карті Прикарпаття з’явилися 
десятки нових, раніше невідомих слов’ян
ських центрів IX—XI ст. Всі вони, безумов
но, дали багаті матеріали до створення но
вих важливих джерел для реконструкції 
соціально-економічного та суспільно-полі
тичного розвитку ранньофеодальної держа
ви, яка сформувалася і розвивалася вже у IX 
столітті в басейні Верхнього і Середнього 
Дністра.

Візантійський імператор Костянтин Ба- 
грянородний, що жив у X столітті, називає у 
Північному Передкарпатті країну Велику 
Хорватію. У недатованій частині найдав

нішого письмового джерела “Повісті вре- 
менних літ“ літописець сповіщає, що жили в 
мирі поляни, і древляни, і сіверяни, і ради
мичі, і в’ятичі, і хорвати, а далі говорить про 
участь останніх 907 року в поході з київсь
ким князем Олегом на Царгород. Останній 
раз давньоруський літопис згадує хорватів 
під 993 р. “Іде Володимир на Хорвати," — 
повідомляє літописець. У зв’язку з остан
ньою подією історики гадають, що київсь
кий князь Володимир Святославович у ре
зультаті походу приєднав землі хорватів до 
Києва. Правда, це дуже тенденційно і зовсім 
не переконливо, оскільки з контексту літо
пису випливає, що великий київський князь 
змушений був негайно припинити похід, 
оскільки Русі загрожували орди печенігів, 
які в цей час підійшли до її південних 
кордонів.

Крім того, якщо б Володимир Свято
славович приєднав би Прикарпаття, то це 
знайшло б своє місце в літописі, як, напри
клад, приєднання Перемишля і Червена у 
поході на ляхів в 981 році. Однак перші 
повідомлення на сторінках давньоруських 
літописів про гради на Прикарпатті з’явля
ються лише через 94 роки після походу кня
зя Володимира. І першою є згадка про Зве- 
нигород на р.Білці (1087 рік). Крім того, ще 
не так давно історики не мали у своєму ар
сеналі найменшої інформації про демогра
фічний, економічний та оборонний потен
ціал слов’янських центрів Прикарпаття, а 
тому і не могли орієнтуватися у стані су
спільно-політичної організації у цьому краї. 
Це також не дозволяло дати об’єктивну 
оцінку силам, що протистояли з обох боків 
— русичів і хорватів, а також оперативності 
воєнних дій. На жаль, історики не змогли 
усвідомити, що Українське Прикарпаття 
міститься в середині слов’янського світу, на 
стику етносів східних, західних і південних 
слов’ян. Тому розглядати цей край у відриві 
від загальноєвропейського історичного 
розвитку не можна. Зрозуміло, що в цьому 
регіоні перетиналися численні трансконти
нентальні шляхи з півночі на південь, зі схо
ду на захід. Тобто місцева слов’янська куль
тура інтенсивно вбирала в себе найкращі 
надбання інших народів і держав, а також 
ділилася із ними своїми надбаннями. Але 
усе це залишиться гіпотезою, якщо не отри
має підтверджень, які може дати лише ар
хеологія. Тому вивчення давньої слов’янсь-
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кої історії та культури без археології є про
сто немислимим. Результати археологічних 
досліджень, проведених раніше на Буковині, 
а в 80-х роках у верхньому Подністров’ї, 
дали змогу створити попередню модель 
суспільства, яке вже в IX столітті набрало 
характерних рис державності. Тут, у першу 
чергу треба бачити появу великих міст, 
замків, фортець, а також пов’язаних із ними 
общинних центрів, численних ремісничих 
поселень, культових пам’яток.

Найбільшу групу пам’яток, які дослід
жувала наша експедиція, складають залишки 
феодальних замків і фортець. На Львівщині 
вони виявлені в понад тридцяти населених 
пунктах. Дослідження ми проводили у селах 
Судова Вишня, Урич, Спас, Грозьова, Ло- 
пушна, а зараз вони поповнились нововід
критими пам’ятками у селах Більче, Завадів, 
Ілів, Березець та в місті Жидачеві. Як 
засвідчують підсумки археологічних дослід
жень, фортеці і замки тоді будували пере
важно на високих важкодоступних мисах 
над ріками та їх заплавами, поруч із важ
ливими центрами, обіч торговельних шляхів. 
Оборонні стіни цих твердинь зводили з 
суцільного ряду клітей, які використовували 
під господарські будівлі. Подвір’я окремих 
городищ було щільно забудоване, переважно 
житловими приміщеннями. На території 
замків і фортець було виявлено зброю і 
військовий обладунок вершника і коня, речі 
господарського характеру, прикраси.

Меншу групу пам’яток становлять об
щинні центри, окремі з яких з часом пере
ростали у ранньофеодальні міста. Це горо
дища в селах Корчівка, Бірки, Ганачівка, 
Підгородище та ін. на Львівщині. Виникли і 
сформувалися ці пам’ятки в результаті еко
номічної інтеграції і спільного культового 
центру. З часом на цьому місці зводилися 
оборонні стіни городища, яке на ранньому 
етапі своєї історії виконувало функцію 
сховища і оборони. Пізніше простежується 
забудова цих городищ житлово-госпо
дарськими будівлями. На території городищ- 
общинних центрів переважно знайдено речі 
господарського вжитку, посуд, зброя.

Експедиція досліджувала великі городи- 
ща-міста, укріплена площа яких сягала по
над 25 га. Ці гради переважно зводилися на 
узгір’ях, на великих мисах над судноплав
ними річками. Такі городища-міста мають 
складну і потужну систему оборонних укріп

лень, що збереглися до наших днів у вигляді 
земляних валів та ровів. Тут в межах укріп
леної частини, а також в найближчих око
лицях був сконцентрований величезний 
економічний та демографічний потенціал, 
розвивалися ремесла, торгівля, сільське 
господарство і культура. На Львівщині такі 
давні міста IX—XI ст. було досліджено на 
території сучасного Жидачева, а також по
близу міста Дрогобича у с.Солонському і у 
с.Підгірцях Бродівського району.

П риблизно у центрі названих ком плек
сів 1981 року автором уперш е було розп о
чато досл ідж ення одного з найбільш их за 
площ ею  та потуж ністю  оборонни х укріплень  
давніх градів, щ о у с.Стільському М иколаїв
ського району Львівської області.

Найраніша згадка про село Стільсько 
доходить до нас зі сторінок ватиканських 
грекомовних джерел, датованих початком 
XIV ст. Серед числа давньоруських міст зна
ходимо міста Галицько-Волинської землі — 
Володимир і Галич, а також містечко з 
назвою “то Століскон11 — Стільськ, що був 
на той час однією із резиденцій галицьких 
митрополитів. Час залишив-таки карби про 
події, що тут відбувалися. Вони то пригасали 
в людській пам’яті, то знову воскресали. 
Місцеві мешканці складали про це легенди і 
перекази, більшість із яких повідомляє, що в 
сиву давнину на горі над сучасним селом 
височів град — столиця князівства, з чим 
місцеве населення пов’язує назву села.

Місце для заснування граду було вибра
но надзвичайно вдало. Городище площею 
250 гектарів збереглося на високому залісне
ному плато вздовж лівого стрімкого берега 
ріки Колодниці, лівої притоки Дністра. З 
усіх боків городище було укріплено склад
ною системою штучно споруджених укріп
лень, що збереглися у вигляді валів та ровів 
загальною довжиною понад 10 км. У під
ніжжі західних стрімких схилів городища на 
р.Колодниці функціонувала потужна гідро- 
оборонна система. Вона представлена знач
ною кількістю кам’яно-земляних гребель, 
які добре збереглися донині. Дослідженнями 
встановлено, що така система затоплення 
водою р.Колодниці створювала оборонну 
смугу шириною 50—100 метрів. Греблі з 
назвою “Гребля11 і “Застав11 — це потужні 
інженерні насипи, які використовували од
ночасно як дорогу, що єднала береги річки. 
У всіх без винятку випадках поблизу гребель
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виявлено невеликі поселення IX — початку 
XI ст. За одним із поселень збереглася назва 
“Стороговий", що, ймовірно, вказує на його 
функціональні обов’язки. Є підстави вважа
ти, що цю систему використовували і для 
судноплавства до Дністра.

Важливою особливістю кожного ранньо
феодального міста є його складна соціально- 
топографічна структура, центральне місце в 
якій відведено князівській фортеці. Вона 
розташована тут на домінуючій висоті і 
охоплює площу близько 15 га. Периметр 
фортеці укріплений потужним земляним 
валом і глибоким ровом. Під час 
археологічних досліджень на гребені валу 
виявлено рештки обвуглених нижніх вінців 
зрубів, що залишилися від дерев’яної стіни. 
На території фортеці є джерело, що в народі 
називають “Княжа криниця". До фортеці 
вело декілька шляхів, на що вказують 
розриви у валах та ровах. За окремими із 
них збереглися давні назви “Золоті ворота", 
“Залізна брама", “Вежа", “Біла дорога" та 
інші. На окремих ділянках проїздів прово
дились археологічні розкопки, внаслідок 
яких підтверджено наявність решток обвуг
лених дерев’яних конструкцій від надврат- 
них будівель.

Розкопки, що проводилися у східній 
частині городища, розкрили задум оригі
нальної системи організації оборони міста. 
Вона складалася з чотирьох фронтальних лі
ній оборони і п’ятої перпендикулярно розта
шованої до них, розміщеної уздовж правого 
флангу наступаючих сил ворога. Така такти
ка сприяла нанесенню раптового удару по 
ворожих силах одночасно з фронту, тилу і 
правого флангу.

Поруч із фортецею лежало укріплене 
передмістя. Воно охоплювало значну площу 
і було досить щільно заселене, на що вказує 
досліджена кількість житлово-господарських 
будівель. На розкопаній площі понад 6000 
кв.м відкрито три десятки житлових та гос
подарських будівель, знищених пожежею. У 
заглиблених у материковий грунт нижніх 
частинах долівок простежено сліди стовпо
вих конструкцій стін та рештки печей-

кам’янок, що були виготовлені з каменю- 
вапняку, пісковику та річкової гальки. У 
заповненні нижніх частин жител під товстим 
шаром вугілля було виявлено уламки кру
жального посуду IX—XI ст. та інші госпо
дарські вироби з металу, каменю.

У східній частині пригороду виявлено 
рештки залізоплавильного комплексу, що 
складався зі споруд для приготування дерев
ного вугілля, відстойника болотної руди, 
аґломеративної печі і приміщення, де був 
залізоплавильний горн. Під розвалом остан
нього виявлено близько 80 кг криці і п’ять 
кружальних горщиків IX—XI ст.

В околицях Стільського городища на 
віддалі до 7—9 км виявлено численні посе
лення, могильники, городища. Поруч із мо
гутніми стінами городищ будувалися поган
ські центри. Одну з найяскравіших пам'яток 
цього типу знайдено на “Чорній горі" непо
далік від Стільська. Цей комплекс склада
ється з семи окремих приміщень, висічених 
у кам'яній скелі. Кожна споруда має завдов
жки 25-40 м з однаковими шириною і дов
жиною — 2,20 м. Усі ці приміщення орієн
товані за віссю “північ-південь" і з'єднані 
вузьким коридорами. Описаний сакральний 
центр на Прикарпатті є одним з найближчих 
до описаного храму слов'ян у східних джере
лах IX—X ст., зокрема, до згаданого аль-Ма- 
суді храму бога Хорса на “Чорній горі" в 1 
Прикарпатті.

Можливо, велике городище в с.Стільсь- 
кому є тим головним містом слов'ян, що 
згадане у східних джерелах під назвою Хор- 
даб, чи Хорват, що функціонувало вже в 
ІХ -Х І ст.

Нема сумніву, що поставлена проблема 
реконструкції соціально-економічної і су
спільно-політичної моделі східнослов'янсь
кого суспільства Прикарпаття ще далека від 
повного її вирішення. Проте слід відзначи
ти, що джерелознавча база, наявна в роз
порядженні експедиції, дає можливість у 
загальних рисах стверджувати, що протягом 
IX—XI ст. у слов'янському суспільстві на 
Прикарпатті сформувалася державність, ви
никли перші ранньофеодальні центри.
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Богдан
ттшьжш

Богдан Зілинський народився восени 1954 року в 
Празі. Закінчив філософський факультет Карлового 
університету, пропрацював 11 років у Архіві міста 
Праги. Від кінця 1991 р. працює в Академії Наук 
Чеської Республіки, нині — в її історичному інституті, 
істориком-україністом.

ПЕРЕЇЗД ОЛЕКСАНДРІ ОЛЕСІ 

1© ЧЕХІЇ 1  І ©23 РОЦІ
На початку травня 1923 року в Празі 

з'явився — непомічений більшістю столич
ного населення — поет, який належав до 
світил тогочасної української поезії. У Чехії 
він провів завершальну частину свого життя, 
точніше кажучи, понад двадцять один рік. 
Улітку 1944 року він пішов у небуття, знову 
ж таки майже непомічений чеським куль
турним світом.

Про весь час, який проліг поміж цими 
двома датами, ми знаємо дотепер надзви
чайно мало, хоча можливості пояснення 
цього періоду життя поета полегшилися. 
Сталося це внаслідок передання на початку 
1993 року значної частини архіву поета з 
Чеської республіки до України. Незважаючи 
на це празькі україністи, які раніше зі 
зрозумілих причин не мали змоги науково 
опрацювати спадщину Олеся, зобов'язані 
долучитися до процесу дослідження та 
осмислення творчості поета. 1

Мета цієї статті скромна — уточнити на 
підставі невикористаних досі джерел факти 
про переїзд поета до Праги, подати відомо
сті про перше його пристановище на чеській 
землі і замислитися над тим, чи ця вагома 
зміна зовнішніх обставин життя Олеся від
билася безпосередньо на його творчості. Та
ким чином ми хочемо нагадати про ніяк не- 
відзначену в Празі сімдесяту річницю при
буття Олеся на територію тогочасної Чехо
словацької республіки.

З доступних джерел нам не вдалося 
дізнатися, коли народився намір Олеся 
переїхати зі столиці Німеччини до сусідньої 
Чехословаччини і коли він остаточно 
оформився. А знайомство письменника з 
Прагою розпочалося під кінець червня і на 
початку вересня 1920 року. Художнє 
відбиття цих відвідин здійснилося в двох 
віршах, які не було вміщено до збірки 
віршів Олеся міжвоєнного періоду. 2

Та не тільки набраний з цієї нагоди 
досвід посприяв остаточному рішенню щодо 
обрання чергового місця проживання Олеся 
в еміграції. Неабияку роль зіграли безпереч
но також обнадійливі звістки про розвиток 
українського життя в Чехословаччині, який 
став можливим завдяки підтримці президен
та Масарика та частини політичних діячів 
цієї країни. 3

Фактом, який передував виїзду Олеся з 
Берліна і який був його передумовою, стало 
возз'єднання родини Кандиб. Дружина Оле
ся Віра Антонівна із сином Олегом — май
бутнім поетом Ольжичем — покинула Украї
ну в лютому 1923 р. і провела спільно з Оле
сем у Берліні наступні два місяці. Поет дов
го чекав приїзду дружини й сина. Це напру
жене чекання відбилося і в його творчості. 
Надія на зустріч “найближчою весною1* про
низує вірш “Твоя рука, твої слова і муки!“ 
від 4.02.1922 р.4, а також звучить і в іншому 
вірші, написаному раніше, 5 вересня 1921 року:
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Маріє! Ти тікала з сином 
Від люті Ірода царя.
Нехай і їй, моїй коханій,
Вгорі засвітиться зоря.

В ім'я безмежної любови 
ї ї  в дорозі захисти,
Щоб я співав лише про Тебе, —
Яка прекрасна й  добра Т и .5

У час приїзду Віри й Олега Кандиб до 
Берліна питання про їх подальшу дорогу 
вже, певно, було вирішеним. Адже саме в 
лютому 1923 р. за справу переїзду Олеся 
взявся Український Громадський Комітет у 
Чехословаччині, що виник там за 2 роки 
перед тим. Листування Комітету з празьким 
міністерством закордонних справ містить 
детальні відомості про справу Олесевого 
переїзду до Праги. 6

Уперше ім'я Олеся з’явилося в листі УГК 
до згаданого міністерства від 17 лютого 1923 р. 
Лист підписали голова комітету Н.Григорієв 
і секретар М.Галаган. Перш за все тут зга
дано про невідрадні життєві умови деяких 
українських письменників і митців-емігран- 
тів. Підкреслено, що брак матеріального 
забезпечення стає перешкодою дальшої пра
ці цих діячів для розвитку українського 
письменства і мистецтва. З цієї причини 
УГК наважився просити міністерство закор
донних справ, щоб воно забезпечило комітет 
певними коштами для виплати стипендій 
українським письменникам і митцям. За 
словами листа така допомога потрібна пе
редусім поетові О.Олесеві і поетові та пись
менникові С.Черкасенкові. 7

Другий лист УГК, який присвячено вже 
тільки долі Олеся, переслано тому ж міні
стерству на місяць пізніше (17.03). Цього 
разу комітет просив уже дозволу на в'їзд 
письменника, його дружини та сина на те
риторію Чехословаччини.

Працівники празького міністерства роз
почали негайні турботи у цій справі, та оста
точно її вирішив міністр Вацлав Гірса перед 
24 березня. На підставі його рішень міні
стерство закордонних справ повідомило 
представників УГК про надання дозволу на 
в’їзд О.Олеся і його родини (а також С.Чер- 
касенка). Уже в квітні про це рішення було 
повідомлено чехословацьке консульство в 
Берліні, причому наголошувалося, що в’їзні 
візи слід оформити безплатно.

Дальші документи, які нам відомі, сто
суються останніх днів перебування Олеся в 
Берліні. У столиці Німеччини 27 квітня йо
му було видано для переїзду державного 
кордону паспорт, у якому, до речі, подано 
опис письменника (постать середнього зро
сту, світле волосся, зелені очі, обличчя 
овальної форми).

Остаточний дозвіл на виїзд із Німеччини 
письменник одержав ЗО квітня і наступного 
дня він з дружиною і сином добралися через 
Дрезден і Дєчин до Праги, скориставшись, 
безсумнівно, поїздом. Розпочався чеський 
період життя Олеся. До перших обов'язків 
емігранта на чехословацькій території нале
жало зголошення про себе і здобуття офі
ційного персонального документа. Олесь 
з'явився в празькій поліцейській дирекції 4 
травня і назвав місцем свого проживання 
готель “Злата гуса“ в Празі на Вацлавській 
площі.

Дальший запис на зворотньому боці 
берлінського паспорта Олеся, зроблений під 
час першого місяця перебування в Празі, 
свідчить про виїзд письменника (певно, 
короткочасний) у село Бржежани, яке не 
можна з певністю ідентифікувати, бо в Чехії 
ця назва досить часто повторюється.

Прописався Олесь у Бржежанах 22 
травня, та більше ми про мету і суть цієї 
поїздки поза Прагу не знаємо. 4 червня поет 
безсумнівно знову був у Празі. Йому дове
лося власноручно заповнити чеську анкету, 
на підставі якої він на чотири дні пізніше 
отримав перший офіційний документ на 
чехословацькій території — посвідчення 
біженця ч. 134000. Відповіді на питання, які 
ставилися кожному новоприбулому еміїран- 
тові, заповнено Олесем українською мовою 
та записано латиницею.

Поет навів дату 2 лютого 1919 р. як час 
свого виїзду з Батьківщини, перелічивши 
далі* поодинокі місця перебування на чужи
ні: Будапешт, Відень, Прага, Берлін і 
Марієнбад (Маріанске Лазне). Відомості про 
власну діяльність Олесь подав тільки в 
зв'язку з Будапештом (служба в місії УНР) і 
Віднем (праця шеф-редактора в часописі 
“На Переломі").

Далі описано наміри, які привели Олеся 
в Чехословаччину; за його словами він хотів 
“учити в чеській школі сина, лікуватися".

Врешті-решт варта уваги також відповідь 
на питання щодо тимчасового місця про

20



№1 Зерна ¥

живання. Олесь спершу відповів, навівши 
назви двох місцевостей (“в Слоупі та в 
Празі“), але ці слова він опісля закреслив і 
замінив їх формулюванням: “Не вирішив".

Який це Слоуп, яке він міг мати зна
чення для біографії поета і де він насправді 
замешкав? Певні свідчення дає нам вже 
згадане “посвідчення біженця", значно 
ушкоджений оригінал якого зберігся разом 
із рештою документів Олесевої справи в 
празькому центральному архіві.

На зворотній стороні посвідчення ми 
знаходимо кілька згадок про офіційно за
реєстроване місце перебування письмен
ника. Другого дня після одержання цього 
документа (9 червня) Олесь одержав дозвіл 
на перебування в Празі; знову наводиться 
назва готелю “Злата гуса“. Та того ж дня він 
оголосив про зміну місця перебування та 
про свій переїзд у містечко Давле, віддалене 
приблизно на 18 кілометрів від тогочасних 
південних околиць Праги.

Громадське управління містечка ствер
дило здійснення цього наміру своєю печат
кою і в долученому записі пояснило, що 
Олесь поселився в підпорядкованому Давле 
невеликому селі Слоуп, а саме в домі ч.22. 
Це той же Слоуп, який згадував у поперед
ній заяві Олесь — малопримітне село з неве
ликою кількістю населення, віддалене при
близно на 2,5 кілометра від Давле. Слоуп 
розташувався над мальовничою долиною 
ріки Влтави, до якої впадає саме тут інша 
відома чеська річка — Сазава.

Таке досить ізольоване місце обрав для 
себе Олесь недовго після переїзду до Чехії. 
Для нас, можливо, залишиться загадкою 
мотивація цього вибору. Чи не йшлося про 
втечу від міста? Хоча до нього треба було 
регулярно їздити, та все ж решту часу можна 
було провести тут, далеко від шуму і гамору, 
далеко від різних розчарувань, а може і 
далеко від українців? Хочеться вірити, що в 
майбутньому буде знайдено бодай часткове 
пояснення цього вибору, зробленого поетом.

Про рух поета на осі Прага—Слоуп дещо 
говорить ще одне цікаве джерело — поштів- 
ка Олеся до львівського літературознавця й 
редактора Володимира Дорошенка. Вона 
написана в Слоупі 27 червня 1923 року, 
тобто недовго після переселення Олеся в 
село.8

“З радістю, дорогий товаришу, щось 
надішлю для Вашого альманаха Дніпро.

Надішлю щось невеличке (на І стор.). “Го
норар" прошу віддати на загальні біженецькі 
справи. Моя адреса постійна : Prag, Hotel 
Zlata husa. Живу я (тимчасово) на селі, в 2/2 
(!) год. їзди і ходьби від Праги, в яку раз на 
тиждень приїзджаю". Таке пояснення подає 
сам Олесь і далі він уже порушує інші 
питання — невеселий загальний стан 
української видавничої справи (“у нас скрізь 
тут — у Відні, Берліні, Празі — один сум") і 
свої мрії про перевидання декотрих власних 
творів і видання нових книжок. Зворотня 
адреса, яка подається на поштівці, по
тверджує факт перебування Олеся в домі 
ч.22, наводиться навіть прізвище власника 
(Матис).9

У Слоупі поет провів понад п'ять місяців 
— частину весни та осені і ціле літо. Його 
слоупська адреса вважалася офіційною, вона 
подається і в тогочасному “провіднику для 
українців у Чехословаччині", до якого вклю
чено й Олеся — голову Союзу українських 
письменників та журналістів, заснованого 
1919 р. у Відні. 10

Лише 16 листопада 1923 р. Олесь виїхав
13 Слоупа, про що зроблено відповідний 
запис управлінням містечка Давле. Опісля 
поет певний час, мабуть, залишався в Празі 
і 10 грудня 1923 р. прописався в примісь
кому селі Горні Черношіце, віддаленому на
14 кілометрів на південний захід від тогочас
ної межі Праги. Село це було набагато 
більшим від Слоупа, туди можна було легше 
добратися. На цей час тут і в декотрих 
навколишніх місцевостях перебувала досить 
велика кількість українців різного віку і 
соціального стану. Розпочався дальший, 
значно довший від попереднього етап життя 
Олеся в Чехії. “

Офіїййні джерела, які ми мали до 
розпорядження, зі зрозумілих причин 
накреслюють лиш зовнішнє обличчя перших 
місяців перебування Олеся на новій землі. 
Все внутрішнє і, зокрема, те, що стосується 
розвитку творчості поета, залишається в цих 
джерелах нерозкритим. Нині ми можемо 
звернутися тільки до поодиноких віршів, які 
з'явилися саме 1923 року. У допомозі стає 
те, що Олесь майже педантично ставив дату 
під абсолютною більшістю закінчених своїх 
творів.

На підставі X і XI збірок його віршів 
можемо встановити хронологічну послідов
ність наявних у них творів. Назагал нарахо
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вуємо двадцять один віршований твір 1923 
року написання, причому більшість (дванад
цять) належать уже до чеського періоду 
життя й творчості Олеся. Ми не забуваємо 
про те, що творча потенція Олеся була, 
певно, значно більшою і не всі твори, які 
автор вважав завершеними, увійшли до X чи 
XI збірки. Впадає у вічі нерівномірна кіль
кість творів з 1919—1930 років. 1923 року 
можна, з цієї точки зору, відвести ще досить 
почесне місце.

Отже, яким чином вплинули події цього 
важливого для Олеся року на його поетичну 
творчість? Розглядаючи поодинокі твори, ми 
змушені вдатися до певного порівняння з 
останніми віршами, які написані ще в 
Берліні, як також із тими, під якими 
зазначений наступний 1924 рік.

Берлінські вірші перших місяців 1923 
року передають, незважаючи на велику 
кількість, досить широкий діапазон на
строїв. Знайдемо ми серед них героїчну ві- 
зію — спогад про недавнє минуле (“Під 
Крутами“; Твори с.462), загальніший 
апотеоз минулої боротьби (“Не нам від 
сорому горіти“; с.494). Є також натхненна 
“Пісня“, що оспівує національний прапор12, 
героїчний портрет славної української 
акторки (“М.Заньковецькій“; с.457). Та 
з’являється також відбиття миттєвого 
особистого песимізму (“Одспівав я вже пісні 
свої"; с.500), який переростає у критичні 
зауваження про все сучасне людство (“Де 
цвіт життя, де гомін, рух?“; с. 493), або в 
гнівні думки про безнадійність “проклятого 
вигнання'* (“Це не життя уже, це віку 
доживання"; с.494). З березня написано 
вірш, сповнений ніжності і подарований 
комусь дуже близькому — чи не дружині й 
синові? (“Ніжну-ніжну, як подих билини"; 
с. 419). Нарешті останній відомий вірш 
берлінських часів — невелика пейзажно- 
особиста картина (“Вчора дув північний 
вітер"; с.454).

Більшість квітня та травня залишилися 
незадокументованими в X і XI збірках 
поета. Першим твором, який пов'язаний вже 
з часом перебування Олеся в Празі, можемо 
вважати невміщений до згаданих збірок 
вірш, сповнений розпачу, скерованого до 
власної Музи (10 травня) : 13

Не йди, моя Музо, до мене:
Я  злт ень, я старець вже є,
Розгублені всі мої скарби,

І серце розбито моє.

На струни кладеш мою руку,
Холодну запалюєш кров...
Даремно: на що моя пісня,
Як ранок і день наш пройшов.

Покинь мене, Музо, ртати:
Я виплачу сльози свої 
І виллю в них всі мої муки,
Розбиті надії й  жалі.

Якщо ми покладемось на наше джерело, 
то мусимо визнати, що цей вірш написано 
через дев'ять днів після прибуття Олега до 
чеської столиці. На його підставі ми могли б 
говорити про цілковитий розпач поета, для 
якого перебування в новій країні не 
обернулося великою радістю чи напливом 
оптимізму. Та впродовж наступних тижнів 
картина виразно міняється.

Датою 19 травня позначено незвичайний 
вірш “Вчора жито жала" (Твори с.451), 
який, на нашу думку, треба вважати наслі
дуванням народної пісні; для цього твору 
нелегко знайти аналогію в подальшій твор
чості поета. Та ще цікавішими для нас ста
ють два дальші, розташовані за хронологіч
ним порядком, вірші.

“І  знов на горах я, овіяний вітрами, 
Казками вільних полонин,
Оспіваних, ограних вівчарями,
Налитих ладаном ялин, “ 
розпочинає поет свою розповідь, датова

ну 29 травня. І ще — “далеке місто з гуком, 
димарями" і “безмежна тиша над полями"; 
все це вносить щось обнадійливе в душу 
поета.

Про які гори тут може йти мова? Згадка 
про полонини навіює думку про Карпати, 
але туди як на той час не міг пролягти шлях 
поета. На нашу думку, тут вперше в поезії 
Олеся зафіксовано конкретний чеський 
краєвид і знайомство з південною околицею 
Праги, тобто зі згаданим тут селом Слоуп. 
Своєрідним продовженням можемо вважати 
вірш “Чому не маю я широких крил, як ці 
простори?" від 1 липня. І тут побачений 
незвичайний для людини з рівнинної 
України пейзаж створює настрій вірша. 
Помітні відчуття широкого простору, 
виразної розчленованості рельєфу, туга за 
розкутістю і польотом. У наступному ж 
вірші (“Золоті хвилини линуть"; с.434) від
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26 липня погляд поета скеровано ближче — 
до землі, квітів і бджіл. Відчувається спокій, 
втихомирення, пантеїстичний подих буття.

4 серпня написано “малий шедевр" — 
вірш “Серед поля попід небом жито жала" 
(Твори, с.454), незвичайний за формою, 
пластичністю і знову ж таки відчуттям 
простору, широчіні. На вісім днів пізніше 
виникає твір, який звучить трохи в дисонанс 
із попереднім (“Умерли, умерли пісні!“; 
с.432). Далі маємо два вірші від 6 вересня: 
“Тумани облягли долини й гори“ (с.416) і 
“Гуси чи лебеді в небі пливуть'1 (с.485). 
Широчінь просторів відбивається і в них, та 
все більше відчуваються самота і біль поета, 
який бере на свої плечі всенародне горе. 
Вперше після довгого часу названо Україну, 
образ якої беззаперечно витав ув уяві Олеся 
повсякчас.

З написаних у жовтні 1923 р. ми знаємо 
лиш глибоко трагічний вірш “Заходить 
сонце. Одцвітає“14, сповнений настрою по
разки й зневіри. Чи тут справді йдеться саме 
про національний прапор, який оспівано на 
дев'ять місяців раніше?

Перелік знайомих нам творів, які 
написано в згаданому році, закінчується 6— 
7 листопада. Для нас цікавий , зокрема, 
вірш “Щодня я без стежки блукаю" (Твори 
с. 442), в якому, здається, знайшов відбиття 
один із літніх походів Олеся “по горах, по 
темних лісах". Несподівано заявляють про 
себе іронія і сарказм, звернені почасти до 
самого себе. Повертається хвилинний спокій 
на луках, над якими “співає пташиний 
конгрес". Це востаннє лунає пейзажний мо
тив, який народився імовірно над долиною 
Влтави і Сазави, в околиці села Слоуп. Зо
всім інший вірш “Нехай мене чарують кві
ти" (Твори, с.436), навіяний думками про 
красу квітів і про власну смерть; він зверне
ний радше до “внутрішніх краєвидів" поета.

Нашому розгляду поетичного доробку 
Олеся за 1923 рік можна дорікнути за 
надмірну прямолінійність викладу або за 
дещо спрощену характеристику поодиноких 
творів. Однак він, на нашу думку, не є 
зайвим і самоцільним. Нам видається, що 
переїзд Олеся до Чехії позначився на його 
творчості специфічним способом. Спричи
нилася до цього не Прага — це столичне 
місто ніяк виразно не вписалося в поетич
ний світ автора. Навпаки, саме перебування 
поза Прагою, усамітненість і відчуття спо

кою разом зі спраглим сприйняттям краєви
дів центрально-південої Чехії стали приво
дом для виникнення цікавого десятка вір
шів, який посідає своєрідне місце у твор
чості поета.

Наближення до Праги під кінець 1923 р.
— після перенесення до Горніх Черношиць
— дуже швидко розбило короткочасний 
спокій поета. Сліди цієї зміни помітні вже в 
декотрих осінніх віршах 1923 р., які, мабуть, 
писалися ще в Слоупі. Та якщо ми 
перечитуємо поетичний щоденник поета 
1924 року, тобто вірші, які вціліли в X і XI 
збірках його творів, то помічаємо виразне 
зростання песимізму, замикання поета в 
собі. Особистий трагізм відчувається вже в 
назвах поодиноких віршів15. Лиш небагатьом 
іншим вдається знайти вихід із клітки зне
віри. Моменти оспівання національного ге
роїзму відходять на задній план і лиш де-не- 
де вириваються на поверхню. Певне роз
чарування Олеся Чехословаччиною, а може 
радше — українським емігрантським життям 
у цій країні перемогло повністю первісні 
ілюзії та надії.

Невелике село Слоуп стало для поета чи 
не останньою місцевістю, в якій він міг, 
щиро вірячи своїм словам, відчути і запи
сати для майбутніх років таке:

І разом з квіткою, з травинкою малою 
В моїй душі щось сходить і росте.
О хмаронько, зроси його росою,
Зогрій, о сонце золоте.

ПРИМІТКИ

1 Внесок чеських україністів у розвиток 
олесезнавчих студій, про який можна гово
рити десь від половини 60-х років, вимагає в 
майбутньому спеціальної оцінки належних 
праць З.Геник-Березовської, С.Зілинського 
та П. Мурашка.

3 Пор. з нашою статтею “Найранніші празькі 
вірші Олександра Олеся 1920 р.“, Дукля 
(Пряшів) 39, 1991, ч.З-4, с.48—51.

! Пор. вірш Олеся, присвячений Т. Г. Маса- 
рикові з приводу його 70-літгя; О.Олесь, 
Твори в двох томах, том 1, Київ, 1990 (далі: 
Твори), с. 546.

4 Твори, с. 413.
5 Автограф і публікація цього вірша нам 

невідомі; рукописний відпис уміщено в 
збірці “Вірші О.Олеся“, який було відписано,
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здається, з першоджерел вже після смерті 
поета.
Центральний державний архів у Празі, 111 
відділ, фонд Міністерства закордонних справ 
(Російська допоміжна акція), коробка 213. 
Обидві справи не були безпосередньо 
пов'язані, оскільки С.Черкасенко в цей час 
був у Відні і переїхав на підставі дозволу не 
до Праги, а в Ужгород.
Літературний архів Музею чеської літератури 
в Празі, фонд “Володимир Дорошенко", 
листи О.Олеся до В.Дорошенка.
У листі громадської управи місцевості Давле 
до автора статті від 03.02.1994 р. потвер
джується те, що збережений досьогодні дім 
ч.22 у підпорядкованій частині Слоуп так і 
було побудовано п.Йосифом Матисом.
Василь Королів-Старий, Провідник для 
українців у Чехословаччині, Прага 1913, с.6.
У 1923—1928 рр. поет мешкав у Горніх 
Черношіцах, у 1928 — 1934 рр. — в Ржевні- 
цах, у січні 1934 р. переселився у XI район 
міста Праги.
У першому томі Творів Олеся 1990 р. цей 
вірш став жертвою цензорської пильності. 
Оскільки першоджерело — збірка “Кому 
повім печаль мою...“, Львів, 1931, с.159 — 
труднодоступне, передруковуємо нижче 
повний текст вірша:

ПІСНЯ
Синій, як море, як день, золотий —
З неба і сонця наш прапор ясний.
Свій рідний прапор високо несім!
Хай він, уславлений, квітне усім.

Гляньте, на ньому волошки цвітуть, 
Гляньте, жита з нього золото ллють!
З жита, з волошок наш прапор ясний,
З неба і сонця, як день весняний!

Прапор наш рідний — це рідна земля,
Наші простори, річки і поля.
Доки в боях не уславим його,
Доти не вгледимо краю свого.

Славою, славою вкриєм його.
Кров'ю гарячою серця свого.
Доки його не уславим в боях,
Доти не будем на рідних полях.

Славою, славою вкриєм в боях!
Вквітчані будем на рідних полях.

9.1.1923
Джерелом служив рукописний відпис у 
збірнику “Вірші О.Олеся" (пор. прим.5). У 
третьому рядку первісно наводилося слово 
“розпродані", яке перекреслено і виправлено 
на “розгублені".
Цьому віршеві також не пощастило потра
пити у Твори 1990 р. видання. Передруко
вуємо текст на підставі збірки “Кому повім 
печаль мою...“, с.88:

Заходить сонце. Одцвітає,
Як прапор наш, що вже одцвів, —
В хмарках, як в спогадах, ще грає 
Веселка наших давніх днів.

Вернути б їх! Ясні простори,
Музику ранку, помах крил,
Широкий шлях на сині гори 
З долини смерті — від могил!

Вернути б все! “Ха-ха!“ лунає,
Сміється хтось серед лісів...
Смеркає. Сонце одцвітає,
Як прапор наш, що вже одцвів.

19.Х.23
Наведемо хоч декілька з них: “Вже не 
молюсь ні богу, ні богам"; “О, не дурно в 
скорботах ми плачемо"; “Страждати, думати, 
терпіти"; “Стомився я вкрай в цій безмежній 
пустелі"; “Давно моє сонце не світе"; “В 
ранах моє серце".
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Пилип
НАУМ'ЯК

Народився 1962 р. в Чикаго, США. Батько — українець з Вінниччини, якого 1943 р. вивезли німці і який 
опинився по війні у Франції; мати — француженка. Живе Пилип Наум'як у Парижі. Колишній студент 
української католицької семінари в Римі. Скінчив студії українознавства в Парижі в Інституті східних мов. 
Працює вчителем у французькій початковій школі.

ДЕЩО ВІР® РОСІЙЩЕННЯ ПРЛВОПИСУ
(збережено правопис автора)

Автор цих рядків присвятив магістерську працю з української мови російщенню 
української граматики від Котляревського дотепер. Ця праця на 150 сторінок була виконана 
під керівництвом професора Еміля Круби — Голови катедри українознавства у Паризькому 
інституті східніх мов.

Хоч Г.Голоскевич (1) подає лише слово “русифікація11, автор вживатиме терміни 
“росітцення, зросійщений, зросійщити...“, створені на корені “Росія" замість поперед
нього, створеного на корені “Русь“. Ми припускаємо, що слово “русифікація" походить з 
чужих західніх “Russification". Правда що, на Заході мовознавці та історики, у більшості, не 
збагнули вповні різницю між “Росія" та “Русь", які відповідають двом відмінним історич
ним поняттям. Тому у них лише одне слово : “russification" (з французької мови; Russie).

Слово “Russification" правильно відповідає своєму джерелу, що є “Russie", значить 
“Росія". Проблема полягає в тому, що ми, коли хочемо означити “силою накидати російсь
кий характер", передаємо, згідно з нашим правописом, іншомовне слово “russification" сло
вом “русифікація" (значить французьке “и“ передаємо буквою “у“ чи “ю“: Русо, Гюго...). 
Переклад чужого нам французького кореня “Russi-“ дає нам в українській мові “Рус(и)-“, 
що нагадує Київську Русь. Будучи спадкоємцями Київської Руси ми не можемо себе самих 
“зрусифікувати"... Тому новостворений український іменник “росітцення" краще відпові
дає темі нашої статті. Під ним ми будемо розуміти сучасну “Росію".

Основна частина цієї праці — порівняльна аналіза всіх державних правописів України:
1 -  Українська Академія Наук, Найголовніші правила українського правопису з 1919 р., 

передрук з київського видання, Рівне на Волині, 1921, 19 стор.
2 — Державне Видавництво України, УАН, Найголовніші правила української мови, 

Харків, 1929, 64 стор.
3 — Народний Комісаріат УРСР, Український Правопис, Київ, 1946, 121 стор.
4 -  Академія Наук УРСР, Український Правопис, Київ, 1960, 272 стор.
Правопису Каґановича й Хвилі 1933-го року, перевиданого в 1936-му році, не пощасти

ло віднайти. Сам Юрій Шевельов не зміг його придбати (2). Прочитавши дати видання цих 
правописів, читач зрозуміє, у якому правописі зросійщення постало. Крім декількох грама
тичних точок як, наприклад, родовий відмінок жіночих іменників третьої відміни на -И 
(приємности), якого перемінено на -І (приємності), основне російщення полягало у пра
вилах перевидання чужих слів в нашу мову. Всі закони правопису чужих слів були перемі
нені на зразок російської мови (3).

Читачам, які цікавляться долею українського правопису, відома справа букви “Ґ“ яка 
зникла за часів мовознавчого терору Каґановича й Хвилі. В кожній відлизі в Україні 
знайшлися мовознавці, щоб виступати в оборону цієї букви та для її “реабілітації". (4)

Менше відома справа передавання чужого “1“. Правопис 1929-ого року (5) назначує 
нам, що чужий “1“ буває нем'яким майже у всіх словах грецького походження, значить 
старого запозичення: логіка, філологія... В інших випадках буває м'яким: кляса, плян, сольо, 
металюрґія... Кажучи правду, правописні правила 1919-го року професора Огієнка
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заявляють, що “у чужих словах звук Л на письмі здебільшого не м’ягчимо: класа, план, 
філологія..." (6) Автор цього правопису, якому не можна закинути прихильности до 
російщення, вважав що Українці споконвіку не м'ягчать чуже “1“, та що ця звичка прийшла 
нам з Галичини, де Українці під впливом польської мови звикли його м'ягчити. (7) 
Українська літературна мова, за словами І.Огієнка, не повинна сприймати цього. Правопис 
1946-ого року, на зразок російської мови, наказує передати чуже “1“ “залежно від того, як 
узвичаєне те, чи інше слово в українській мові".(9) Цей правопис, на жаль, не подає 
жадного вияснення відносно цього “узвичаєння". Таким чином, всі слова, які згідно з 
правописом 1929-ого року передавалися з м'ягченням чужого “л“ стали твердими згідно з 
російською мовою: кляса-клас, аероплян-аероплан, альґебра-алгебра, баляда-балада... Зали
шилися м'якими лише ці слова, які в російській мові були такими, себто вийнятками: пе
даль, табель, кльош. Гр.Голоскевич писав їх у жіночому роді: педаля, табля, кльоша.

Можна припускати, що під т.зв. “узвичаєнням" змінено в 1946 р. правило 1929 р. не 
задля споконвічної української звички, як писав І.Огієнко, а задля зближення української 
мови до “братньої" російської мови.

Всі простудійовані мовознавці згадували про букву “Ґ“ та чуже “Л“, тому ми до них 
більше не вернемось.

КАФЕДРА чи  КАТЕДРА?

За правописним правилом 1919 р. (9) ми, Українці, “у словах, недавно або не дуже 
давно взятих, чуже в, th на письмі передаємо через “Т“ ( не через “Ф“): катедра, Атени, 
ортографія, (...), аритметика...". Головний автор цього правопису — професор Іван Огієнко 
заявляє далі, що це правило відноситься й до давно взятих імен: Теофан, Теодосій, хоч у 
цій категорії є багато слів, де “th“ пишеться Ф або ХВ, часом і X: Федір-Хведір, Тимохвій- 
Тимофій (рідше Тимотей)...

Правопис 1929 (10) точніше узаконює передавання грецького е: “у чужих словах 
пишеться Ф з F(ph), але Т — з грецького th: француз, форма, фунт, фамілія, фабрика, але 
патос, етер, катедра, мітичний, (..), аритметика, Атени (...), Теодор, Теодосій тощо, хоч і 
здавна засвоєні Федір, Тимофій, Афон (...). Оба правописи передають грецьке слово кавєбра, 
значить грецьке в, буквою “Т“ і подають: катедра. Етимологічний словник української мови
(11) пише, що слово “кафедра" заступає “катедра" і прийшло до нас через російську мову з 
грецької мови. Натомість, таки признає згаданий словник, що слово “катедра" прийшло до 
нас через латинську і польську мови. Борис Грінченко та Гр.Голоскевич узгіднюють 
передавання грецького в через “Т“, подаючи: катедра.

Це правопис 1946 р. (12) який поміняв це правило на зразок російської мови, радячи 
передавати “залежно від того, як слово узвичаєне в українській мові", а саме в цьому 
випадку буквою Ф... Таким чином, слова — аритметика, катедра, Атени, міт та інші 
перемінено на: арифметика, кафедра, Афіни, міф... По-російському: арифметика, кафедра, 
Афиньї, миф...

ЕВРОПА чи ЄВРОПА?

Правопис 1929 р. оголошує нам писати “Е“ на початку слів, як Европа, Еспанія, 
Евпаторія (13) і що лише в давніх окремих грецьких запозиченнях ми пишемо “Є“: Євген, 
Єгипет, єретик. Правопис 1919 р. іншими подібними словами також радив так писати(14): 
“(...) у словах давніх і часто вживаних, де воно вимоввляється як ЙЕ, через Є: євангелія, 
євангеліста, Єгипет, єзуїт, єретик, Єрусалим, Євген, Європа, епіскоп. У словах рідко 
вживаних, де воно вимовляється, як “Е“, — через “Е“: евакуація, еволюція, егоїзм, екватор 
(...)“. Бачимо, що слово “Европа" О.Синявський — головний редактор правопису 1929 р. — 
не рахує до зстарих запозичень і передає буквою “Е“ (Европа) відмінно від Огієнка — 
головного редактора правопису 1919 р. — який передає його буквою “Є“ (Європа).

Правопис 1946 р. (15) заявляє, що чуже “Е“ звичайно передається буквою “Е“, на
приклад: екватор, електрика, енергія (...). Коли іншомовне “Е“ на початку слова
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вимовляється в українській мові як звукосполучення “Й+Е“, воно передається буквою “Є“ 
— продовжує далі правопис 1946 р. — наприклад: Європеєць, Європейський Цей
правопис без вияснення твердить, що Українці вимовляють “Й+Е“ (Європа), тому мають і 
писати “Є“. Харківська правописна конференція 1927 р. вважала, що Українці таки більше 
вимовляють “Е", бо радить у своєму правописі писати “Европа“. Так і назначив 
Гр.Голоскевич. Правда що, він написав свій словник згідно з тогочасним правописом 
(1929). У правописі 1946 р. (16) зникає відмінність між новими та старими запозиченнями 
чужих слів. Під претекстом, що Українці ніби так вимовляють, крилося бажання зрівняти 
українську вимову на Е до російської на ЙЕ: Европа стало “Європа*1, Євпаторія стало 
“Євпаторія**... Старих запозичень на “Є“ не було потрібно змінити, бо вони відповідають 
російському мовленню: євангелія (рос.: евангелие), Єгипет (Египет), єретик (єретик), Євген 
(Евгений)... Нових запозичень на “Е“ також не змінено бо і вони відповідають російській 
вимові на “Е“: екзамен (рос.: зкзамен), егоїзм (згоизм), епізод (зпизод)... Турбує нас таке 
питання: чому правопис 1919 р. (17) рахує це слово до старих запозичень і пише “Європа**, 
коли правопис 1929 р. рахує його до нових запозичень і пише “Европа**? Б.Грінченко рівно 
ж пише “Європа**, а Г.Голоскевич — “Европа**. Немає сумніву, що це старе слово, по- 
латинському : Europa. Старе чи нове запозичення? Радянський етимологічний словник 
української мови (18) не подає цього слова. Ми припускаємо, що це старе запозичення, яке 
прийшло до нас через Галичину і затримало своє західне вимовлення : /ewropa/ (Европа).

1ШАНІЯ чи ІСПАНІЯ?

Правопис 1929 р. Олекси Синявського заявляє, що грецьку “ету“ (19) треба передавати 
через “Е“: етер, хемія, амнестія...До цієї категорії додаємо ще слово Еспанія, хоч правопис 
його не зацитував. У правописі 1946 р. (20) подано без вияснення “хімія, Іспанія** на зразок 
російського передавання грецької “ети“: химия, Испания. Слід признати, що у правописі 
1919 р. проф Огієнко такохс заперечує передавання грецької “ети“ (я) буквою “Е“, мовлячи, 
що віддавна український нарід передавав грецьку “ету“ буквою “И“ і так вимовляв (21): 
Григорій, Ірина, химія, амнистія... Якщо на початку слова, тоді передаємо буквою “І“: 
Ірод, Ісус, Іспанія. Передавати грецьку “ету“ буквою “Е“ — це, за словами І.Огієнка, 
латинська вимова, яка прийшла нам зі західньої Европи через Польщу і затрималась у 
Галичан всупереч українській вимові: хемія, етер, Еспанія... Іван Огієнко продовжує, 
заявляючи, що проти традиції на Великій Україні почали писати: еспанський, хемія, етер, 
та що це не має в нас жадної підстави. Отже, за Іваном Огієнком, головним автором правил 
правопису 1919 р., треба писати “химія**, але “Іспанія**. За правописом 1929 р. пишемо: 
хемія, Еспанія. Так і подає Гр.Голоскевич. Ми сумніваємось, що правописна конференція 
1946 р. радила писати “Іспанія** з любови до традиції нашої мови на Великій Україні, про 
яку згадав Огієнко, а радше — до російського правопису... Таким чином, перемінено 
“хемія** чи “химія** на “хімія**.

АВДІЄНЦШ та АУДІЄНЦІЯ?

У цій справі панує однозгідність двох “українських** правописів. Правопис 1919 р. (22) 
радить чужий дифтонг “аи“ передавати через “ав“: автор, авдиторія, авдієнція... Перед 
голосівкою, за згаданим правописом і логікою української вимови, пишемо “ау“: Шопен- 
гауер, Ауербах. Ця остання примітка слушна, бо “в“ між двома голосними вимовляємо (v), 
а не (w), як коли воно стоїть перед приголосним звуком (автобус — awtobus), чи на кінці 
слова після голосівки (він читав — cytaw). Правопис 1929 р. підтвердив цей закон, подаю
чи: Фавст, Штравс, авдієнція, авдиторія, Ауербах, Бауер. (23) Правопис 1946 р. цілком 
зросійщив це правило, наказуючи писати, як по-російському, всюди “АУ“: аудієнція, 
аудиторія, Фауст, Штраус... Залишилися лише слова, які і по-російському так пишуться: 
автор-автор, автентичний-автентический, Австрія-Австрия... (24)
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МЮНХЕН чи  МІНХЕН?

Згідно з правописом 1929 р., виданим ще за часів т.зв. “українізації", французький “и“ 
та німецький “и“ передаються буквою “Ю“: пюпітр, бюргер... Ми ще додаємо до цих при
кладів слова: Мюнхен, Нюрнберг. Ані правопис 1919 р., ані правопис 1946 р. не говорять 
про це. Гр.Голоскевич та його правописний словник 1975 р. (25) подають форми на “Ю“: 
Мюнхен... Правда що, вони однакові з російською мовою. Нас цікавить поняття галицького 
мовознавця Василя Сімовича (26), який каже: “Як дивно виглядав, коли Українець 
вимовляє з московського правопису беручи: Нюрнбег (Numberg — треба “Нірнберґ“)“. Ми 
запримітили, що чимало молодих людей українського галицького походження, роджених в 
Німеччині, говорять і пишуть “Мінхен“, думаючи, що це ніби більш українська форма, ніж 
“Мюнхен". Для професора Огієнка (27) передавання буквою “і“ — це галицька форма, бо в 
українській мові панує традиція передавання через “ю“: Мюнхен. Так і назначив 
Г.Голоскевич, ігноруючи “Мінхен".

РЕЙН чи РАЙН?

О.Синявський у своєму правописі 1929 р. (28) пропонує передавати німецьке “Еі“ через 
“Ай“: Айнштайн, Райн, але “Сідней", бо це англійське слово. Правопис 1919 р. мовчить 
про це, натомість післявоєнний правопис 1946 р. (29) за російський правописом подає : 
Рейн, Ейнштейн. Це явне зближення нашої вимови до російської. Від 1946 р. не треба 
писати “Айнштайн їхав від Лайпцігу до Швайцарїї через Райн“, але “Ейнштейн їхав від 
Лейпцігу до Швейцарії через Рейн“... Іван Огієнко у своїх Нарисах інформує нас, що 
німецький двозвук “Еі“ вимовлявся як такий (себто “Ей“) до 17-го століття. Більшість 
наших позичок з німецької мови відбулася ще до 17 століття коли Німці вимовляли цей 
двозвук “Ей“: клейстер, крейда, лакей... У 17 столітті, продовжує І.Огієнко, двозвук “Еі“ 
стало в Німців “Ай“. Але ця зміна вимови не вплинула на ці слова, що Україна прийняла з 
“Ей“ від Німців раніше. Вийняток: “майстер", що постало з грецького аі, а не з німецького 
“Еі“.

МІНІСТР чи  МІНІСТЕР?

Правопис 1929 р. (31) поділяє слова на “ТР, ДР“ на дві групи: “у закінченнях чужих 
слів звичайно ТР, ДР, у таких випадках, як: метр, реєстр, центр, тощо, хоч у старіших 
запозиченнях буває й ТЕР, ДЕР: Олександер, міністер, циліндер, магістер". Правопис 1946 
р. перемінив згадане правило на російське, а саме, що кінцевий “tr, dr“ передається через 
ТР, ДР, не дивлячись на вік запозичення: циліндр, семестр... (32) Таким чином: міністр, 
Олександр. Юрій Шевельов (33) вважає, що форми “Олександр, міністр" російська мова 
взяла з французької мови (Alexandre, ministre), коли наша мова взяла їх з німецької мови 
(Alexander, minister). Це вияснює відмінність передавання чужих “tr, dr“ між українською та 
російською мовами.

Тут слід не плутати зі словами французького походження на “eur, аіге“, які передаються 
через “ЕР“ і не були змінені: режисер, акціонер... Правда що, і російська мова так їх 
передає.

ДО АВТА чи ДО АВТО?

Друга форма напевно дразнила вухо читача. Вона по-дивному звучить в українській 
мові. У 1929 р. було признано (34), що більша частина чужих слів на “-о“ відміняється: авто 
(значить — авта, автом...), бюро, депо, пальто, піяніно... Невідміняючі вийнятки: брутто, 
порто, сольо, тріо, також — купе, поні, какаду. Після 1946 р. Українцям заборонено їх 
відміняти, навіть і “авто" (35). Після сорока п'яти років панівного зросійщеного правопису 
Українці в УРСР, а не на еміграції, перестали відміняти деякі слова. Ми це запримітили в 
Україні, чуючи: “ходім в кіно" (замість — “ходім до кіна“) та ряд інших прикладів. У
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забороні відміняти слово “авто“ ми можемо доказати нелогіку правописного закону 1946 р. 
Російська мова, коли висловлює засіб їзди, вживає прийменник “на“ перед даним засобом 
їзди у місцевому відмінку: ехать на машине, на велосипеде. Українська мова для цього 
вимагає орудній відмінок даного засобу: їхати автом, поїздом... Не можна собі уявити в 
нашій мові таке висловлення, не відміняючи іменник “авто": взавтра я поїду до Києва або 
поїздом, або авто(?), або навіть і ровером. Замінити калькою з російської мови (ехать на 
машине) передавало б комічні ситуації в нашій мові: їхати на поїзді, на авто... Воліємо таки 
подорожувати у поїзді чи у авті, ніж на них...

СОЦІАЛІЗМ т а  СОЦІАЛІЗМ?

Український правопис у 1919 р. (36) вимагав писати “ія, іє“ а не “іа, іе“: матеріяль, 
геніяльний, спеціяльний... Отже також і “соціялізм“, хоч того слова не подано у цьому 
правописі. Правда що, це слово не було до вподоби професорові Огієнкові... (37) Правопис 
1929 р. не подає окремого параграфа про цю справу, але у параграфі про чуже “і" ми 
читаємо: матеріал, спеціяльний, трієт, трігомф, медіюм... В 1946 р. устійнено (38), що чужий 
“і“ перед йотованими і нейотованими голосними передається: геніальний, соціалізм, 
матеріал... Немає жадного вияснення про голосівку, чи вона має бути йотованою (я, є, ю, ї), 
чи противно (а, е, у, і). Так від 1946 р. слова: матеріаль, геніяльний, спеціяльний, фіялка, 
варіянт, радіюс, тріюмф та ряд інших стали — матеріал, геніальний, спеціальний, фіалка, 
варіант, радіус, тріумф. По-російському: гениальньїй, специальньїй, вариант, радиус, 
триумф. В нашій мові писати згідно з російською етимологією т.зв. “голосівку першої серії" 
( за французькою термінологією) — це виступати проти засад української вимови.

ГЕЛЬСІНКІ т а  ХЕЛЬСІНКІ?

Немає згадки про передавання чужого “h“ у правописних регулямінах 1919 р. та 1929 р. 
Натомість у 1946 р. (39) правопис назначує, що у більшості слів англійського походження 
“h“ передається буквою “Х“: хокей, Хемінгуей. Згідно з тим законом, який наслідує 
російський правопис, в УРСР писали також “Хельсінкі". Гр.Голоскевич всі ці слова передає 
буквою “Г“: гокей, Гельсінкі... Українська фонема (h) (г), неіснуюча в російській мові 
точніше передає звук чужого “h“, ніж російське “Х“.

©РКЕСТРА ч и  ОРКЕСТР?

Правопис 1946 р. (40) заявляє, що всі подані тут іменники іншомовного походження є 
чоловічого роду: клас, оркестр, осмос, парад, резерв, шарж, акредитив, кооператив, 
коректив, аналін, бензин, вазелін, нікотин, імперіал, матеріал, потенціал, консорціум, 
аналіз, діагноз, прогноз, симбіоз, синтез, туберкульоз, генезис, оазис, палінгенезис, 
пангенезис, партеногенез, синтаксис, паратаксис, гіпотаксис, еліпс-еліпсис, патруль. Велика 
більшість тих слів, за правописним словником Гр.Голоскевича, була жіночого роду: кляса, 
оркестра, парада, резерва, шаржа, акредитива, кооператива, коректива, бензина, аналіза, 
діягноза, прогноза, симбіоза, синтеза, туберкульоза, генеза, оаза, палінгенеза, синтакса, 
еліпса, патруля. (41) Слова осмос, аналін, пангенезис, партеногенез, паратаксис, гіпотаксис, 
Г.Голоскевич не подає. Писавши “генеза", можна припускати, що він був би писав 
“пангенеза, партеногенеза". Борис Грінченко зі всіх згаданих слів подає лише гри у своєму 
словнику: клас, материял, оазіс. Слід признати, шо правопис 1946 р. підтвердив Б.Грінченка 
у роді слів — клас, оазис. Правда що, по-російському вони того самого роду: класе, оазис. 
Порівнюючи правопис 1946 р. зі словником Г. Голоскевича бачимо, що слова — кляса, 
оркестра, парада, резерва, шаржа, кооператива, бензина, аналіза, діягноза, прогноза, 
симбіоза, синтеза, туберкульоза, генеза, оаза, палінгенеза, синтакса, еліпса, патруля стали в 
1946 р. чоловічого роду на зразок російської мови: класе, оркестр, парад, резерв, шарж, 
кооператив, бензин, анализ, прогноз, симбиоз, синтез, туберкулез, генезис, оазис,
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палингенез (палингенезис), синтаксис, зллипс (зллипсис), патруль. Російсько-український 
словник (42) не подає слова “коректив" та “акредитив", так що ми з ними не робили 
порівняння.

Згідно з цими констатуваннями ми старалися відгадати правописне правило, яке було б 
як таке зросійщене в 1946 р. Наприклад, слова “акредитива, кооператива, коректива“ стали 
чоловічого роду в 1946 р. Чи треба зробити з цього висновок, що всі чужі слова на -ИВ 
наша мова передавала в жіночому роді та що під “впливом" російської мови подано їх в 
1946 р. в чоловічому роді? На жаль, у наших джерелах ми не знайшли ніякого правописного 
правила відносно до цього. Лише Іван Огієнко (43), заявляє що грецькі слова на -ш (іс) 
прийшли до нас через Галичину, яка сама прийняла їх від польської мови, що передавала їх 
у жіночому роді, слов'янізуючи їх: klasa, analiza, djagnoza, synteza... Додаємо ще — синтакса, 
еліпса. Ми припускаємо, що російська мова прийняла ці слова з французької мови, в якій 
вони, хоч жіночого роду, пишуться без закінчення на -a: classe, analyse, synthese, syntaxe...

П одвоєння приголосних?

У правописі 1946 р. в окремому параграфі (44) ми читаємо про подвоєння приголосних 
у словах чужого походження, що українська мова здебільше не втримає чужої подвійної 
приголосної, крім вийнятків: аннали, бонна, ванна, манна, пенні, тонна, Білль, булла, дур
ра, мірра. У перевиданні в 1960-му році правопису 1946-го року додано слова: Беладонна, 
Фіни. Правопис 1929 р. (45) згідний з цим правилом невтримання подвійної приголосної, а 
подає як вийнятий: брутто, ванна, вілла, галло, нетто. Г.Голоскевич стверджує ці вийнятки 
правопису 1929 р., а не всі вийнятки правописів 1946 та 1960 років які у нього пишуться з 
одною приголосною: анали, беладона, Фін, біл, буля (булла). Правописний словник 1975 р.
(46) згідно з правописами 1946 та 1960 років, поміняв всі ці слова, які у Г.Голоскевича 
писалися зі зредукованою приголосною на зразок російської мови з двома приголосними: 
аннали, беладонна, Фіни, білль, булла. По-російському: аннальї, белладонна, билль, булла, 
Финн.

Професор Огієнко вияснює цю справу в історичній перспективі. (47) Віддавна, каже 
Огієнко, ми вимовляємо подвійні грецькі приголосні одним звуком: Огій, Архип, Пилип... 
Ганна є вийнятком. Ми, Українці, продовжує Огієнко, на відміну від Росіян, які всюди за
тримали подвійну приголосну (класе, программа, Россия, профессор...), переставляли цю 
звичку до інших слів. Так ми, за словами Огієнка, пишемо і вимовляємо: Адам, алея, клас, 
група, Росія... Вийнятки у цьому є власні імена, як Шиллєр, Марокко...Це слушно, бо не 
випадає змінити правопис чужих імен. У цьому фонологія перемагає над фонетикою. Навіть 
якщо подвійний “н“ все ж таки втримався в деяких словах, ми, за нашим звичаєм, твердить 
далі Огієнко, вимовляємо один “н“: бона, мадона, осана, хоч їх пишемо з двома “н“.

Тема російщення української граматики широка. Багато ще інших правил чи прикладів 
були порушені в нашій праці: правило дев'ятки, російщення географічних назв — оскільки 
можна з цього російщення висовувати граматичні правила, дієслова на -ИР (командиру
вати)...

Мета нашої статті — не цитувати всі зросійщені правила нашої граматики, бо це був би 
переклад праці, але звернути увагу читачів-любителів української мови на деякі аспекти 
російщення нашого правопису, про які часто забувається.

Хочемо, на закінчення, подати ще один приклад мовного неуцтва, який панував в 
певних колах в радянській Україні. Автори книжки “українсько-французький розмовник" 
(48) напевно краще знають російську мову, ніж українську, про що свідчать помилки 
української граматики, та, правдоподібно, ніколи не їздили до Франції, про що свідчить 
штучність французької мови та брак педагогії. Авторам не можна закинути, що туди не 
їздили з огляду на трудність таких поїздок за часів застою. Крім чимало глупостей радянсь
кого суржика як, наприклад, “машина" замість “авто", “урок" замість “лекція" чи “ви
клад", ми запримітили чистий приклад російщення граматики, а саме: “на цьому тижні". 
Українська мова, коли висловлює іменник “тиждень" як часовий додаток, вона подає його
ЗО
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в родовому відмінку без прийменників: цього тижня іду до Києва. “На цьому тижні“ — 
калька з російської форми: “на отой неделе“.

На закінчення автор хотів би з читачами поділитися однією думкою: за яким 
правописом Українці повинні писати? На еміграції ми пишемо за правописом 1929 р., в 
Україні — за правописом 1946 р.. Правописна конференція 1927 р. в Харкові не була 
якоюсь комісією, що мусіла зредагувати проект правопису під політичним терором, згідним 
з політикою російщення, як це було, правдоподібно, в 1946 р. Вона підтвердила роботи 
комісії, що працювала два роки над цим проектом. (49) Комісія, як і конференція, збирала 
найкращих мовознавців, академіків, професорів, філологів України та “вільної" Академії. 
Три представники Галичини брали участь у нарадах. Ця конференція, що породила 
правопис 1929 р., була найбільшим збором українських мовознавців в історії української 
мови. Більшість її учасників була репресована в 1930-их роках.

Мене, народженого на еміграції, ніхто не примусить писати іншомовні слова за 
правописом 1946 р., коли я навчився української мови зі словником Г.Голоскевича та 
правилами О.Синявського, хіба що незабаром в Україні відбудеться вдруге великий 
“вільний" збір мовознавців, включно з еміграцією, та створить новий правописний 
реґулямін для всіх Українців.

м.Париж (Франція)
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Віопетта
РАДОМСЬКА

Народилася 1 жовтня 1965 року в місті Львові. Закінчила училище декоративно-прикладного мистецтва ім. 
Ів.Труша, відділ мистецтвознавства Київського художнього інституту. Працює художником-рсставратором у 
Львівській картинній галереї.

ПОВЕРНЕННЯ М0ДЕСТА СОСЕНКА

“Я народився 1875 року в Порогах, селі Богородчанського повіту, де мій батько був 
священиком. Він помер, як і моя мама, в третім році мого життя. Школу реальну укінчив я в 
Станіславові, а потім пробув я чотири роки в школі Штук Красню; у Кракові. Пізніше 
заопікувався мною митрополит Шептицький, і за його кошт міг я виїхати на два роки до Парижа. 
Там студіював я в Школі Бонната". 1

М.Сосенко, 1905

22 квітня 1875 р. в с.Порогах на Станіславщині в подружжя Сосенків священика Данила та Анни 
(уродженої Кисилевської) народився син Модест, якому доля в майбутньому приготувала складний 
шлях шукання істини на ниві мистецтва. Творче й особисте життя його складалося так, що про нього 
залишилось мало конкретних відомостей. Митець не дочекався всебічного розгляду й оцінки своєї

Фрагмент іконостасу (1909 р.). 
Церква Св.Онуфрія у Львові

33



VII Зерна №1

творчості мистецтвознавчою критикою. Але спадщина мистецтва свідчить про його широкі творчі 
можливості і дає змогу визначити йому недругорядне місце в розвитку мистецтва Галичини кінця XIX
— першої чверті XX ст. Тенденція українського мистецтва на зламі століть — шукання єдиного стилю
— знайшла чіткий відголос у пошуках Модеста Сосенка. Його творча постать досить трагічна і 
водночас монументальна. Він активно вливається в процес творення монументальних новаторських 
зразків сакральної культури. У свій час Микола Голубець зазначив, що “...рівночасно з “всесильним" 
Трушем не жили, а злиденно вегетували на Галицькому грунті такі малярі, як повен новаторських ідей 
Панькевич, незвичайно культурний і тонкий Модест Сосенко, вихована на західно-європейських 
зразках Олена Кульчицька, основоположник неовізантизму Михайло Бойчук, а далі Осип Курилас, 
Ярослав Пстрак, Антон Манастирський, Микола Федюк. Коли згадуємо тих, що в нормальних умовах 
могли б бути жемчугами в короні національної культури, а в душній атмосфері галицького загумінку 
почували себе, мов голий в терню".2 Представники нового стилю (кін. XIX — перша чверть XX ст.), 
так званої сецесії (“віденський сецессіон"), серед яких був і Сосенко, ставили за мету створити свій 
світогляд і розробити універсальну систему формотворчих принципів. Особливо показовими та 
характерними для сецесії є твори декоративно-монументального характеру, що проектувались у 
синтезі з архітектурою. Тому не дивно, що М.Сосенко працює над розробками інтер’єру храмів. А 
матеріальна і моральна підтримка митрополита А.Шептицького дає можливість творчо підходити до 
вирішення естетики розпису церкви. Сосенко належав дг плеяди тих митців, які трактували церковне 
малярство серйозно, по-новаторському, на високому професійному рівні.

“Доріжку, на яку в свойому часі зважився станути Панькевич, поширив і промовив вслід за ним 
Модест Сосенко (1875—1920). Як студент Краківської Академії Мистецтв побував художник у 
Мюнхені й Парижі, оглянув мистецькі галереї Європи, а коли в 1905 р. здебютував на виставці у 
Львові, то виступив як стиліст-декоратор нововізантійського напрямку сецесії. На основі старих 
українсько-візантійських традицій створив він свій сосенківський стиль, у якому відтак розмалював 
церкви та іконостаси в Пужниках біля Товмача, Більчі Золотому та ін.“ — писав Микола Голубець. 1

Фрагмент трансепту Св.іоан Златоуст
Церква Св.Михайла у ПІдберізцях Львівської області.
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“Перед галицькою публікою, здезорієнтованою досьогочасною тендетою, станув і випрямився у 

весь ріст свідомий своїх цілей і засобів стиліст-декоратор, що шукав джерел натхнення в давно вже 
забутій і тому в свій час незрозумілій традиції старої української іконописі... З синтезу старих 
візантійських заложень, з мистецьким надбанням нації зародилася в Сосенка концепція його ікони й 
іконопису, яку реалізував в цілому ряді церков...1' '

Фрагмент вівтарної частини (1911-1913 рр.). 
Церква Св.Миколая у Золочеві Львівської області

Особа Сосенка надзвичайно багатогранна. Він успішно працює як живописець-станковіст, графік, 
веде музейну і реставраційну роботу. В його станковому мистецтві важливе місце посідає портретний 
жанр; неодноразово художник звертається до побутової картини; значна кількість — пейзажі, де 
митець виявляє себе як тонкий лірик, закоханий у красу природи. В церковне малярство він вносить 
суттєву частку свого власного рисувального колористичного чуття. Він не копіює, а тільки вдало 
використовує найближчі йому традиції українського іконопису X — поч. XII ст., поєднує їх з новими 
європейськими стилями, створюючи своє власне бачення модерну. Тим самим Модест Сосенко, як і 
чимало його попередників і послідовників, виводить українське мистецтво і культуру з провінційного 
затишшя на європейський рівень.

Микола Голубець вказував, що “... до строгого й послідовного монументалізму Бойчука Сосенко 
не дійшов. Пробував іти доріжкою компромісу: в рамці візантійської стилізації вкомпоновував 
академічну анатомію й виписку аксесорій і це здобуло йому признання та популярність. Та тяжка 
недуга й передчасна смерть не дозволили йому розвинутися в усю широчінь його таланту й 
мистецького знання. На уладженій в 1920 р. посмертній виставці мистця можна було надбати 
уявлення про те, як широко щодо форми й змісту була заложена його творчість. Всі техніки, всі теми, 
всі підходи й напрямки М.Сосенка, були в його спадщині заступлені в тому взаємовідношенню, з 
яким реагувала на них відзивчива й вдумлива муза Сосенка11. 5

Кожна з вичислених церковних поліхромій — це один із пройдених артистом етапів в еволюції, 
в напрямі витривалого і свідомого шукання стилю, який, зачищаючись у тісному контакті з 
традиціями минулого, мав бути викладом мистецьких зусиль сучасної України. На жаль, великим
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задумам М.Сосенка не судилося здійснитись. На перешкоді стали винятково страшні умови життя. У 
некролозі М.Голубця надзвичайно вдало зазначено умови, стиль і ціль життя М.Сосенка. Автор пише: 
“... в затишші митрополичої палати у Львові плюнув останнім шматком легких один з наших молодих 
і многонадійних. З бездушним хамством наших буднів розпрощався артист з ніжною душею Фра 
Анжеліка. Від невеличкого гуртка галицьких артистів відбився чоловік великої культури і того небу
денного такту, який не розуміє ні зависти, ні ненависте, ні скептицизму. В доброму серці Сосенка на
йшлося живе почуття індивідуальності, з пошаною відносився до усього, що викликало вражіння вла
сного обличчя, а коли не все стрічався з пошаною у відношенню до себе, то потрафив цьому, щонай
менше не дивуватися. А цього чейже забувати не можна, що Сосенко, який від початку до кінця пря
мував власного дорогою, був не раз примушений виправдовувати цю до ідеалу посунуту неграмотність 
галицького загомінку, який устами провінційного панотця говорив: “Ми образ дістали. Оглядав його 
я, моя жінка, діти, вся братія церковна і сестри служебниці та переконались, що сей образ до нічого".6

Найбільш точне і влучне визначення монументального мистецтва Сосенка закладене в словах 
І.Свєнціцького, видатного і талановитого соратника М.Сосенка і його співпрацівника в музеї: “... ба
гатство орнаменту послужить ще довгі часи українським мистцям-декораторам зразком і джерелом 
щирого мистецького чуття для первісних форм людового мистецтва. Сосенко, з природи погідний 
ясний характер, скромний і сердечний товариш виявив всі сторони особливосте і у своєму 
мистецькому доробкові. Його твори не єсть виразом якогось неспокійного блуждання в розв’язці 
мистецьких блуждань, та в гляданні особливих якихось ефектів. Він взагалі — поет краси, митець- 
лірик, для якого не існує власти первісного демонізму, що хвилями пориває творця високо вверх та 
згодом топить його глибоко на дні океану життя. Сосенко мріє про красу, він її любить, він її добачає 
всюди в гармонійній цілосте ліній рисунку та в чудовій грі барвистих тонів“.7

Але “найповніше виявився талант М.Сосенка у декоративно-монументальному мистецтві. Багата і 
жива творча уява, яскраве відчуття декоративності та знання українського орнаменту дали змогу ство
рити оригінальні поліхромії концертного та актового залів Музичного інституту ім. М.Лисенка у 
Львові (1915 р.). Сюжетні композиції цих розписів розкривають багатство музичної культури україн
ського народу. Орнаментальні композиції виконані в основному за мотивами полтавських гаптів, у 
життєрадісній гамі насичених, глибоких кольорів, які подані у теплих тональних переходах".8

“Майстер, який черпав натхнення зі скарбниці українського народного мистецтва і шукав нових 
шляхів розвитку монументального живопису, був М.Сосенко".9

Звичайно, короткий огляд і добірка оцінок про творчість та особу М.Сосенка, не в спромозі 
розгорнути перед читачем багатогранність цієї артистичної постаті. На прикладі М.Сосенка і 
тогочасних проблем (хоча би стосовно сучасного сакрального живопису та ікони) вдумливий читач, 
митець чи духівник, зможе почерпнути та зробити відповідні висновки щодо естетики церковного 
малярства сучасного храму.

У наступних випусках альманаху шанов
ний читач зможе ознайомитесь глибше з твор
чістю М.Сосенка і тим навколишнім “середо
вищем", яке одночасно плекало, “топило" й 
знецінювало творчий пошук цього громадяни
на та патріота української культури.

Плануємо розглянути такі теми, як “М.Со- 
сенко і Митрополит А.Шептицький", “Сосен
ко та фабрика І.Левинського", “Орнаментальні 
знахідки Сосенка", “М.Сосенко і сецесія на 
Галичині" та ін. Також шановний читач пара
лельно з мистецтвознавчими роздумами про 
митця, буде мати змогу ознайомитися з худож
нім твором про життєвий тернистий шлях 
М.Сосенка п.М.Хромея (філолог, м.Коломия).
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основні дати шиття і творчості в д 0 сосенка (і 875 -  азао)
23 квітня 1875 р. — 

1878 рік —

1896 рік —

1898 -  1900 рр. -  

1900 рік —

1900 рік —

З 1901 р. -
до липня 1902 р.

1902 -  1905 рр. -

1903 р. -

24 січня 1905 р. —

З 1906 р. -
5-28 вересня 1906р.—

1906 рік —

1907 -  1910 рр. -

народився Модест Данилович Сосенко в с.Порогах Наднірнянського повіту на 
Станіславщині (тепер Івано-Франківщина) в сім’ї священика, 
після смерті батьків трирічного Модеста бере на виховання вуйко 
о.Сов’яковський в с.Пужники.
Сосенко закінчує станіславівську гімназію, де знаходить свого першого вчителя 
малюнку — Стефановича.
учнівство в Краківській школі красних Мистецтв (з 1900 р. — Академії 
мистецтв).
на замовлення митрополита А.Шептицького та єпископа Хомишина польський 
художник (допомагає М.Сосенко) малює іконостас для соборного храму 
(катедри) Івано-Франківська (не зберігся).
самостійна робота М.Сосенка — розпис бабинця церкви в с.Яблуниця біля 
Ворохти (не зберігся).
вчиться на відділі технічного малярства Мюнхенської Академії мистецтв у От- 
тона Зайтца. Копії монументальних образів А.Дюрера “Чотири Апостоли'1 із 
Старої Пінакотеки (ол., пол. 80x200, зберігалися в збірці митрополита 
А.Шептицького, нині їхня доля невідома).
навчається у паризькій мистецькій школі Леона Бонна — відомого 
французького портретиста.
копія з Рібера “Положення в труну" (ол., пол. 200x150) місцезнаходження не 
відоме. Штудіює портрети, натуру. Виконує прославлений “Портрет пані в 
жовтоиу" (1904 р.) — місцезнаходження не відоме.
дебютує на першій києво-львівській виставці українських художників та 
народного мистецтва в салоні Латура у Львові, зорганізованій “Товариством 
прихильників української літератури, науки і штуки". В рецензії на виставку 
Ю.Панькевича в газеті “Діло" були позитивно оцінені два пейзажі і “Жіночий 
портрет" (1903 р.), “Портрет жінки в жовтому" (1904 р\), “Портрет Атаназія 
Шептицького" та невеличке полотно “Свахи". Стає членом “Товариства 
прихильників української літератури, науки і штуки", 
постійне проживання у Львові, праця у Львівському Національному музеї, 
іде як стипендіат митрополита А.Шептицького в групі прочан у подорож по 
Святій Землі (Палестина, Греція, Єгипет).
на пропозицію свого вуйка о.Сов’яковського розписує церкву в с.Пужниках 
поблизу Товмача (церква не збереглася).
розпис церкви св.Михаїла в с.Підберізцях Львівської обл. (“сосенківський

37



VII Зерна №1

1908 рік
1909 рік

1910- 1911 рр. 

1911 рік

1911 -  1913 рр. 

1913 рік

1913- 1914 рр.

1915 рік

1916 рік

1916 -  1918 рр.

1918 рік

1919 рік

4 лютого 1920 р. 
У жовтні 1920 р.

пензель" зберігся без поновлень до сьогоднішнього дня).
— церква в с.Печеніжині біля Косова (зруйнована під час війни).
— розпис церкви в смт. Славському поблизу Стрия Львівської обл. (живопис 

М.Сосенка значно переписаний);
— митець виконує іконостас і дві ікони — Богоматір і Спас — для церкви 

Онуфріївського монастиря Василіан у Львові (іконостас збережений і є у діючій 
греко-католицькій церкві цього монастиря);

— виконав ікону "Покрова" для церкви Василіан у Канаді;
— управа Національного музею у Львові доручила М.Сосенкові зробити копії з 

давніх прикрас рукописів Ставропігійського Музею (Львів, 1908 р.) і збірки 
рукописів “Музею каноника Антона Петрашевича" дія видання збірки 
рукописних прикрас Галицької України XI — XII століття (роботу не було 
завершено в зв’язку з кончиною художника, а управа Національного музею 
оригінали експонувала на посмертній виставці митця у жовтні 1920 р. Пізніше 
рисунки переведені в літографію, цинкографію для видання таблиць 
Візантійської орнаментики (1920 р);

— церква в с. Лев’ятниках Львівської обл. (з серпня 1945 р. — зруйнована).
— проект поліхромії та іконостасу церкви Успіння у Львові, який практично не 

був втілений. Проекти містяться у фондах графіки Львівського Національного 
музею (рисунок, акварель).

— церква Святого Воскресіння в с.Рикові (з 1946 р. — Поляни) біля Золочева 
Львівської обл., в якій на даний час збережений іконостас і купольна частина 
трансепту;

— церква в Конюшках (не збереглася).
— іконостас і розписи у Золочівській церкві св.Миколая (розписи “поновлені" 

кольором із частковим збереженням рисунку, а деталі іконостасу — 
“Йосафат", “Володимир та Ольга", “Св. Кирило і Мефодій" і “Єлена" — є в 
експозиції музею релігії у Львові (Домініканський собор).

— М.Сосенко ще до Києва, а пізніше в Італію, побував у Римі і Флоренції. У 
Флоренції виконує значну кількість копій (на полотні) фресок Фра Беато 
Анжеліко (зберігалися в збірках митрополита А.Шептицького — подальша 
доля творів не відома).

— студії і проекти до поліхромії актового і концертного залів Музичного інституту 
у Львові (тепер музичне училище). Проекти зберігаються у фондах графіки 
Львівського Національного музею.

— розпис двох залів Музичного інституту (значно переписаний у 1947 р. 
майстром-самоуком Бережницьким; концертний зал — відреставрований у 1979 
р., актовий — в процесі реставрації з 1987 р.).

— М.Сосенко ще в рідне село Пужники, де зустрічається зі своєю стриєчною 
сестрою (+ 1990 р.) — Марією Сперкач.

— перебуває на фронті в австрійській армії, сімейна драма (покидає дружина), 
польський концентраційний табір (1918 р.) і туберкульоз легенів.

— М.Сосенко готує роботи на проектовану виставку у Відні (16 пейзажів з 
Адріатики були загублені на залізниці).

— участь у виставці “Сучасного малярства" у Львівському Національному музеї, 
де умираючий уже артист був представлений в більш ретроспективному 
зіставленні (вперше експонувалися проекти поліхромії Успенської церкви у 
Львові), а також пейзажі Адріатики, Долматії, Чорногорії — воєнних років 
(1916 -  1918 рр.).
Перед смертю тяжко хворів і самотньо доживав у митрополичих палатах церкви 
св.Юра.

— помер.
— управа Національного музею організувала посмертну виставку і випустила 

каталог.
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©®§©ЇЬ
НОГА

Народився у 1959 році. Художник і мистецтвознавець. Працює в ІН АН України. Член Спілки художників 
України.

ВІКТОР МОСКАЛЮК -  ВЛАСНА 
ДОРОГА В МАЛЯРСТВІ

Серед різноманіття малярської мозаїки в Україні вагоме місце 
посідає творчість львівського майстра Віктора Москалюка. Його роботи 
звучно вирізняються серед загального багатоголосся — високою 
професійною майстерністю, опертою на глибинні національні традиції 
української культури.

Народився Віктор Макарович Москалюк 1958 року в селі Заруддя на 
Рівненщині в селянській сім’ї. Мистецьку освіту отримав у Львівському 
художньому училищі імені Ів. Труша та Львівському інституті 
прикладного і декоративного мистецтва. З 1982 року творчо працює в 
техніці олійного живопису. За час мистецької кар’єри йому вдалося 
показати декілька персональних виставок у Львові та взяти участь у 
міжнародних імпрезах багатьох країн світу (у Москві, Токіо, Торонто, 
Гельсінкі, Белграді, Радомі та інших). З 1987 року В.Москалюк став 
членом Спілки художників України.

Свою власну дорогу в малярстві В.Москалюк шукає через тяжку 
експериментальну працю. Ось як про це говорить сам митець: “Знову 
кладу на палітру білу і чорну фарби. Тільки цими двома фарбами буду 
малювати, втирати їх у полотно, аж до тих пір, поки не з’явиться 
колір".
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Оглядаючи доробок митця 
останнього десятиліття, можна 
зробити висновок про відсут
ність єдиної стилістичної ма
нери протягом цього часу. 
Однак прослідковується цікава 
закономірність: кожна наступна 
живописна серія немов би 
“виростає" з попередньої, про
являючи все нові і нові грані 
таланту. З цього погляду твор
чість В.Москалюка можна роз
глядати як позачасовий експе
риментальний пошук, вінець 
якому є сам пошук.

Позитивним моментом 
творчої манери В.Москалюка є 
й те, що вона, йдучи в загаль
ному руслі сучасних мистець
ких орієнтирів Європи з її 
“інтернаціоналізмом", є глибо
ко національною. І мова тут не 
про звернення до національних 
сюжетів з історії чи вико
ристання: колоритних поєднань, 
а перш за все про концепцію 
вирішення задуму тими мето
дами, які притаманні україн
ській культурі ще від три
пільських часів. Мається на 
увазі концепція створення 
образу, в якому еклектично 
з’єднано декілька часово-про
сторових явищ, які в сукупно
сті дають і сюжетність, і деко
ративність, і метафоричність, 
що досягається цілеспрямова
ним деформуванням реальності.

Серед найвдаліших робіт 
можна згадати “Сцени в 
Стамбулі", “Старі гетьмани", 
“Багатий мир" та інші.

У часи українського від
родження творчість В.Моска
люка належить до тої хвилі 
сучасного мистецтва, яка не 
просто заповнює “спрагу" за 
національним, а допомагає 
відкривати українській культурі 
браму в майбутнє.
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СТЕЖКИ УКРАЇНСЬКІ..*

Щоразу, коли доводилося переїздити 
через Прагу, намагався знайти сліди укра
їнців у цьому славному місті. Завжди, коли 
згадував улюблені з дитинства рядки: “Смі
ються, плачуть солов’ї..
Олександра Олеся, спадало на 
думку, що значна частина 
життя цього визначного май
стра слова була пов’язана з 
Прагою. Адже Прага з часів 
визвольних змагань українсь
кого народу, по першій сві
товій війні, у 20-х роках стала 
вимушеним пристанищем 
цвіту української нації, одним 
з найбільших і визначних 
центрів української еміграції...

Українська армія зазнала 
поразки. Внаслідок утисків як 
з боку польської адміністрації 
на Заході, так і з боку біль
шовицької диктатури на Схо
ді, частина представників 
української інтелігенції зму
шена була податись за кордон (звичайно, 
кому це вдалося). З Прагою було пов’язане у 
20—30-х роках життя цілого ряду українсь
ких письменників, митців, учених. Тут жили 
та працювали, окрім Олександра Олеся, Іван 
Крушельницький, Євген Маланюк, Улас 
Самчук, Олена Теліга, Юрій Дараган, Олесь 
Бабій, Михайло Бринський, Дмитро Доро
шенко, Софія Русова та багато, багато інших 
визначних діячів української культури.

У Чехії ще на початку Першої світової 
війни було засновано початкову школу в 
Нуслях біля Праги для біженців з Галичини 
та гімназію (1917—1918) у Свято-Божиць- 
кому таборі.

Згодом у таборах інтернованих вояків 
УГА в Чехії (1919 — 1926) діяли середні й 
фахові школи: у Німецькому Яблонному, 
Йозефові та Ліберці (гімназія, семінарія, 
торгові школи та різні фахові курси). У 1925 
— 1945 роках діяла в Чехії (Прага, потім 
перенесена до Ржевніц та Модржан) Ук
раїнська гімназія в Чехо-Словаччині та 
високі школи: Український Вільний Універ
ситет, Український Високий Педагогічний 
Інститут імені Драгоманова в Празі та

Українська Господарська Академія в 
Подєбрадах (1922 — 1935). Майже всі вони 
проіснували до більшовицької окупації 
ЧехоСловаччини 1945 року...

...І ось одного осіннього дощового дня 
відвідую вже вкотре Ольшанське кладовище 
в Празі. Блукаючи між багатьма занед
баними могилами, натрапляю на той чи 
інший напис українською мовою.

Знаходжу нарешті довго очікуваний 
напис на камені біля підніжжя хреста: 
О.Олесь 23.11.1878 -  22.7.1944. Схиляю 
голову перед своїм улюбленим поетом і 
зринають у пам’яті вірші...

Незабаром знаходжу й могилу Юрія 
Дарагана (1894 — 1926), поета, чию збірку 
поезій “Сагайдак" прочитав ще юнаком, 
випадково знайшовши це рідкісне видання в 
одній домашній бібліотечці.

Привертають увагу могили вояків УГА...
Могила вояків УГА Івана Квасників- 

ського, Маріяна Левицького та Василя По- 
пелишина, поряд похований Люцій Кобил- 
янський (1855—1941), лікар за фахом, гро
мадський і політичний діяч родом із 
Київщини, член Української Центральної 
Ради від УПСР (Українська Партія Соціа- 
лістів-Революціонерів), у 1918 — 1919 рр. — 
радник українського посольства в Туреч
чині... В іншому закутку кладовища
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знаходжу могилу Григорія Сидоренка (1874 
— 1924) — члена Української Центральної 
Ради, міністра пошт і телеграфу в уряді 
Голубовича (лютий-квітень 1918 р.), за 
гетьманату — член Президії Всеукраїнського 
Союзу Земель, згодом делегат Українського 
Національного Союзу для переговорів із 
делегацією Антанти в Яссах (1918 р.), у 
січні-серпні 1919 р. — голова делегації УНР 
на Мировій Конференції у Парижі, згодом 
посол УНР у Відні (1919 — 1922 рр.).

Привертає увагу напис на могилі Івана 
Мірного (1872 — 1937) — громадського та 
політичного діяча, члена Української Цен
тральної Ради, за гетьмана й Директорії 
директора канцелярії міністерства закордон
них справ: “свою Україну любив..." Цей 
напис, напевно, можна було б написати на 
кожній українській могилі Ольшан...

Золотом виблискує тризуб, викарбу- 
ваний на плиті, читаю : професор Федір 
Швець (1882 — 1940), член Директорії УНР 
(геолог, громадсько-політичний діяч родом 
із Черкащини). Тризуб викарбувано і на 
обеліску родини Аполінарія Маршинського 
(1865 — 1929), громадського діяча, фінан
систа й педагога (1919 р. — віце-міністр 
фінансів УНР, з 1924 р. — лектор Укра
їнського Педагогічного Інституту в Празі). 
Незабаром знаходжу могилу родини Олекси 
.Приходька (1887 — 1979), педагога й дири
гента родом із Кам’янця-Подільського.

На одному ж полі з могилою Олександра 
Олеся є ще два цікавих поховання: могила 
Софії Русової (1856 — 1940) та Спиридона
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Черкасенка (1876 — 1940). Проф. 
Софія Русова — педагог і громад
ський діяч, одна з піонерок укра
їнського жіїгочого руху, 1917 р. — 
член Української Центральної Ради, 
за гетьманату очолювала департа
мент дошкільної та позашкільної 
освіти, зробила значний внесок у 
дерусифікацію українських шкіл. З 
1923 р. проф. педагогіки Україн
ського Педагогічного Інституту в 
Празі. Спиридон Черкасенко — 
письменник, драматург родом із 
Херсонщини, котрий у своїй 
творчості пропагував ідеї націо
нального визволення українського 
народу, у творчості застосовував 
модерністичну манеру письма, засо
би символізму. Останні 12 років 

життя жив коло Праги.
Блукаючи поміж могил, знаходжу моги

ли проф. Сергія Бородаєвського (1870 — 
1942), проф. УВУ та УТГІ в Празі та Кузьми 
Безкровного (1876 — 1937), лектора Ук
раїнської Господарської Академії, економіс
та та громадсько-політичного діяча; д-ра
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інж. О.Ярошевський (1887 — 1976), інж. 
Євген Віхановський (1891 — 1972), Федір 
Стешко (1877 — 1944) з родиною, поручник 
української Галицької Армії Антін 
Рудницький (1880 — 1922) та багато інших... 
Імена відомі і невідомі, затерті і ще не 
стерті зовсім. Імена, які можуть назавжди 
щезнути, забравши з собою не одну 
сторінку з минулого нашого народу. А 
багато які з українських могил Ольшан 
мають не найкращий стан. І якщо за ними 
не доглянути, то можна їх втратити. 
Блукаючи Ольшанами, не міг позбутися 
думки, скільки українських могил розпоро
шила по світі Історія... Прага, Відень, 
Женева, Париж, Мюнхен, Варшава, Рим, 
Берлін, Брюссель, Лондон... Розпорошені 
українські могили по містах і селах всієї 
розвітреної Європи. І вони повинні бути 
часткою України, адже в них поховані її 
дочки й сини... Колись зберуться всі вони і 
прийдуть до її порога на сповідь...

Ігор ТРАЧ

Якова Огородника (1894 — 1930) та дирек
тора української гімназії Івана Кобизського 
(1891 — 1933). Оригінальна могила родини 
Стаховських — до каменя прикріплено ми- 
тецьки вирізьблену плиту... Костянтин Ста- 
ховський (1882 — 1959) — скульптор та 
кераміст, родом із Поділля, навчався у 
Варшаві, Парижі, Петербурзі, Мюнхені, 
Берліні, професор Української Студії Плас
тичного Мистецтва в Празі (1923 — 1944, 
рр); його брат Микола Стаховський (1878 — 
1948) — громадсько-політичний діяч, за 
фахом лікар, у час визвольних змагань — 
голова дипломатичної місії УНР в Англії (з 
кінця 1919р.). Знаходжу могилу ще одного 
художника — Юрія Вовка (1899 — 1961) — 
автора численних ілюстрацій, графічних 
творів, листівок до чеських видань.

Блукаючи Ольшанським кладовищем 
поміж доглянутих і занедбаних могил, 
віднаходжу ще не один напис українською 
мовою: Микола Роснецький (1894 — 1950) 
та Анна Роснецька (народжена Стороженко) 
(1899 -  1953); О.Бабюк (1894 -  1950), 
Михайло Никорак (1890 — 1949) з Юлією 
Никораковою (1903 — 1970) та Богданом 
Никораком (1932 — 1988); інж. Борис 
Трутенко, Іван Коваленко (1897 — 1938),
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СТОРІНКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Іри н а КОДЛУБАЙ

* * *
Гарячий шматочок тривоги, 
загорнутий в спокій душі, 
в очах залишає вологу 
і тінню лягає в вірші; 
стікає зі свічки воском; 
стирає усмішку з губ...
Тривога та — болю колиска, 
на дереві свіжий зруб, 
надламана в квітці пелюстка, 
у тиші вечірній гроза, 
забута безжурністю пустка, 
на кінчику серця сльоза...

02.07.91
м.Львів (Україна)

Богдан МИСЕЧКО

*  • *

Сонце
проливає свої останні сльози, 
вітри прокидаються зі сну, 
дощ починає свою пісню, 
журавлі летять за днем, 
дерева кричать жовтими сльозами, 
хаос і крик не приносять віри 
у завтрашній день.

Китайські стіни падають, 
розібрані на житла, 
а їх старовинне павутиння 
не знаходить місця...
Може, лиш у смітті на кладовищі, 
де спочивають останки мух...

...бо ж приходить пора 
білого снігу, 

що завше нібито вперше
(чи востаннє?)...

Словаччина
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Т арає МУРАШКО

Ф і >  Ф
Зелені вершини
без найменшої зайвини...
Дім,
що має білі стіни 
і чисту душу — 
порожній й тихий.
Простір для вільного крику — 
щоб бути самим.
...І зникнення часу — 
існує тільки ніч і день, 
сум і радість 
без поєднань.
Розмова
на відкриту долоню, 
чекання простих сліз, 
простого щастя — 
бути самим собою...

Прага (Чехія)

Жавте ГОЛОВЧУК 

НЕ БУДІТЬ МЕЖІ, МЕЖАМ МЕНІ СНИТЬСЯ

Коли я ляжу до своєї постелі,
Прошу вас, не будіть мене, нехай мені сниться!
Це хвилини, коли я живу 
Життям вам незнайомим.

Ви, може, думаєте собі,
Що я в своєму сні 
Бачу тільки усмішки її,
Чи поцілунок гарячий 
В зимовій, білій ночі?

Ні!
У моєму сні,
Згадаю вас, друзі мої,
Вас — подертих, босих, голих, голодних...
Вас — блукаючих, безталанних сиріт.

У моєму сні
Бачу і тебе, народе мій любий,
Розсіяний по цілому світі...

Не будіть мене, нехай мені сниться...
Сни кольорові, сни над снами,
Люди, що на Місяць линуть,
І тії, що голодні мруть.
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Ви будете божевільні,
Коли мене збудите зі сну,
Бо я
На цій постелі
У на три квадратних метри квартирі, 
Бачу все нещастя,
Горе й плач,
Багатство, розкіш і смуток!
Бачу всіх перевертнів 
1 людей-звірів...

А бачу ще й день, коли буду 
Вдоволений життям!
Так любо, так солодко мені 
В моєму сні...
Що здається:
Ось, незабаром прийдуть дні,
Коли зможу сказать:
Прощайте, злидні людського роду, 
Брат братові потискає руку, 
Мозолисту долоню.

А коли ранком,
Перед світанком,
Погляну на світ —
Знову біль великий 
Душу й серце полонить...
Тому —
Я вас благаю, я вас прошу,
Не будіть мене зі сну,
Бо я тоді живу життям —
Цілком вам незнайомим!

Баня Лука (Боснія)

Віктор ОСТАПЧУК

* * *
Стій коло мене, дивися на обрій, мовчи, 
не говори, що приходять сніги і відходять.
Світ нас любив, і чогось-таки нас та й навчив, 
хоч і навчити нас годі.

...Вічні гостини, вокзали, напружена мла, 
горизонталь, пересічена днями на клапті, 
марне шукання у колі добра та зла — 
ми чогось варті?

Затишок, світло, тепліючі риси,
Різдво, десь на пероні у Відні украдене щастя, 
схлип станіолі, і чара одна для двох — 
тихе причастя.
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Ми, як сніжинки... Дивися на мене, мовчи, 
глицевий запах ковтаючи разом із димом.
Світ таки добрий, чогось-то він нас та й навчив. 
Дивно...

м.Львів (Україна)

* * *
Могутній торс легіонера, 
обвітрене в боях лице...
З часів Сенеки чи Гомера 
нам звичне і знайоме це.

їм треба хліба і видовищ, 
а також пива і жінок...
Ось, виповзаючи зі сховищ, 
вони й тепер карбують крок

вечірнім бруком. На Хрещатик 
лягає прохолоди тінь...
Іде новітній гладіатор, 
горить вогнем старих хотінь.

13.06.89
м.Київ (Україна)

М ілан РЕГУЛА 

СІЛЬ-СЛОМ

Мій дід прийшов додому, 
сказав:
— Ріллю засієм сіллю... — 
Мій дід сказав так 
І через тиждень помер.

Лишив старий сіль-слово.

Із слова виросла 
зелена прорість, 
в якій струменіла сіль.
І квітло сіллю поле, 
зеленою, 
як слово голе, 
що дід його лишив.
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Навкруг шепталось все,
І жайворон 
свій срібний спів 
дощем
лив на розлив 
хлібів.

Так хлібом-сіллю квітла 
земля.
Серед дворів стояли сторч 
(під лоскотом 
всіх сонць) 
дубові журавлі.

Це руки дідові 
спиналися до світла 
Із

глибин
землі.

Чехія

МІЛЯ ЛУЧАН

З  ЦИКЛУ “ АКЦІЯ“ ВІСЛА“

*  *  *

Цвітуть бузки синьоусті 
Немає кому їх зірвати 
На порозі лежить вишиванка 
Що не закінчила мати 
Вігор* так сумно співає 
Ніхто не пече хліба в печі 
Димарі зібрались на віче 
Скиглить під вікнами вечір 
Відкриті в хатинах двері 
Сонце молиться в катакомбах 
Райдуги хрестять могили 
Луна кричить над лісами — 
Знову воїна вбили.
Хатина присіла в садочку 
В гніздах плачуть лелеки 
Вишні в вишневих сорочках 
Виходять на дороги далекі 
Пес Рябко виє біля клуні 
Так хочеться їсти і пити 
—Де ділась моя господині 
Молока забула налити 
В церквах дзвонить Ісус Христос 
Скликає на Службу Божу 
Прийшли й поклякали 
Плач сум ридання голосіння
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Рук ламання й лементування 
Що долинали з возів 
І товарних поїздів 
Останнім ввійшов 
Степан Бандера 
Клякнув перед Богом 
І Христос запричастив його 
Осталося сиротою село 
І пес Рябко 
А соловей біля потоку 
Чорні думи віршує 
Щоби присвятити їх —
Весні

1947 року.
м. Перемишль (Польща)

* ВІГОР — це ріка, що пливе через село Військо 
на Перемишльщині.

*  *  *

На чужині
Я так як інші діти
Під яблунею стоя
Просила її — яблуне чужинко
Дай яблучка
Мамі, сестрі

(батько у в’язниці сидів)
І мені — троє маленьких яблучок 
Але з гілляччя в мій фартушок 
Злетіло каміння 
А всім дітям яблука
— Яблуне чужинко 

Де твоє сумління
— Ти українка

В тебе чорне піднебіння 
Схилилась я над стрункою 

криницею
— Угости нас

Сіроока чужинко своєю водицею 
Лиш спустила відерце вниз 
Начерпала чорних сліз 
А вода чиста як кришталь 
Регочучи поплила вдаль
— Сіроока кринице чужинко 
Де в тебе сумління?
— Ти українка 

В тебе чорне піднебіння 
Пішла на луг нарвати квітів 
Зривала їх я й топтали діти 
Вінки з усмішок плели
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А я хотіла ненці
Калюжницю маленьку подарувати 
Щоб віднайшла в ній рідне Військо* 
t зажурену нашу хату
— А ти тут чого приблудо 
Ти ж українка
В тебе чорне піднебіння 
І тоді я гордо відповіла 
Аж сонце махнуло до мене рукою
— Так! — Я Українка!!!
В МЕНЕ ЧОРНЕ ПІДНЕБІННЯ!!!
Але наша душа 
Від злоби й гіркоти 
Чорніше усякої чорноти.

* ВІЙСЬКО — село на Перемишльщині, в якому я 
народилася.
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S® ЦЖЕРШ
Михайло

ГРУШЕВСЬКИЙ
ВІЛЬНА УКРАЇНА

Памфлет Михайла Грушевського “Вільна Україна" є передруком статей, які з'явилися в “Новій Раді" в 
березні — квітні 1917 р. Вадливі вони тим, що в них Грушевський виклав засади практичної дії, яку 
Центральна Рада здійснювала впродовж свого існування.

ВЕЛИКА ХВИЛЯ
Велика хвиля настала! Впали з України кайдани, в котрі прибрала її лукава політика 

Московського царства, коли визволений великими зусиллями Український нарід передав в 
його опіку свою новозбудовану свободу!

Як тільки виявила ся дійсна основа московської політики — її заміри трактувати 
Українців не як вільних спільних, а простих підданців московського царя, власність 
московського царства, — українське громадянство, його політичні провідники голосно і 
рішучо запротестували против сього. Вже через чотири роки по підданню цареви 1658 року 
вони проголосили своє підцання цареви за уневажене, свій звязок з Москвою за розірваний. 
Але царське правительство, як раз узяло під свою руку український нарід, так уже не хотіло 
вертати йому волі — права рішати про себе. Використовуючи кожду внутрішню незгоду в 
українськім громадянстві, клясові і всякі иньші суперечности, що розбивали одностайність 
української політики, воно нитку за ниткою сплітало міцні ретязі на український нарід і 
нарешті привело його до того поневолення, до тої безрадности і упадку, у котрім він 
опинився сто літ пізніше.

Всі героічні зусилля, всі жертви і заходи кращих синів України в пізніших десятиліттях 
зоставались без успіху. Російський спрут цупко тримав свою здобич, і тільки російська 
революція визволила нас, розтявши нервовий центр його. Ми знову стали з підданців 
горожанами, вільними й повноправними і можемо знову рішати про себе, становити право 
для себе, і будувати долю свого народу, своєї землі. У вільній Російській республіці не може 
бути невільних народів, так само як не може бути невільних людей!

Сю глибоку зміну в становищу нашого народу і нас як його представників ми мусимо в 
повній глибині відчути і з неї відповідні виводи зробити. Минули ті обставини, коли ми 
мусіли виступати з петиціями, супліками, доказували свої права навіть на культурне 
самоозначеннє, навіть на такі елементарні річи, як уживання своєї мови для своїх 
культурних потреб, допущенне її до научання в школі, до уживання в урядах і суді. Ще рік 
тому українське громадянство силкувало ся прихилити уряд і законодатні органи до того, 
щоб вони звели українську справу в Росії з мертвої точки, признавши отсі елементарні 
домагання: приємне чи ні.

Домагання, котрі висуває нинішня хвиля, можуть бути прикрою несподіванкою для 
багатьох. Але нема що робити! Мусимо їх ставити і проводити. Лагідно, по можности, і 
тактовно, скільки є змоги, — але рішучо, рішучо, рішучо! Як говорить старе прислівє: 
твердо що до самої річи, мягко що до форми.

Перед вагою моменту і відповідальністю, яку він кладе на всіх нас, мусять відступити на 
другий плян всякі иньші огляди й рахунки.

Воля нашого народу мусить бути сповнена.

ПОВОРОТУ НЕМА
Резолюції, внесені на вселюдних зборах, громадських і партійних з'їздах, конференціях і 

нарадах останніх тижнів не полишають ніякого сумніву що до тої політичної плятформи, на
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якій обєднують ся всі активні елементи української людности. Се старе наше домаганнє 
широкої національно-територіяльної автономії України в Російській федеративній респуб
ліці, на демократичних підвалинах, з міцним забезпеченнем національних меньшостей 
нашої землі.

Инакше і бути не могло. Домагання народоправства і суто демократичного ладу на 
Україні в відокремленій, “незмішаній“ автономній Україні, звязаній тільки федеративним 
звязком чи то з иньшими племенами словянськими чи то з иньшими народами і областями 
Російської держави — се старе наше гасло. Підняте ще в 1840-х роках найкращими синами 
України: Шевченком, Костомаровим, Кулішем, Гулаком, Білозерським і иньшими, воно від 
того часу не переставало бути провідним мотивом української політичної мисли, 
організаційної роботи, культурної і громадської праці. Часами тільки воно не розгортувало 
ся широко й прилюдно, з причини цензурних заборон і репресій, якими старий режім Росії 
окружав гасла автономії і федерації. Але як тільки українське громадянство діставало змогу 
свобідно висловити свою гадку, воно повторяло ся неустанно всюди і завсіди: з трибуни 
першої і другої Думи, в пресі “днів свободи" і т. ин. Тепер же воно могло бути 
проголошено не тільки друкованим словом, але і живим — на великих зборах, 
маніфестаціях і в усякого рода прилюдних заявах, до котрих прилучають ся українські і не 
українські зібрання на місцях, заявляючи солідарність з ними і потверджуючи, що се 
домаганнє всього українського громадянства і всіх політично-свідомих верств України.

Без сумніву, воно зістане ся тою середньою політичною плятформою, на котрій буде 
йти обєднаннє людности України без ріжниці верств і народностей. Середня між програмою 
простого культурно-національного самоозначення народностей і домаганнєм політичної 
незалежносте.

Програма культурного самоозначення, котру недавно в одній з своїх промов необережно 
прийняв за міру національних домагань народів Росії, а в тім і народу українського, голова 
нинішнього тимчасового правительства кн. Львов, тепер вже нікого на Україні не 
вдоволить. Ті часи, коли українському громадянству приходило ся рахувати ся з 
обставинами старого режіму, з неможливістю виявити масову волю українського народу до 
всеї повноти національного життя і з тим недовірєм, яке виявляло до українства, як до руху 
народнього, громадянство російське, минули безповоротно. Тоді не тільки уряд, а й 
поступове російське громадянство ставило ся до українства, як до якоїсь невеликої 
інтелігентської купки. Її звязки з народом представляли ся сумнівними, її запевнення про 
потреби народнього життя приймали ся скептично. Українцям приходило ся проробляти 
тяжку педаґоґичну роботу над сим громадянством по принціпу “від лекшого до 
труднійшого“, відсуваючи на чергу найбільш елементарні, безсумнівні для всякої, просто 
тільки гуманно і культурно настроєної людини. Такі були домагання українського научання 
в школі, допущення української мови в урядуванню, суді і церкві — на линії, де українські 
маси стрічають ся з культурою, громадською і державною орґанізациєю. Воля народу не 
могла бути виявлена, приходило ся сі скромні домагання аргументувати більш “од розуму". 
Вони повторяли ся довго, і так іще недавно, і коли були б услухані в час, витворили б 
трівку моральну звязь між українським громадянством, з одного боку, російською 
державністю й великоруським поступовим громадянством, з другого.

Але, на превеликий жаль, їх не слухали, поки був час. Не послухано і в критичний 
момент, коли російське правительство, користаючи з війни, заходило ся знищити і 
викорінити українство в Галичині і в Росії, не спиняючи ся перед найбільш вандальськими 
варварськими заходами. Українці не знайшли помочи і підтримки в великоруськім 
громадянстві ніде, — крім деяішх соціялістичних груп.

Се — треба правду сказати — викликало в Українцях глибоку зневіру до російської 
поступовосте і демократії, до можливосте, в союзі з нею, забезпечити повноту українського 
національного життя в рамах російської конституційности. В сю можливість українське 
громадянство вірило перед війною, коли завязували ся, як здавало ся, міцні звязки між ним 
і поступовим великоруським громадянством. Але звязки сі не витримали воєнної проби. З 
тим стало все більш зростати переконаннє в неминучій потребі забезпечити українському 
народови державне право — або Федерацією Російської держави, а як ні, то повною
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незалежністю України. Тільки державність признавалась певною запорукою вільного 
політичного і національного розвитку українського народу. Се стало ся і відстати ся не 
може,- Від сього становища не може бути повороту назад, в пройдені стадії чисто 
культурного самоозначення або культурної автономії.

Широка автономія України з державними правами українського народу в федеративнім 
звязку — се та програма даного моменту, від котрої не може бути уступлення назад. Всякі 
перешкоди, всякі вагання в задоволенню її з боку провідників Російської держави, чи 
кермуючих кругів російського громадянства може мати тільки оден наслідок — се 
пересуненнє центра ваги в бік українського самостійництва. Про се самостійництво 
російські лідери заговорили з думської катедри ще перед війною. Але вони самі й дали йому 
зброю в руки своєю хиткою, ухильчивою політикою в українській справі в сих останніх 
роках українського лихоліття. В теперішній хвилі прихильники самостійної, чи вірніше 
сказати — незалежної України годять ся зістати ся на спільній плятформі широкої 
національно-територіяльної автономії і федеративного забезпечення державного права 
України. Прапор самостійної України стоїть згорнений. Але чи розгорнеть ся він з хвилею, 
коли всеросійські централісти захотіли б вирвати з наших рук стяг широкої української 
автономії в федеративній і демократичній Російській республіці?

З сим треба великої обережности. Се повинно бути ясно керманичам Російської 
держави!

ВІД СЛОВА ДО ДІЛА
Автономія — федерація! Широка автономія України в її етнографічних мажах в 

федеративнім звязку з демократичною Російською республікою. Се наша плятформа, се 
гасло, з котрим підіймають ся і стають безконечні лави українського війська, селянства, 
робітництва, молоди, інтелігенції, і з ними пліч-о-пліч все нові й нові групи иньших 
народностей України, з неукраїнських меньш остей Української землі. Поки що 
відокремлені, вони що далі будуть певно ставати густійші, в міру того, як буде їм виясняти 
ся реальна сила українства і усвідомлятиметь ся дійсний характер його — що воно не має в 
собі нічого насильного, виключного, агресивного, ніяких апетитів до пановання, гноблення 
чи до обмежування в правах иньших народностей.

Але яким шляхом мусимо йти до тієї мети, яким способом здійснювати се гасло?
Уставленнє автономного ладу в національних територіях і федеративного устрою в 

Російській республіці, так само як і самої сеї республіки, призначено на установчі збори 
Російської держави. Тимчасом правительство запевняє в своїм бажанню скликати сі збори 
як найшвидче, але не таїть трудностей звязаних з скликаннєм їх в тих обставинах, коли 
величезна маса мужеської людности, найбільш цінна й активна, стоїть на фронті, в окопах, 
або пробуває за границями в полоні. Кінець-кінцем зістаєть ся неясним і невідомим, як 
скоро можна буде скликати ті збори, чи можливо се буде ранійше кінця війни й 
демобілізації армії. А до того часу — чи та програма автономії й федерації має зіставатися 
тільки в формі деклярації, і ми й иньші народности та Групи, заінтересовані в її здійсненню, 
будемо займати ся самою агітацією за нею та приготовленнями до виборів до установчих 
зборів?

Мабуть ні! Се була б недопустима пасивність, злочинне занедбаннє, становище, не 
згідне з духом нинішнього часу, поведеннє, навіяне до-революційним способом мишлення, 
у власти котрого нам ніяк не можна зіставатись!

Велика революція, пережита нами, була не тільки увільненнєм від царської деспотії, але 
й від уз того бюрократичного формалізму, що завданнєм своїм ставив полонити всяку 
ініціятиву, гальмувати всяку самодіяльність людини і громадянства. Воно, се громадянство, 
навикши ходити, як віл у ярмі, ще не може відразу навикнути до самодіяльносте й 
ініціятиви, далі жде всього згори — щоб йому звідти щось виразно позволити (по старому 
прінціпу — що не дозволено, то, можливо, й заборонено), до чогось закликали, щось 
задекретували. Тим часом новий лад власне чекає від громадянства, щоб воно як скорше, не 
гаючи ся, само організувало ся відповідно новим прінціпам свободи й самодіяльносте, 
приноронляючи ся до обставин місцевого житя, до вимогів даного моменту — аби скріпити
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новий свобідний устрій і забезпечити його від усяких лукавих замислів явних і тайних 
ворогів свободи й демократизму.

І так мусить бути. 1 раніше явна була неможливість правити і кермувати житєм усеї 
двіста міліонової Росії, з її безконечними відмінами національностей і областей, культурних 
і економічних умов, навіть в сорозмірно спокійних обставинах і налажених формах 
правління. Як можна тепер, від тимчасового правительства, чекати всякого розпорядку, 
нормовань і декретовань усього, коли сьому правительству приходить ся розривати ся між 
скріпленнєм фронту, занедбаного старим режімом, і укріпленнєм здобутків революції? Як 
можна до того всього покладати на нього ще й організацію нового життя на місцях? 
Очевидно, тимчасове правительство не може того всього подолати: воно чекає, щоб на 
місцях прихильники нового ладу, свободи й демократії орґанізовали його самі, і готово дати 
санкцію, приложити свою печатку до всього того, що буде зроблене в тім напрямі на 
місцях. Життє страшенним рухом летить вперед; що не поспішає за ним, тим самим 
роспадаєть ся, нищить ся і гине. Треба творити нові форми організацій згідно з новими 
умовами. Робити се можуть тільки організовані сили на місцях. Тимчасове правительство се 
розуміє.

Ми бачимо цілий ряд таких виступів його, де воно санкціонує ті домагання країв і 
народностей, які йому приносять ся. З ріжних сторін ідуть вісти, що місцеві національні 
більшосте беруть на себе вже тепер справу організації свого краю на нових, автономних 
підствах в порозумінню з національними меньшостями своїх країв і з тимчасовим 
правительством.

В середині березня ми прочитали звістку, що литовські національні організації 
поставили в найблизшім часі скликати комітет, зложений з представників литовської 
більшосте і народностей-меньшостей сього краю (Жидів, Білорусів, Поляків і Великорусів), 
щоб організувати автономний лад в литовських губерніях, і тимчасове правительство дало 
вже на те свою прінціпіальну згоду. Тиждень по тім читали ми про анальоґічну постанову 
білоруського національного зїзду, що вибрав виконавчий комітет і поручив йому в 
порозумінню з тимчасовим правительством організувати урядуваннє на Білій Руси. Коло 
того ж заходили ся Естонці, жадаючи вилучення їх національної теріторії з дотеперішніх 
Губернських поділів і уставлення на ній Генерального комісара. Недавно були звістки і про 
Литошів, про Молдаван. Роблять в тім напрямі заходи й иньші народи Росії.

На великій українській території треба, розумієте ся, більше часу, щоб порозумітись з 
иньшими народами й виробити програму організаційної роботи в спілці з ними. Але 
провідна лінія наша буде та сама. Ми не можемо з заложеними руками сидіти і чекати, що 
нам принесуть установчі збори — який там лад буде установлений, який напрям візьме 
перевагу — централістичний чи федералістичний, чи признає він автономію, якої хочемо, 
чи заперечите.

Як і иньші народи Росії, але ще більше, ніж котрий з них, ми навчені гірким досвідом 
про те, як сильно сидять централістичні змагання навіть у найкращих представниках 
великоруської ітелігенції. Ми мусимо рахувати ся з тим, що й тепер усі наші декляративні 
заяви про потребу широкої національно-територіальної автономії, поки вони будуть тільки 
декляраціями, або не виходитимуть з меж фактичної українізації органів місцевого 
самоврядування або місцевих установ, — братимуть у тих кругах сумніви і скептичні 
рефлексії що до того, поскільки, мовляв, се домаганнє автономії реальне, дозріле, 
закорінене в житті. А у великоросійських централістів знайдуть ся союзники і між 
недержавними національностями!

Ми не можемо в таких обставинах ріскувати тим, що являєте ся питаннєм життя і 
смерти в нинішніх умовах для нашого народу і для всього краю, для всеї людности його — 
його широкою автономією. Ми не можемо ставити свого домагання в залежність від того, 
чи зберете ся на установчих зборах централїстська чи автономно-федералістична більшість, 
чи автономісти-федералісти потягнуть за собою иньших. Ми мусимо йти на певне.

Тільки поставивши всіх перед фактом, ми розвіємо їх сумніви — так, як реальні виступи 
українства в останніх тижнях примусили замовкнути старі батачки про те, що мовляв, 
українство не має грунту в масах і т.ин. Тільки творячи самі автономію України,
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українізуючи або творячи нові органи місцевого самоврядування, в контакті й порозумінні з 
иньшими народностями, обєднуючи їх спільними установами і вінчаючи обєднаннє 
автономним органом цілої України (я намічую тут плян, а не хронольоґічний порядок сеї 
роботи, котра повинна йти одразу знизу, зверху і з середини),ми доведемо тим самим 
реальність, жизненність і користність сього домагання. Підтримуючи всею силою сеї 
організації новий лад, творячи з неї міцну твердиню його, піддержуючи нею тимчасове 
правительство у всім, що служитиме скріпленню свободи і демократії, ми будемо йти в 
контакті з ним і в сій нашій роботі в краю. І нарешті ухваливши нову організацію краю 
об'єднаною волею представництва України, організованого так, щоб воно дійсно могло 
виявити ся волею людности всеї нашої країни, — ми не будемо з трівогою чекати висліду 
установчих зборів, як розграння якоїсь всеросійської льотереї, а будемо знати, що вони нам 
дадуть.

Дадуть те, що властиво по самій ідеі своїй дати повинні — останню юридичну санкцію 
того устрою, який робить ся на місцях, в національних і всяких иньших областях в згоді з 
прінціпами свободи і демократизму, за порозуміннєм місцевих національних і класових 
груп, і установчім зборам буде предложений вже до остаточного потвердження і 
затвердження.

НАРОДНОСТЯМ УКРАЇНИ
Ми домагаємося державного права для українського народу в федерації народів Росії, 

широкої автономії України в її етнографічних межах, повноти політичного, культурного і 
національного життя. Але все се не повинно бути і не буде погрозою для иньших 
народностей, які мешкають на Україні! Ми добуваємо державне право для української землі 
не для того, шоб панувати над національними меньшостями України. Ми домагаємо ся для 
неї широкої автономії не для того, щоб тільки для себе використовувати її права. Повнота 
національного життя, котрої ми добиваємо ся для українського народу, не повинна 
затопляти иньших народностей і обмежувати їх змагання до свобідного розвитку своєї 
культурної і національної стихії.

Ні трохи! Ми не на те цілими поколіннями бороли ся і страждали за права нашого 
народу, щоб з хвилею, коли його права будуть здобуті, поставити иньшу мету — 
приборкуваннє слабших народностей і пануваннє над національними меньшостями великої 
Української землі. Ми не на те доводили права кожної народности на її національне 
самоозначеннє, незалежно від її “зрілости чи недозрілости“, історичности чи 
неісторичности, культурних заслуг, великих чи малих розмірів, аби тепер відмовляти якій 
небудь народности сього права на котрій небудь з сих підстав. Ми не на те виступали 
проти “національного еросу", проти роздування національного шовінізму, проти прінціпу, 
що для національного успіху все дозволено, — щоб тепер самим ступити на сю дорогу.

Ми не візьмем прикладу з Угрів, котрі виступали перед Европою лицарями вольности, а 
у себе в Угорщині, добувавши для неї державне право, завязали в неключиму неволю всі 
иньші народности. Ми не підемо слідами Поляків, які писали на своїм прапорі “за нашу і 
вашу вільність!", а сю вільність скрізь, де тільки забирали перевагу, звертали против 
слабійших: против Українців в Галичині, проти Жидів у королівстві. Ми не будемо 
лицемірно називати своїми духовими вождями великих одшедших борців за національну 
рівноправність і свободу і заразом — обмежувати сю рівність і свободу иньшим не
українським співгорожанам в хибно зрозумілих інтересах українства. Сього не буде!..

Ми, ті що несли прапор визволення в найтяжші часи неволі, зістанемо ся під ним і 
виступимо рішучо проти всякого ухиляння від тих прінціпів, котрі написані були на стягу 
українства. Будемо рішучо поборювати всякі шовіністичні течії, коли б вони стали 
прокидати ся серед нашого громадянства, або з провокаційними завданнями прищіплювали 
ся йому з якої небудь сторони. Ми виступимо рішучо проти всяких заходів, звернених на 
те, щоб порізнити нас з нашими співгорожанами иньших народностей. І ми певні, що 
українське громадянство, український народ, в котрого політичну розважність ми твердо 
віримо й високо її ставимо, нас у тім напрямі підтримає твердо, щиро. Оборонці 
української національносте не будуть націоналістами...
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Ми хочемо, розумієть ся, вірити, що й представники національних меньшостей України 
відповідно зрозуміють своє становище і тим скріплять позицію оборонців прав 
національних меньшостей. Національний такт, зрозуміннє свого власного інтересу повинен 
підсказати їм, що в сей великий момент, коли український народ заходить ся будувати ра
зом з своєю волею волю Україні як території, вони повинні бути з ним, а не стояти опода- 
лік в нейтральній ролі сторонніх свідків, котрі чекають, чим скінчить ся отся робота, щоб 
відповідно до того пристати чи до централістів, чи до автономістів. Ті, що стануть при Ук
раїнцях рішучо, одверто і сміло в сей рішучий момент, сотворять на будуче міцний духов
ний сердечний звязок між українським народом і собою. Ті, що будуть тримати ся одцалік 
або ворожо, не можуть, розумієть ся, претендувати на особливо теплі почуття і з української 
сторони. Але правова сторона мусить бути витримана незалежно від симпатій і антипатій.

Право національних меньшостей буде забезпечене!
Білоруси, там де вони живуть в меньшости на українській території, — наші найблизші 

брати, товариші нашої вікової недолі і боротьби за національне життє, Великороси — 
походженнєм чи вихованнєм, Поляки, котрі захочуть заховати свою польську культуру. 
Жиди — найчисленніша з неукраїнських народностей України, яка з сього становища має 
право на нашу особливу увагу, Чехи, Молдавани, Мусульмани, й иньші народности, 
повинні дістати — і я певен, дістануть пропорціональне предствництво в наших автономних 
органах.

Мова їх буде принята в зносинах з урядом і органами самоуправи в тих округах, де сі 
народності становлять певний національний мінімум. Українська шкільна рада, певно, 
подбає про те, щоб у сих місцевостях, і взагалі, де буде відповідне число учеників тої чи 
иньшої народности, вони мали змогу вчити ся на своїй рідній мові. Всі сі національні чи 
релігійні групи матимуть право закладати свої культурні і релігійні товариства і установи і 
діставати для них підмоги з автономного скарбу України і т. ин.

Все се в загальних рисах намітить комітет для вироблення автономного статусу України, 
організований по дірективам З'їзду, з участю представників всіх головнійших народностей 
України в найблизшім часі. Українському громадянству, до того часу особливо, належить 
пильно вистерігати ся всього, що розминаєть ся з прінціпом права не українських 
народностей України, всього, що може затрівожити їх що до дальшого становища на 
Україні, що до повноправности і рівноправности, культурних і національних прав і їх 
пошановання з української сторони.

Всякі прояви українського шовінізму, виключности, нетолєранції супроти иньших 
народностей не симпатичні й небажані взагалі коли б то не було. Тепер же, в нинішніх 
обставинах, коли так треба такту і розваги, порозуміння і солідарности для осягнення 
великої мети, — вони недопустимі зовсім. їх треба попросту признати національним 
злочинством і виступити проти них з усею рішучістю.

ЧИ УКРАЇНА ТІЛЬКИ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
З ріжних сторін до мене звертають ся з трівожними запитаннями, чи се за нашою 

згодою і відомістю виголошують ся по ріжних місцях такі слова, що Україна тільки для 
Українців, а “кацапам" звідси треба забиратись, що всякі посади на Україні повинні 
займати тільки Українці, а иньшим людям робить тут нічого. Сі розмови дуже неприємно 
вражають навіть дуже прихильних для українства людей, а деякі люде поступові, ідейні з не- 
Українців, які по своєму старали ся для краю, беруть собі такі розмови для серця і справді 
збирають ся з України перебирати ся до иньших сторін. Не маючи змоги окремо від
повідати на такі запитання і заспокоювати затрівожених, я ще раз беру ся за перо, щоб сею 
дорогою відповісти з усею рішучістю — ні!

Ні я, ні мої товариші, організовані Українці, не згоджували ся з такими поглядами, не 
мали ніяких таких гадок, навпаки — завсіди проти них виступали, і виступатимуть, бо вони 
не згідні ні з прінціпами, ні з інтересами України.

Ми думаємо як раз, що Україна не тільки для Українців, а для всіх, хто живе на 
Україні, а живучи любить її, а люблячи хоче працювати для добра краю і його людности, 
служити їй, а не обирати, не експльоатувати для себе.
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Всякий, хто водить ся такими поглядами, дорогий співгорожанин для нас, незалежно 

від того, хтоб він не був — Великорос, Жид, Поляк, Чех. А хто хоче тільки живити ся з 
праці народньої, бути паразітом, по'ідателем солодких кусків — той нам не потрібен, без 
ріжниці, чи він не-Українець чи Українець.

Виклики про “Україну для Українців*1 відзивали ся не від нинішнього дня. Але вони 
походили від окремих людей, або від дрібних гуртків, які зіставали ся поза межами 
організованого поступового Українства. А організоване українське громадянство безоглядно 
заявляло ся против них.

Десять літ тому назад наш визначніший письменник В.Винниченко їдко висміяв сих 
людей, котрі навіть в українських тюрмах не хотіли терпіти кацапів і веліли їм забирати ся 
до Московщини. В сій іронії був глубокий зміст. Поки Росія була вязницею народів, 
Україна робила ся тісною камерою сеї вязниці, й її арестанти, збиті силоміць до купи, 
позбавлені свободи й ініціативи, не маючи виходу з свого неможливого становища, зривали 
серце на своїх товаришах, шукаючи між ними ще слабших, ще більш обділених долею. На 
сім Грунті виростав шовінізм, антисемітизм, і всякі иньші викривлення громадської думки. 
Але в просторій хаті широкої автономії України, котру будуємо на міцних підвалинах 
російської революції, повинно знайти ся місце всім користним, активним робітникам, 
перейнятим бажаннями добра громадянству, без ріжниці їх національности, партійних 
поглядів й ідеольоґії.

Ріжні вихватки, не згідні з сими нашими прінціпами, походять часом від людей, 
рознервованих пережитим українським лихоліттєм, нагінками правительства і неприхиль
ністю російського і зросійщеного громадянства. Не хочу тим оправдувати їх, але все таки 
добачаю в тім деякі “лагодячі обставини*1 (смягчающія обстоятельства), коли маємо тут до 
діла з людьми, які давніше справді терпіли за своє українство. Але се мабуть буває дуже- 
дуже рідко. Скільки можу судити, далеко частійше вихвачують ся з такими шовіністичними 
гаслами люде, які дуже тихо сиділи підчас попередніх нагінок на українство і стали 
виявляти незвичайну прудкість, тільки коли запахло в повітрі печеним.

Вони дійсно виявляють велику готовність спихати “кацапів** і займати їх місця з 
“присвоємим содержанієм, отопленієм, освіщенієм** й всіми иньшими онерами. Але ся 
готовість їх не викликає ніякого спочуття в кругах організованого українства!

Ми навпаки хочемо задержати на місцях старих користних, ідейних робітників, щирих 
прихильників свободи і демократизму, готових приноровитись до потреб нового життя 
українського народу і цілої України. Коли ми виводимо свідомих Українців на провідні 
місця, то тільки для того власне, щоб дати новий напрям, нову орієнтацію діяльности сих 
установ і організацій в умовах визволеного українського життя. Без усякої радости віддаємо 
ми на се діло наших товаришів, відриваючи їх від нашої організаційної роботи, і вони 
приймають сі доручення не як добрий кусок, а як малоприємний обовязок перед даною 
хвилею.

Потреби української національної роботи — організаційної, літературної й політичної — 
такі великі тепер, що стараємо ся відставляти від неї як найменьше сил, і тому завсігди 
готові заставити кожне місце в руках людини нам созвучної, суголосної, що стоїть на ґрунті 
інтересів краю й його людности, признання прав і потреб української більшости, при 
забезпеченню прав меньшостей. Чим більше буде таких певних і суголосних, солідарних з 
нами людей з не-Українців, тим лекша буде робота Українців і тому вони можуть їх тільки 
витати тут на Україні.

ПО ЗЇЗДІ
Від закінчення з'їзду проминуло кілька днів. Можна зібрати вражіння і поділити ся 

гадками з приводу його.
Скільки я міг вияснити собі з тих голосів, які довелося переслухати за сі дні, загальне 

вражіння від зїзду зістало ся втішне. З'їзд був людний, представляв собою велику сіть 
організацій, що обхоплювала собою переважну частину нашої території. Він вивів на 
видовище масу нових людей, з ріжних українських верств: представників селянства, 
салдатів, робітників і невважаючи на все намітив дуже однодушні основні лінії української
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політичної тактики, не кажучи про політичну плятформу. Не без того, щоби деякі промовці 
не впадали часами в мітинговий тон, виливаючи те, що наболіло на сердцї, перед свідомим 
громадянством, котре вперше побачило перед собою занеханнє репресій, відновленнє 
скасованої з початком війни української преси і українських організацій, заведеннє 
української мови в школі і в урядованню. Ні уряд, що ще вірив тоді в можливість повного 
винищення українства в виїмкових обставинах війни, ні російські парламентарні круги, ні 
поступове російське громадянство тоді не послухали нашого голосу. Українство зістало ся 
на мертвій точці репресій аж до останньої хвилі. Система утисків на українство була 
доведена до небувалих крайностей — дійшла свого вершка, небувалого від ганебного указу 
1876 року, саме в переддень революції, що переставила українську справу в зовсім иньші 
обставини, на зовсім иньший ґрунт.

Нічого більш помилкового не може бути тепер, як витягнути старі українські петиції й 
подавати їх наново правительству як наші домагання в данім моменті. Не може бути 
більшого нерозуміння хвилі, як наші старі домагання вважати мірою українських потреб в 
теперішности і сповненням їх думати задоволити потреби нинішнього українського життя. 
Те, чого ми добивали ся пять, чотири, три, навіть рік тому, колиб дане було тоді, було б 
прийняте українським громадянством з щирою подякою, і дійсно могло б мати своє 
значіннє, було б добром для нашого народу, охоронило б його від переживання тяжких 
хвиль останніх літ, улекшило б йому дальший культурний похід. Воно, розумієть ся, 
потрібне й тепер, мусить бути уділене негайно, щедрою рукою, в розмірах найбільш 
широких, свобідних від усяких обмежень і застережень. Але воно ніяк не може вважати ся 
задоволеннєм українських потреб, “розвязаннєм“ українського питання" для даного 
моменту. Се треба з усею рішучістю сказати про останню заяву тимчасового правительства 
про його спочутгє до “культурно-національного самоозначення народностей Росії". Не про 
нього тепер річ і нікого воно тепер не інтересує на Україні. Українського питання вже нема. 
Є вільний великий український нарід, який будує свою долю в нових умовах свободи.

Великі події, пережиті нами, зняли гальма з скритої енергії нашого народу. Як 
пригнетена спружина вона підносить ся перед здивованими очима чужих — і своїх.

Потреби і домагання України розгортують ся в усій широті. Найбільше нещастє в сій 
хвилі і для правительства, і для провідників громадянства — се не поспіти за скорим 
розгортаннєм домагань моменту.

Царське правительство кінець-кінцем засудило себе на смерть тим, що не могло йти з 
походом житя і дурило себе гадкою, що може його спинити або притримати, розложити за- 
доволеннє навіть тих уміркованих вимог, які йому ставили ся, на безконечні часи. Так мо
жуть себе потопити і його наступники, і всі хто беруть ся керувати народнім житгєм, чи на
шим, чи загально росшським, коли будуть водити ся старими споминами про ті мінімальні жа
дання, які ставились в старих умовах життя, в черепашинім поступі, котрим воно поступало.

Остерігаємо їх від сього! Ми ж у кождім разі сих помилок не можемо робити! Мусимо 
тримати руку на пульсі народнього житя і йти в ритм його биття. Воно тільки нам закон, 
йому ми мусимо коритись, його голосити всім, без огляду чи воно буде їм в такій масі. За 
всім тим з'їзд взагалі мав характер дуже діловитий, зробив за сі три дні дуже багато й 
посунув справу організації значно наперед.

Сі втішні помічення стають ще втішнішими, коли до того розважити ще обставини, за 
яких зїзд скликав ся. Вони зовсім не спріяли орґанізованости українського громадянства. 
Адже два з половиною роки Українці зіставали ся без преси, вона почала відновляти ся 
тільки перед самим з'їздом, і через страшенну дезорганізацію друкарської та видавничої 
справи не встигла добре наладити ся й досі. Ніякої організації громадської опінії перевести 
не було змоги. Новозаснована Центральна Рада також для самого з'їзду не встигла вийти з 
стадії власної організації і зайнята біжучими політичними справами, не могла уділити багато 
часу й уваги підготовчій праці до з'їзду. Вона постарала ся тільки, за недостачею української 
преси, розіслати яко мога більше повідомлень на місця громадським і земським установам і 
всяким організаціям, про які мала відомости.

Двері з'їзду були відкриті широко, і до них потекла справді густа лава нового елементу, 
серед котрого згубила ся стара Гвардія давнійших українських організацій. Переважну
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більшість зїзду становив “новий чоловік", який організувався в останніх роках, і ще більше 
стихійно, під давніми рефлєксіями української літератури й публіцистики. І коли тим не 
меньше вся ся маса нового елементу пішла так однодушно й одностайно, свідомо й 
діловито — тут виявила ся, за недостачою підготовки, вся сила великого організаційного 
інстинкту і хисту нашого народу, його вікової політичної мудрости, котру недурно звеличав 
на зїзді представник Тимчасового Правительства. Вона охоронила його істнуваннє серед 
найтяжших обставин його попередньої історії. Вона ж поведе його до нового розвитку, 
розцвіту і щастя.

Організовані українські групи, що утворили Центральну Раду в тимчасовім складі, мали 
ще те вдоволеннє, що переконали ся, наскільки та політична плятформа, яку вони 
виставили для даного моменту, відповіла вимогам і поглядам ширшого українського 
громадянства. Воно через своїх делегатів на з'їзді ухвалило їх роботу і зіставило без змін 
основні підстави тактики, визначені ними.

З'їзд отже зробив своє. Намітив головні лінії дальшої роботи. До неї тепер треба 
перейти. Загальні риси такої роботи на місцях зазначив я на зїзді і коротко повторю їх тут. 
Завданнєм найближших днів являєть ся організація українських комітетів по селах і 
містечках, де їх ще нема, комітетів повітових так само, і обєднаннє їх в густу організовану 
сіть по-ґуберську, обєднану ґуберськими українськими комітетами. Після переведення сеї 
роботи повітові й ґуберські комітети повинні бути вибрані делегатами з місць по 
організаційній схемі Центральної Ради, котра буде вироблена і оповіщена в близшім часі.

Паралельно з сим обєднаннєм і утворенням українських національних організацій 
повинен розвивати ся процес творення з їх ініціативи комітетів територіальних, зложених з 
представників не тільки українського громадянства, а й національних меньшостей. Такі 
територіальні комітети чи організації могли б розвивати організаційну роботу в контакті з 
иньшими місцевими групами й установами (тими, розумієть ся, які б схотіли йти солідарно 
з Українцями) в усяких потрібних випадках: при організації виборів, при всяких політичних 
виступах, при полагодженню національних чи класових загострень. Після організації на 
нових підставах органів міської й земської самоуправи такі мішані, територіальні комітети 
можуть місцями фактично здавать ся зайвими, коли й ті органи міські та земські будуть 
також обєднаннєм ріжних класових і національних елементів у відповідній пропорції. Але 
далеко не скрізь вони будуть такі, а навіть і там, де нові міські й повітові ради будуть 
близько підходити своїм складом до тих міжнаціональних комітетів, сі комітети мабуть й 
там не стануть непотрібні зовсім. Як запасні ініціативні групи, або як регулятори дїяльности 
тих місцевих й земських рад вони будуть варті того, щоб їх заховати й далі.

Ще одне пояснення. Я кажу про “повітові" і “губерські" організації! тільки приблизно. 
Наші повіти й губернії — се дуже припадкові комбінациї, які часто не відповідають дійсним 
звязкам людности: розривають місця, звязані між собою географічними, економічними, 
комунікаційними (дорожними) звязками, а вяжуть до купи місцевости, які тягнуть зовсім до 
ріжних центрів. Тому українським й всяким міським організаціям не потрібно сліпо їх 
тримати ся, а треба йти за натуральними, реальними звязками. Коли частина повіту тягне 
не до свого повітового міста, а до якогось містечка, можна її відділити. Коли Губернія 
роспадаєть ся на зовсім окремі райони — так само. Полудневі українські повіти Курщини, 
каприсом правительства відділені від Чернигівщини й Харківщини, мабуть прилучать ся до 
тутешніх організацій, так само українські повіти Воронїжчини тощо. Чим природнїйше 
завяжуть ся сі райони, тим буде користнійше. Вони відкриють перед нами дійсний, 
реальний територіяльний поділ України.

Ся організація на місцях дасть підставу до організації краєвої, котру признав потрібного, 
і то негайно, наш зїзд в інтересах координації всеї тої творчої роботи, котрої вимагає від 
громадянства укріпленнє нового ладу і перебудова з його прінціпами форм і відносин 
місцевого устрою. Вона стоїть теж на черзі, вимагає великої уваги — але її переведеннє не 
можливе без організації місцевої.
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Василь Микетюк народився 1896 року в селі Перерові на 
Станіславщині. Дев'ятнадцятилітнім записався в Українські Січові 
Стрільці. Першу світову війну закінчує 1919 року підхорунжим. В 
різні часи студіював філософію, журналістику, медицину у 
Львівському, Празькому, Берлінському університетах, Берлінському 
стоматологічному інституті. Здобув ступінь доктора філософії 
/Прага, 1926 рік/. Політичні та родинні ускладнення перешкодили 
захисту докторської дисертації з стоматології та примусили залишити 
Німеччину /1933 рік/. З 1939 року працював у Львові лікарем — 
стоматологом, завідуючим поліклінікою тощо. Помер 1973 року. 
Похований у селі Лисиничі Пустомитівського району Львівської 
області.

ДНЕВНИК 
Василя Мміс@тшіса9

сина Якова, рожд. 11 травня 1896 
в Перерові, повіт Коломия, Галичина.

Рік 1914 — в Перерові.
Війна Австриї, Німеччини і Туреччини з иньшими європейськими державами від 1 

серпня 1914 року.
Я беру участь в війні від 25 марта 1915 року, а в поли — від 25 мая 1915 року.
Перший піврік шестої кляси здав я добре. Чекав ще дві неділи, заки прийшло позволенє 

вступити до кляси. Від Скибіньського вибрався задля далекої дороги. Мешкаю у 
Фасцішевського на ул.Міцкевича в Коломиї. Наука загалом іде добре, одна тільки грека, 
яку має пр.Сьвітлик непокоїть мене. Але я не зважаю на то, уважаючи на слова прочих 
товаришів. Великодних ферий було півтретя неділи. Працював я по душу фізично, але 
умово ні. На Великдень, в сам день сьвята, вся родина зійшлася і радувалася, а я одинокий 
сумував, не брав участи в їх радости. Минули сьвята... Я знов у школі. Я записався до 
пласту, але бачу, що користи з него дуже а дуже мало. Виступив. Ожидаю кінця року. 
Математичну задачу зробив зле. Не добром пахне... На диво, довідуюся, що греку Сьвітлик 
пустив плазом, а з математики дав мені пр.Шипайло поправку. На диво, довідався, що маю 
обичаї. А то задля того, що по другий раз не вклонився пр. Мостовичеви десь в протягу 2
мінут. Я се зніс терпеливо. Нічого не робив йом у.------Вакациї------По роздачі сьвідоцтв
оповістив пр. Даниш, що Рада пральна дає роботу тим ученикам, які би хотіли заробити 
який ґрейцар. Мали їхати до Ворохти і ин. 4 міст. Денно 2 корони і харч. Я записався. 
Однак нічого з того не було, так як звичайно в Рутенця. Тиждень перебув вдома і записався 
до реґуляциї Прута. Робив вісім днів солідно і щиро. Дістав 12 кор.80 сот. Денно 1,60 сот. 
Та через працю домашну лишив я ту роботу. Дома працював я, може, тиждень, як сумна 
вістка огорнула село і взагалі державу. Бо коли сербський студент убив Фердинанда з 
жінкою, то наш цісар, не могучи знести того болю, зажадав злочинця до укарання в себе та 
деякі домагання. Сербія не пристала на се. Тоді цісар виповів війну. І в суботу 1.8. була 
загальна мобілізация. Взяли, між иньшими, Стефана і Юстина (брати). Великий, превели
кий жаль мене опанував, та ані одна слеза не покотилася по моїм лици. В неділю відвіз я їх
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до Коломиї. Стефанову кобилу відставив я до 36 полку, а з Стефаном розпрощався. Дві 
неділи тяжкої праці. Наступає третий тиждень. Брати: Юстин в Перемишли, а Стефан не 
знати. Писали оба додому листи, Юстин в Перемишли в кухни належить до балїону, 
Стефан писав з Галича, а більше і чутки про него нема.

На Довгах сіно ми скидали у оден стіг 41 копиць, а в другий -  35, а в третий — 10. 
Коби Пан Біг позволив його худобі спокійно зїсти. Тепер взялися ми до нашої роботи. 
Посіяли жита, що я вмолотив кавалочок на нових.

В тих днях прийшло від Старшини української з Коломиї, а заразом прийшов 
пр.Левицький і дав відозву, в якій заохочував до добровольців на Москаля іти. Я рад був 
іти, та родичі заборонили мені з тої причини, що два пішли вже.

Дня 15 церкв.серпня пішли наші добровольці: Іван Данищук, Никола Остафійчук, 
Василь Арсенюк, Никола Арсенюк. При кінци серпня зробив я собі черевики за 16 кор. у 
Ґершера в Коломиї.

31 серпня здав я поправку у пр.Даниша. Вчився, а зглядно переглядав 2 1/2 днини. Ішов 
з Коломиї домів. Коло бровара здибав наших жовнярів, які їхали в напрямі Коломиї з 
амуніциєю.

Кривавий піт з лиця їх стікає
Чорна трівога їх серця огортає
Самі, як звірята вючні, ледви ідуть...
Вересень: Шкільний рік не розпочався. Міністер Просвіти оголосив, що з причини 

ріжних заворушень наука розпочнеться пізніше.
Вдома молотив жито і пшеницю. Помагав мені два дни Іван Романів. Змолотили. Ми 

викопали яму, щоби було де сховати збіже та дещо одежини. В понеділок х-тий 
повибиралися всякі урядники з Коломиї і околиці. А ми, селяни, почали вибиратися, та 
річи відвезли на правобережа Прута, а вдома були помимо того. Кождий день минає ще з 
супокоєм, однак на кождий новий сподіємося щось страшного.

Дня 15 вересня у вівторок поїхав я на Довга з Дєдем по ріще, та й щоби забрати 1 ко
пицю сіна, що лишилася була. По дорозі Дєді зустрінулись з Данилом Панлюком, який їхав 
дров купувати у матівский ліс. Вони йому сказали, чи би не купив дрова, що є на Юстино- 
вім. Він радо згодився, бо близща дорога і таньше. Продали півшуха за 14 кор. Нім ще вони 
з ним там в лісі рахувалися, я наклав ріща, і коли вони прийшли, переклали на фіру копи
цю та й поїхали домів. По дорозі повернули вони на Стефанову траву (ох, Боже, його вже 
десь нема на світі), бо Андрій Веселовський мав косити отаву, а я поїхав домів. Лиш виїхав 
на горб коло шандара, як учув два стріли гарматні. Не добром пахне -  подумав я собі. Ви
їхав на селище і поглянув на Коломию; аж Коломия займилася. Приїхав я домів, а мама ка
жуть, що треба ще троха закопувати, бо горе, та я, ніби додаючи відваги, кажу: “Але що! 
війська нашого нема, нема чого боятися”. Скинули з Дєдем сіно і ріще, та й поїхали в поле. 
Вимикали фасолі та й вижали коловатниці і троха гарбузів, та й далі домів. Вдома довідали
ся, що сила козаків є в Коломиї і що вони стрінулися з нашею патролею і думали, що бага
то є, пустили канону тай Маріягільф пішов впопіль. Цілу ніч спали так, як на шпильках.

Середа 16.9. вийшли ми з Дєдем орати курудзєнку і сіяти жито. День гарний, 
погідливий. Зорали і пішли напоїти коні. (Ми брали у Юстина). Довідалися, що козаки 
їхали цісарською дорогою в напрямі Залуча і що в Корничи підмінували міст. Пополудню 
побачили, як цісарською дорогою їхали козаки (було їх 15), оден попід гору, а оден — попри 
штрику. Я став на віз і приглядався їм, та Дєді сказали, щоби я зліз, бо якби вздріли, то 
могли би забрати з собою. До вечора не видко їх було.

Четвер 17.9. поїхав я в Матіївці в город по конюшину і бачив козаків 8, як штрикою 
їхали, а двох — цісарською дорогою. Нім я приїхав додому, то вчув вистріл. Пізніше 
довідався, що вони підмінували міст у Матіївцях і вайхи на стациї розбили. Т.с. в нашого 
будинка понищили дроти телеграфічні і телефонічні. Перед полуднем Дєді поїхали в млин в 
Корнич. На полуднє я скупався, а потім до вечора перебайдикував, бо родичі пішли в 
Матіївці колопні брати.

П’ятниця 18.9. Дєді і мама поїхали в місто, та з тої причини, що коні брали на 
Форшпан, мама вернулися домів від рогачки, а Дєді сами пішли. Дещо продали і вернули,
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казали, що їх Генерал-Губернатор Сіхов видав свої розпорядки і що Коломия піддалася 
йому. Купили капелюх мені 2 к. 80 с.

Субота 19.9. козаки забралися з Коломиї. Я поїхав на Довга набрав фіру ріща і приїхав 
домів. Вдома наколов дров, позамітав та поїхав у Матіївці по колопні.

Неділя 20.9. У неділеньку та ранесенько гармати вигравали горами, лісами, темними 
гаями... Я пішов до церкви до Матіївець. На казаню піп жалувався на людий, що так в 
понижене взяли попів. По церкві вийшли на двір, та що дощ падав, задержалися під 
церквою. Перестав дощ. Ідемо домів і чуємо на полуднє в горах гуркіт гармат. По полудню 
обірвав ренети з маленької яблінки, буде, може, до 90 яблок. Приготовляємося на празник, 
бо вже завтра припадає. Ох, сумний він буде та невеселий.

Понеділок 21.9. Празник відбувся. В церкві відправляв Сл.Б.о.Русин, а проповідь мав 
воскресінецький о.Смеричиньский. Понад вечір вийшов на вулицю. Довідався, що Лучка 
Василь Гриця зі шваґром Іваном завертали коні з під гори. В тім надлетів козак з цісарської 
дороги і каже: “Що то є?" — на паски, а Василь: “То є відзнаки, що я є ученик “ (а він мав 
паски 5-ї кляси). “Подати мені!" Відорвав і подав.

...Не записував, а тепер загально до кінця місяця. Курудзи в городі виломили і полупи
ли, а шумелину вижали і склали в купи. Тепер лагодимо з Дєдем яму на бараболю, як наз. 
похідну. Привезли 2 дуби з Дубрівки, а оден — з Довгів, і вже пореперували.

Жовтень. їхали козаки нашою вулицею, як я носив курудзи на кіш. Я побачив їх і сей- 
час побіг дивитися на них. Перший між ними запитався, чи їхали дорогою наші салдати, а 
коли я казав, що ні, то він потверджував ще більше, що їхали. Я вже нічо не говорив. А по- 
слідній запитався Дєдю: “сколько роков йому", а Дєді: „сімнайцять", і він поїхав, похитав
ши головою.

6.КГ второк, нас четверо: я, Дєді, Марія і Юстинова наймичка брали бараболю в поли 
на нових. День погідний, гарний. Рано їхав поїзд з росийскими салдатами. На полуднє т.с. і 
в вечір. Набрали 9 міхів, бараболя середня.

7.10. другий день браня бараболь (нас троє). Три фіри їхало з сіном до Коломиї, на 
переді верхом козак і ззаду. Верхом салдати їхали влогою і потім пустилися на села і десь 
там у панів взяли до 20 штук худоби і по полудни гнали до Коломиї. Понад вечір їхав відділ 
салдатів з Коломиї. Оден салдат їхав штрикою, а оден — попри иггрику; нічого не казали. 
За ними поїхав вслід поїзд з салдатами.

8.10. рано холодно. Пішли з Дєдем до Юстинихи і забрали слупи, що прикрила була 
ними яму. Має вже нову наймичку з Пилипів. Я злагодив фіру, а Дєді принесли ріща і 
соломи, поклали мішки та 2 рискалі, я вгорнув єще кожушину до сардака, бо дуже зимно і 
вітер сильний. Зачинає мрачіти та падати сніг. Приїхали. Оба з Дєдем розкопуємо, а Марія 
збирає. Розклали ватру, щоби загрітися і спечи бараболі. їхав поїзд до Коломиї. Оден салдат 
поздоровляв нас. Набрали 3 і пів міха, як добрий пустився пластовець. Ми скупчились коло 
вогню і заїдаємо печену бараболю. Коня, тому що робив шкоду і не хотів пасти, присилили 
до глою. Тому що не переставав пластовець, зібрали саки на паки і поїхали. Коло двора був 
з товаром наймит Іван. Я казав гонити домів по розказу Дєдевім. Дома пообідали ми (2 
год.), я відпочивав вже, а Дєді пішли в село. Прийшла Анна Юстиниха і Никола. Анна 
питалася, чи ми в місто не будемо їхати. Никола журився над своєю долею, я ... вже ... т.с. 
Повечеряв та й ляг спати. А пластовець не перестає.

Настали погідні дни. Ми вибрали бараболю. Направили яму, ссипали бараболю (ЗО 
мішків) та й виорали з Дєдем на жито і трішки пшениці. На Покрови празник у Матїївцях.

17.10. неділя, був я в Коломиї. Коло (Мані) стояло дуже багато салдатів. Питали
ся мене: “Ви курите?" — “Ні!“ — “Я вам продам духану“. — “Не курю, і не потрібно 
мені". А Андрій Дідик, що йшов зі мною, приступив і купив дві пачки грубого нашого 
тютюну по 10 сот. В Коломиї пішовєм до церкви, де була сила масковського війська. 
Оден офіцер, що стояв на заді коло мене, як пішов піп з тацою, кинув два гроші 
по 10 копійок. Фантерісті кидали т.с. копійки. Відправляв о.Русин, т.с. проповідь мав. 
По Сл.Б. стрінувся з т.Цвицишином, котрий на мою просьбу позичив мені дві 
книжки Левицького-Нечуя: “Хмари" і 2. том “Старосвіцкі батюшки і матушки" і 
Бурлачка.
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Той тиждень їздив ба по дрова, ба щось так робив, а в суботу пішов до Николи до 

машини.. І сей цілий тиждень гуркало десь так як Микуличин-Делятин.
23.10. неділя, зібрався і пішов до нашої церкви. В церкві Василь Гриців сказав мені, що 

іде до Коломиї, та не має товариства. Я однаково мав віддати книжку, та й згодився з ним 
іти. Прийшов до Коломиї. На ратуши повівала австрийська фана. 40 днів росийскої неволі 
минуло. Велика радість, а заразом смуток огорнув мене. Бо ж колиби прийшли наші 
брюхачі, зараз пазабирають так молодих, як і старих. Позичив у т.Цвицишина “Хазяїн" 
Тобилевича і пішов домів, шоби ту радість оповістити селови.

2 дни коло машини у Николи, а в середу привезли сіна з Прочерти. В четрвер зіблили 
на Сокілні, а в п’ятницю 28.10 за Вільхівцем на Юстиновім. Десь около 10. год. почули 
стріли в напрямі Заболотова. Кажуть, що то підмінували наші шини в Хлібичині. Було 10 
стрілів. Дуже зимно, а до того мрака дощева січе, а січе. В полуднє попоїли квасного 
молока стуленого (аж дрощі мене брали), і понад вечір поїхали домів. Коло будки стояло 
два москалі та жували яблока. Цісарською дорогою йшли матівські люди та говорили, що 
жидів б’ють москалі. Вночи 11 год. приїхав москаль і поліциян до села і забрали 8 
форшпанів. Кажуть, що вони возили щось з Коломиї до Матіївець. Вернули в суботу 12 год. 
в ночи.

Падолист: 1. неділя. В церкві в Матіївцях. Москалів дуже багато на стациї.
2.11. Дєді поїхали до млина, а я був вдома і лущив курудзи. Мрачіло.
3.11. Доорював на Сокілни. Густа мрака. Наймит Іван поганяв коні.
4.11. середа. Зіблив за Вільхівцем, на Аннинім. Дуже зимно, острий вітер.
5.11. четвер. Зіблив на Нових коло кантини. їхав поїзд з москалями. 2 льори з шинами, 

на переді оден віз з кухнею, піч і ззаду візок; так слідували за собою. Як я їхав в поле, то 
їхало навперед мене 2 козаки і поїхали на Матіївці і звідтам вернулися. Десь о дві години 
пізніше йшло 9 салдатів, за ними купка до 20 салдатів, 2 офіцери на конях, 15 форшпанів і 
около 15 штук худоби та 4 салдати. Понад вечір греміли гармати в околиці Мишина.

6.11. п’ятниця, з раня падав сніг, а що ми думали, тому що заслотилось, буде падати 
сніг, то тому сиділи дома. Лущив насінні курудзи та нарубав дров. Греміли гармати від 11—2 
год.

7.11. субота. Місяць світив до раня. Рано 6 год. сонце зійшло ярким світлом. Мороз 
сильний, замерзло. Ми з Дєдем склали шумелину, а понад вечір поїхав я з Параскою в 
Матіївці по шумелину. Відбув варту сільску з Грицем Калиняком. Гармат вистріли було чути 
в напрямі Мишина більш як пів день.

8.11. неділя, Дмитра. В церкві в Перерові. Піп ганьбив наших старших парубків, 
що, перебравшись на Москалів, страшили вдовиць, та й називав: “ґалґани остатні". Дєді 
пішли на Кропивищі на храм з тої причини, щоби довідатись, де то стріляли, бо то село 
межить з Іспасом та Мишином недалеко. Говорили, що битва була на мишиньскій толоці, 
та й багато ранених наших привезли москалі до Коломиї. Козаки спалили Яблонів за те, 
що (як говорять) якийсь жид убив росийского офіцера і обступили довкола, щоби не 
ратував. Оповідане Василя Лучки Гриця: в Коломиї суть наші полонені жовніри, т.с. 
в Гімназії укр. суть ранені наші. Трох бачив вже, що віддали Богу духа. Одному з них 
була вирвана твар і підборідя, другому розбитий череп, а третьому ... і всім тром кров 
застила на лицю і в великих болях повмерали. Се Угри. В 20-ім ст. чути слова: Бий, ріж, 
мордуй...

9.11. понеділок. До полудня возив обірник на Пилипову сторінку. Дєді прийшли з 
церкви (о.Русин зложував візиту), і ми поїхали по сіно на Довги. Там побачили 4 фіри, що 
згромаджували на нашім лист. їдемо в порон. Зад воза перевернувся у воду. Підоймили, а 
тим часом перед перевернувся у другу сторону, нещастє... Якось заїхали. Я побіг до 
Юстинихи, взяв воза, переклали і заїхали щасливо домів. Комічна трагедия, розвора 
вломилась. В Юстинихи молотить Никола збіжє машиною.

10.11. второк, возив обірник до полудня, а відтак розкидав. Никола домолотив в 
Юстинихи, а вечером привезли машину до нас.

11.11. середа, вивіз ще троха обірнику, розкинули з Дєдем і П.г. орали Пилипову 
сторінку і одну попри ню. Стефанове збіжє молотить Николай.
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12.11. четвер, виорав город Юстинисі. Іван вигнав товар на Сокілну, а що велика сила 
Москалів ішла в напрямі Чернівців, і ідучи лавою захопили і Сокілну. Козак прибіг і хотів 
гнати кілька штук, та худоба порозліталася. Він покричав, та й поїхав. А в Оренчучки взяли, 
але вона бігла за ними, і офіцер казав віддати їй. Уорав ще троха в нашім городі.

13.11. п’ятниця. Мрачно, дощ, звич. осінна пора. їхали в напрямі Черновець знов 
козаки, форшпани і везканони. 11 год. я зачав орати далі в городі.

14.11. субота. Пішов до Юстинихи по коні та й за позволом єї взяв Кобзар Шевченка і 
Взірцевий Господар. Доорав в городі 11 год., в Параски домолотили збіжє. Козаки убили 
(здається наш жовнір) чоловіка на ціс. дорозі, а наші люди поховали його.

15.11 неділя був в Коломиї, віддав т.Цвицишинови книжки і позичив Грушевского Культ. - 
нац.рух. Мало є Москалів, багато їх з парні виходило, що парилися. Бувєм з т.Пельвецьким, 
дуже охочий і веселий, що наближуєсь їм конець. Прийшов домів та й заїдав смачно 
голубці, бо ...дуже зголоднів. До села прийшов поліциян з Коломиї і зажадав по розказу ко
заків х-форшпанів. Люди не хотіли давати, а багато повтікало в гори, лази з кіньми. Заледво 
З фіри найшлося. Іван Юрків, Іван Савчук старий і Іван Кубаєвич спряженими Михайла і 
Онофрия Кондрука. Заступник Лесь кричав на Данила Савчука, що він мусить піти, і брав 
навіть задля широкого писка до арешту, та сей вирвався і утік. Вечером 8 год. приїхали 
Дєді.

16.11. понеділок. Визяблили Юстинисі за рікою.
17.11. второк. Поїхавєм на корнецке. Воронюк, щоби мені показати помірок. Розповідав 

мені, як то жиди млиньскі говорять, що коли Австрия вернеся, то ми, Українці, стратимо 
всі права, школи і будемо гноблені, задля того що (неправдою є) ми показуємо Москалям, 
де наше військо. Пр. тато (Українець) показує Москалям, де його син криєся. То є говорене 
жидів... Рано поїхали верхом два жовніри до нашого села. Оден офіцер і оден козак. Щось 
буде нового. Взяли корову у жидів, і у Дідайла. Дєді і мама були в місті.

18.11 середа. Я лишився дома, бо черевики дали до направи, за то Дєді поїхали на 
корнецке. Я повідрізував непотрібні галузи з дерев у саді. Говорили: що з раня були жиди 
веселі, а о 2-год. приїхали Москалі десь від церкви з 50 гарматами з двома люфами, тягнуло 
6 коний. У місті всьо дороге. Постоли не купили мені, бо не було. Сірники (пачка) 5—6 сот. 
мило 18—20 кр., то що коштувало 11. Тютюн і табаку проти австр.права носять жиди містом 
і продають по вистій ціні, взагалі дуже друть жиди, а наше по низькій ціні купують.

19.11. четвер. Падає сніг у болото... Дома. Мали ще Лозову визяблити, та вже не 
вдалось. Лущим насіні курудзи. Параска була в місті, хоч фурдилиця страшна.

20.11. Вдома лущимо курудзи. Далі сніг падає. Бувєм у Штальта і взяв кожушинку, що 
була в направі, для Юстинового Йвана, 3 кор. коштує. Киптарів наших ще нема, щойно 
скіри ключує. До Ілька відніс корону за направу черевиків і чобіт...

21.11. субота. Михаїла. Був в нашій церкві. Витавсь Михайло. Мама були вдома, бо хорі. 
В 2.год. пішов до Дідика і віддав книжки. Нічого не зичив. Разом пішли на вечірну. Дєді на 
празнику на Тростянці.

22.11. неділя. 4 год. дав худобі шумелини, а коневи — сіна, і записую. Читаю німецьку 
книжку: “Ді Фрау фон Меєр“ фон Генрік Ібзен. Відправа в нашій церкві. Моцний мороз, 
однак я лиш в сардаці. В полуднє були в попа 5 російських офіцерів на конях. Пообідали, 
погодували коні і поїхали до Коломиї. Був на вечірні, а добре змерз. Дєді на празнику на 
Тростянці та й принесли добру миску празнечного. Говорили, що коло порона т.с. 5 
офіцерів рано питалися, де є перехід водою, а вони показали, та сі вислали одного, щоби 
пробував, а сами наставили багнети і кажуть: “як він утопиться, то ми тебе заб’ємо", та сей 
перейшов, і вони за ним брили на конях.

23.11. понеділок. Мороз сильний. Уставив машину до молочення сам, бо Никола казав, 
що хорий, і даю в зуби. Є Сідор і Волошинюк. Овес змолотили. У вечір заплатили В. а 
Сідора ще на другий день. Порохи а порохи.

24.11. Чути гуркітанє в напрямі Чернівців. Молотимо ячмінь, переносимо солому до 
стодоли, смерком млинкуємо. Сідорови маю за два дни привезти дров з його ліса.

25.11. Ідем. Млинкує нас троє: я, Марія, Іван; Дєді і мама у місті. Болить мене голова 
від самого раня... Купили постоли і волоки для мене за 6 к.
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26.11. Далі млинкуємо. Були купці і давали 100 корон за 2 безрога. Домлинкували, та 

малий видаток. 6 мішків вівса, а 4 1/2 ячменю. Набрали з ями бараболі і бураків. Спю на 
запічку, бо за студено вже на лавиці.

27.11. Поїхали з Дєдем у млин у Корнич. Маємо на петель пшеницю і ячмінь, а овес на 
омаску. Параска дула курудзи, ячмінь, нараз, овес омаска. Анна курудзи. Олена курудзи і 
Василишині т.с. Кінь ще не кутий і тяжко тягне, бо ковзаєся. Бачився з Курилюком, 
котрий на леді на млинівці ковзався. 8 год. приїхали домів. Гарна місячна, мрачна ніч, але 
морозна. 5 днів пороху. Згадай старий.

28.11. Мороз крепкий. Піст. Нарубав дров у піч, приніс постоли від Ліщука з 
Тростянки, 25 кр. робота. Були Гуцули з лижаками із Прокуряви, говорили, що там є багато 
нашого війська і незадовго буде асенгерунок. Я зачав плисти собі рукавиці. Коня підкували.

29.11. Встав 4.год. дав худобі і записую... Нікуди не виходив. В церкві у Матіївцях. 
Скористався з того, бо лишився дома, порядно вимився. Понадвечір пішов до Юстинихи і 
балакав ба про се, ба про те.

30.11. Мороз. Лід на ріці дуже сильний. Сотки фір переїздять. Привезли з Дєдем сіна 
обома фірами для нас. Почали другий стіг.

Грудень 1914. 1.12. Мороз. Привезли саньми (2) Юстинисі сіна. Дєді підкували 
Юстинові коні на передні ноги, а задні підкови відорвали 3 к. 20 с. (4 підкови).

2.12. Мороз — мрака. Ледом почерез ріку їдемо в ліс. Сонце сходить та через туман 
мраки не може прідертись. На Пилипах мрака проступилась, сонце пустило яскраві проміня 
на нашу землицю. Пустило проміня і на мене і я... о Боже... дочекався в своїм житю того 
слова св. слова Я Щ А С Л И В И  Й.... Так мені стало любо, любо... неначе в Бога... І я, 
що колись говорив, що ніколи не буду щасливий, то ще таки... Привезли Юстинови дров.

3.12. Мороз — мрака. Привезли для себе дров з ліса.
4.12. Введеніє пр.Богородиці в храм. Був в церкві у Матіївцях. Піп крутив на 

проповідальници про жертви. Війтів коломийского повіта кликав Москаль Сівірский і дав 
розпорядок, що аби не чіпати фіри по дорогах, то регулярно мають що днини за порядком 
приїздити фіри з сіл призначених до магістрату і тут перечекати 24 год. Як зайде потреба, то 
возьмуть, а як ні, то по 24-ох год. мають їхати домів. Котрий вояк австр. піддасться 
добровільно Москалеви, то він пускає його на волю. Хто доручить австр.карабіна, дістає 15 
кор., а хто патрони, то 3 кор. Ото є примана, ото є шахрайство... На вечірни був у нашій 
церкві. По вечірни п. Дідик А. (тоді абсольвент фільософії -  моє пояснення) приїхав з 
Коломиї в постолах і в калпани і сказав, що т.Слюсарчук убитий, що оден охотник яко 
невільник московський приписав зі Львова. Позичив у Лучки В.Гр. поль.книжку, 
переведену з нім. Еккегард — Шеффель. Повернув до Юстина і позичив унуч і холошень, та 
й дьогтю, щоби висмарувати постоли.

5.12. Вбувся в постоли, в шапці, в кожусі, привезли сіно Юстинови. Ще трохи маю 
доплітати рукавиці та й буде конець. Ночі довгі, аж спатися не хоче.

6.12. Легенький мороз. Був в церкві в Перерові. Перед вечірнею вступив до Читальні, де 
мав нагоду почути спів (глас)... Співав з парубчаками, чудово! По вечірни довідався від 
п.Дідика і від иньших господарів, що зі Сербією Австрия вже скінчила, а на залогу дала 
болгарське військо; що Німець зайшов вже до Парижа; що Швеція і Норвегія йде на поміч 
нашим союзникам проти Росиї; що наші жовніри зайшли до Березова до війта і разом з 
ним забрали начию молодих хлопців аж до 36 літ; що Росияни заступили їм дорогу і всіх 
жовнірів повбивали; що наше війско леда день зявиться в Коломиї. І иньші подібні речі 
довідався та всіх аж не міг запам’ятати.

7.12. Легенький мороз. Привезли саньми дров з ліса і собі обома саньми. їхали на лід.
8.12. Ідем (значить т.с.) Толока: Василь Микетюк Семена і Якова, Яків Микетюк, 

Михайло Скальчук і Андрій Веселовський привезли сіно Грицеви Микетюкови. Вісти: 
що козаки були в Стадника і взяли курку, що два були в дворі, а потім Василь Савчук 
Івана, що віз обірник в поле, відвіз їх до Коломиї; що Василихи стрийної мої брат написав 
лист з Петербурга домів яко завойовник; що якийсь чоловік з Рунґур був з Грицем 
Микетюком на Уграх вже по другий раз та тепер він вже не писав листа, бо йшов до вогню 
і не мав часу.
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9.12. Сонце-мрака. Дєді були в місті. Потреби: нафта, мило, сірник. Я і Василь Савчук 
Івана привезли дров, ріща з Довгів Олені Тимчук, за то вона має нам помагати через 2-3 
дни. Привіз санчата від Василя тетиного.

10.12 Мрака. Наколов дров букових і трепетових. За ріку не їхали, бо крижі нанесло 
мною та й затамувало порон. Плету рукавиці...

11.12. Мрака. Вдома. Плету рукавиці і вже доплітаю. Були купці і давали 66 зр 
(Гульденів) за обох, а за одного 38 зр.

12.12. Мрака. Вдома. Доплів рукавиці і пальки і вже поклав на жертку. Никола взяв вже 
у Юстина 8 кор. за молочене. Вже відвезли молотільню санчатами Николі, хотя й не 
змолотили вівса з Лозової. Чекаємо ще трохи. Віст: що з млина взяли козаки дві килі муки і 
стрілили два рази; що жиди хочуть 8 людей взяти до канцеляриї, щоб лиш сиділи, а будуть 
їм за то платити, аби козаків просили (якби брали муку), що вони з сего млина лиш жиють. 
Питав жидів, чи є мука до воженя. Шмілєс казав, що на другий тиждень можна буде возити 
цілий тиждень, кила — 25 крейцарів.

13.12. Мрака. Богослуженє в Матіївцях. Я лишився вдома і читаю дальше Еккегарда. 
Дєді були в Коломиї і принесли лист якогось Гуменюка з Замулинець, що написав з 
Ростова на Дону яко завойовник.

14.12. Легкий мороз. Ціль моя була млин, возити муку та Дєді заборонили мені. Я поїхав 
на Довга і набрав ріща. їзда пороном. Ночували Гуцули з Прокурєви, говорили, що їх 
селом їхали Фурвези 600 і везли амуніцию, іду, одяг... і коли виїхали на пільну дорогу, то 
позастрягали. Люди села бігли (до сотки) підбичовувати, та офіцир заборонив, а коли 
Москалі надбігли, то одних вібили, а другі повтікали, а вози попалили, що оден Гуцул утік у 
верх, а коня єще не взяв, а Москалі зайшли до хати пообглядали будинки, коня погодували 
та й лягли, а чоловік у ночи коня взяв та й у верх. Рано несе Москаль веретою сіна коневи, 
а коня нема, а той кричить: “хтось мого коня вкрав".

15.12. Привіз ріща з ліса. З Утроп чоловік був з сісею і говорив, що 10 чоловіків а 2 
жінки повісили, а 200 хат спалили. Угри дуже добрі, за іду платили, а москалі — нічого.

16.12. Ляпавка. Привезли дві фіри дров з ліса Юстинови...
17.12. (Варвари). Привіз з Довгів ріще. Дєді робили околоти. Було 4 всіх. Я відбував 

варту.
18.12. Ярмарок за Николи. Вдома наколов дров вже таки гет-гет. Мама хорі третій день. 

Купив у Штальта пів пуделка ґльобіну за 15 сот... Було в него багато парубків.
19.12. св.Николай. В церкві в Перерові. С.Божої не було. Питаємося т.Савчука, чи вже 

прочитав Кармелюка, що позичив у Дідика, казав, що позичив якимсь паннам, та й нема. 
Вечірню дяки відправляли. Празник на Дебеславцях. Цибулька і Цибулькова пішли на праз- 
ник, а там парубки зробили “Віче“, а також дівчата... Нікого з них не видно було на толоці.

20.12. В церкві в Перерові.
21.12. Я робив околоти, а Дєді були в місті. Всіх околотів є 6.
22.12. Зачатіє Пр.Д.Марії. Всеночне було в понеділок вечором, а нині лиш С.Б., ходив

вечером долішною вулицею. Над Прутом....
23.12. Дєді поїхали в млин у Корнич. Змололи міх курудзи а мішок жита. Я був у 

Штальта, а пополудню сидів у Николи.
24.12. Зробив 7 околотів. На кождий околіт перебиваю 12 приколотків. Дєді привезли 

сіно з Довгів.
25.12. Разом з Дєдем зробили 10 околотів. Гремлять гармати на заході. Піхав сім’я і 

зернята.
26.12. Дєді пішли до олійници, а я зробив шість околотів. Ще є в полі прикладжені 

приколотки, але ті пізніше. Приніс вечером кужушину від Штальта, за роботу 12 корон. 
Опісля пішов до олійниці. Дуже багато людий. О 9 год. прийшлим домів. Чужак о 3-ій рано, 
Яків Доцин о 6-тій рано. Вже по польських святах.

27.12. В церкві в Матіївцях. По вечірні говорив т.Савчук, що Тимофійчук і 
Майковський суть в Коломиї яко утікачі; що Томенко є на Уграх яко супровід; що Москалі 
обложили Коломию — Яблонів; що Українцям дуже добре поводиться. Слава! слава! (як 
правда?).
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28.12. Мрака. їздив Сидорові Калинякови в ліс за то, що помагав коло молотільні два 

дни. Дуже багато йшло Москалів з Коломиї на Косів — Яблонів. Сидор, дуже добрий 
чоловік, веселий, балакучий і добрий віцмайстер. Гуркотання. Дорога була добра, тверда, 
замерзла глина і так як по плитах їдеся.

29.12. Мрака. Обома фірами їхалим собі по сіно на Довги. У вечір прийшов їлько 
Куриляк, щоби Дєді дали сьвітла, бо Михайло, його син, ґешторбен. Ходив на долішну 
вулицю і бачив ...

30.12 Мрака. Я і Ст.Воронюк везли сіно Юстинови. Під першим горбиком коні стали і 
ані руш далі іти. Може з годину вйокали, а дощ уже йшов добрий, яким урадили, щоби 
фіру назад узяти і потім боком Захарюковим поїхати. Вже й щасливо заїхали, але полуденок 
добрий був, дві миски капусти а миска бобу, але файс. Вечером звив два півмітки. Дєді 
їздили Яковисі Бирчак теті у ліс. Сніг падає дуже, місяць у підповні, ясно світить до 6 год. 
рано.

31.12. Сніг падає дуже. Дєді їхали у місто нашим конем. Жидівське всьо дороге, а наше 
всьо тане. Погребали в Коломиї 5 російських офіцирів, вічна їм пам’ять. Я перемлинкував 
жито, є з-за ділетка з-під розбою, а по полудню зробив лопату і згортав сніг, бо дуже багато 
є перед хатою. Купили лопату в місті за 36 с. до снігу. Був вуйко Василь і питав за складку. 
Дєді мають різати пацюка і половину собі, а половину на складку. Муки в млині дає, але 
хоче за пів чвертку тепер гроші, а пів чвертку відроблювати таки нині. Писавбим ще деякі 
брехні воєнні, але шкода паперу.

1915. Перший січень, п’ятниця, війна європейська вже піврік досягає.
1.1. Сніг падає з раня, потім ясно, сонце гріє до 2 год., наступила мрака і треває цілу 

ніч. Я вивожував сніг з перед хати конем до полудня. Пополудни випоров з-під товаріт гній 
(було з яких 3 фіри гною) Понад вечір згріб єще троха снігу перед стодолою. У вечір зробив 
прохід в долішню вулицю. Ой Боже!... Дєді пополудню їхали до Коломиї, щоби забрати 
городинну від Фасцішевського, що були забули, і купити свічок до церкви.

2.1. Вітер долішньо-східний з мракою. Лід стинаєся на Пруті. Будесанна почерез Прут. 
Цілий день перебайдикував. Витяг бодні з ями, трохи пліснівка є. В вечір пішов до Штальта 
в тій надії, що там буде Василь Андрія Іванишиного, котрий був би мене обстриг, та його 
не було. Тоді я і Іван Матіїв пішли в нашу вулицю і стояли коло Наталки хати, як ідуть 
чотири салдати і питають, чи є хто коло порона, а ми кажемо: є; та й далі стали коло нашої 
керниці і чуємо, а він каже Пилипови, хутко, бо стріляти буду, а відтак пішов до Наталки і 
до Цибульки, та й поїхав на той бік.

3.1. В церкві в Перерові. Пополудню колядували парубеньки в читальни. Я т.с. помагав. 
Маємо зійтися у середу на св.Вечір до читальні, щоби зробити пробу коляди.

4.1. Вітер східний-зимний. Леду нема доброго. Наколов дров трепетових.
5.1. їхали Парасці по сіно. Привезли з купленої, я нашим конем. Дєді Юстиновими і 

Михайло Скальчук. Никола Лайтарчук за то, що молотив Парасці, взяв собі т.с. фіру—сани 
добрі. Забрали цілий стіг. В пороні зачепила була листовка у місток порона, але людий 
було, і якось заїхав.

6.1. Св.Вечір. Зимно — мрака — сонце — тепло. Взяв у Параски кавалок хліба і поїхав 
нашим і Юстиновим одним нам у ліс. Приїхав, дещо впорядкував і сіли до Вечері. Сумний, 
дуже сумний Вечір, колись був Стефан... Юстин..., а тепер, о Боже... По Вечери колядував у 
сестри Анни, а потім з Николою пішли до нас, як надійшли парубеньки 4 і заколядували 
під вікном. Я запросив до хати. В хаті заколядували єще і пішли до читальні, там зробили 
пробу коляди, потім в долішню вулицю, але мало де сьвітло було. Вернули і заколядували у 
Цибульки, побули в хаті до 11 год. і розійшлися. 12 г. я ляг спати.

7.1. Рождество Христове. З год. встав, а 4. год. був в церкві в нас в Перерові. Вже було 
по Всеночнім. 7.год. було по Богослуженю. Пообідав і спав до 11 год. Встав і в І.год. пішов 
до вечірної. По вечірні приїхали два козаки (оден офіцир) д’церкві та й казали, щоби люди 
зголошувалися худобу продавати. Ніхто не зголошувався. Вони почали ходити від хати до 
хати і дійшли до нас. В нас взяли ружину. Дєді просили, а мама аж плакали, нічого не 
помагало, хотіли брати Парасчину, та казали, що то лиш одна, і що чоловік пішов (ах 
Стефане, де ти?!) — дали за ню ЗО рублей і картку написав офіцир: “ 1914 г. Декабра 25 дня
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взято корову Якова Мекитюкь да Коломой, пожалуста, не брать больше у него“. Отак 
деруть з кождого боку, Боже-Боже! Колядували у попа у хаті, бо говорив, щоби попід вікна 
не колядувати (парубки) і дав 20 1/2 кр. В вечір маємо зачинати з долішньої вулиці 
колядувати. Повечеряв і пішов у коляду. Вжем застав, як колядували у вуйка Василя. Того 
вечора дійшли до шваґра Николи і розійшлися.

8.1. Собор Пр.Д.М. Празник у Залучу. Я лишився вдома. Дєді пішли до Коломиї щодо 
гроший і корови, але що свято, то москалі не урядують. Пополудни пішов на Прут з 
т.Савчуком, а п.Дідик їхав з Дебеславець. Ми посідали на сани, а він розповідав за 
Саповича, що з Коломиї поїхав до Сеґедіну на Угорщину. Тут був день як москалі 
надійшли. Мусів тікати як шпитальник. І був він в Семигороді, в Росиї, королівстві 
польськім, в Прусах, західній Галичині і Пшеворску, його завоювали москалі. Він утік до 
Ярослава. Тут дідич виробив для него перепустку, яко для челядника пекарского, і разом з 
москалями їхав до Львова, а звідси яко кельнер до Коломиї.

Колядували на нашій вулиці і на шкільній. До обермілєра вислали делегатів, чи можна 
колядувати, та відповів, що був в селах, що парубки колядували, а відтак пили за ті гроші. 
Пішли.. Просили відтак йти колядувати, та ми подякували.

9.1. Стефана. Ой Стефане, Стефаночку, де перебуваєш? А може ти уже в гробі... Та й 
ніхто не знає. Прилинь, прилинь, Стефаночку, орлом сизокрилим... Був в церкві у 
Матіївцях. Сильний стиск був. По богослуженю запросив Желобайло Яків мене і Миколу 
Мельничука до себе на празник. По полудню грали у шахи і я дав йому 2 мати. По вечори 
повернули до Матія Савкового сестри, там був Іван Матіїв. Колядували, співали, пів до 9 
прийшли домів. Відспівали деякі пісні у долішній вулиці, а відтак пішли горі колядувати. 
Ще лишилась одна пория хатів на заході.

10.1. В церкві в Перерові. В полуднє їздив той самий москаль, що в нас зрабував корову 
по селу і рабував капусту. Був повен величезний котел як поїхав назад. В читальни гравєм у 
шахи з т.Савчуком. Він дав мені два мати. Вечером стрінувся з Савчуком Михайлом, котрий 
розповідав мені цікаві сторінки з житя парубочого. Зайшов до Цибульки і в него на хаті і 
брамі написав “Де бочка? Чим кури лізуть?11 а відтак булим на долішній вулици. Пів до 9 
пішли на горішній кут доколядували з деякими збитками.

11.1. Встав 5 год. Думав і гадав про ню. Дєді поїхали яко форшпан з війтом до Коломиї, 
а я поїхав Юстинови в ліс. Привіз, лагоджусь. Ой ти бльондинко, ти землиці дитинко, ти 
мя д’собі приманяєш, тугу мою розважаєш...

12.1. їхали з Дєдем по сіно на Довги. Приїхали до порона і побачили корову і вола в 
пороні та й одного козака. Порон застряг на мілині і під жадним услів'єм перевізники 
навіть не могли стругати. Але то наказав їх веґмайстер Стрільбицький з Волови, щоби вони 
москалів не возили і вони повинувалися йому. Козак завернув тоді худобу в брід, а коли 
вже був на буні з худобою, тоді Цибулька трутив порон. Сей погрозив йому, що забере всю 
худобу з села. До вечора вже нікого не возив. Ми з сіном поїхали в брід, та й одну щасливо 
перетягнули, а до другої запрягли третього коня, і на вінках на буну немож було добре 
ввернути, і сіно перевернулося. Тоді в постолах забрели, направили і доїхали щасливо домів. 
Вечером я в Юстинихи перезувся і пішов до Анни, та не був з нею.

13.1. Поїхали з пацюком на торг. Я був коло фіри на одній торговици, а Дєді взяли 
квіток і пішли на другу з пацюком. Продали за 70 кор. Я таки зараз пішов домів. Ішов з 
Іваном Маріїним. Казав, що був у Воскресінцях у Стефанцева, котрий утік з рос. неволі. 
Розповідав, що їх більше повтікало, між иньшими і Іван Старчук, але той, здаєсь, у тік до 
нашого війска.( По грецьки я написав: Пльотки на мене говорила Микитючка, що я і 
Михайло Савчук замкнули і защепили єї, а она сиділа до полудня в хаті. Ввечір пішов я до 
Анни. Прийшов 11.год. Мама накрили мене мокрим рядном, чому я так довго ходжу по 
вулицях.

14.1. Василія. Новий Рік. Дєді загрозили мені, що вібють добре, як то повториться. В 
церкві в Перерові. Вечірня в нас. Грав в шахи з т.Савчуком; дав мені 1 мата. Ввечір нікуди 
не виходив.

15.1. Я поїхав у ліс нам по дрова, а Дєді закликали Федора Калиняка і зарізали пацюка, 
та й до вечора спорядили.
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16.1. Я поїхав собі, а Дєді Юстинови по дрова. Кінь наш і теля дістають по троха вівса. 

Вечером приїхали хоч я два рази перевертав. Перебрали пшениці на понеділок і лягли.
17.1. В церкві в Матїївцях, я лишився вдома. Пополудни був в читальні, шкода, щом 

ходив, бом нічого не скористав.
18.1. Я поїхав Юстинови по дрова. Напився свяченої води (як приїхав) і трохи 

перекусив. Відтак колов дрова, а ввечір в с.Вечір Йорданский пішов до Анни і бачив, як 
вона робила квітки. Надійшов Савчук М. і Василь Савчук Івана та й защедрували на ноту 
“Чабан вівці заганяє'1, подякували нам за щедрівку. Пізніше мав я бути з нею, та пізній час, 
вона вбирала тріцу, і не було як.

19.1. Йордан. Всеночне. З.год. рано. Був на Всеночнім і на Сл.Б. Процесіональ- 
ний хід на ріку. Сніг падає: а священик каже парубкам брати фани, настала суперечка і 
взяли...

20.1. Був з Николою у Коломиї. Мама дешо продавали, а я пішов на почту та жадних 
листів не було. Мама дали мені ЗО кр., і я купив собі мила терового. Здибався з 
т.Івантишином, котрий якось дістався домів (а був старшиною стрільців), випитувався я 
дещо про війну... та він ані слова не балакав. Позичавєм у Т.Басцішевського поль.книжку 
“Пєнкно вевнентшне", Метерлінка.

21.1. Привіз Юстиновими кіньми нам дров. Дєді'повезли кивот до маляра.
22.1. Привіз нашим конем нам дров. На дворі сильний вітер з мракою.
23.1. Юстиновими і нашими привезлим собі дров. Я перевертав.
24.1. В церкві в Перерові. Священик править на великім престолі. Пополудни заграв в 

шахи з т.Савчуком, котрий дав мені мата. Вечером мама пішли до Анни помагати кухарити, 
бо на др.день Сл.Б. і обід має бути, а Дєді пішли до Чужака виговорити за него “Отче наш".

25.1. Возив гній обома саньми на коротке, Іван помагав мені.
26.1. Возив гній на коротке обома саньми. Вивіз разом 16 саний. Угноїлося пів помірка. 

Похорон Чужака.
27.1. Возив гній обома саньми з Воронюком сватом Юстинови на Сокілну. Вивезли 8 

саний. Гноїмо від курудзєнки в гору.
28.1. Возив гній з Воронюком на Сокілну. Маємо разом 16. Решту не веземо, бо треба 

епода на бараболю.
29.1. Возив сам гній Стефанови в город. Вивіз 7 однокінок.
30.1. Возив рівно ж гній Стефанови в город 8 а 7, є 15. Сипав сторонку від окоманского, 

а одну — далі.
31.1. Ходив до Коломиї, позичив у Цвицишина традиції Шипайла і 4 книжки.
1.2. Вивіз Сидорови Калинякови гною під гору 9 фір. Має нам відробити. Наші є в 

Пістині. Вигнали москалів.
2.2. Сім фір: я, Дєді, Андрійчук, Данищук (Лесишин), Савчук (Іванів), Савчук (Юрків) і 

Матівський їхали по пшеницю до Трофанівки від нашого млина. Я взяв 8 кил по ЗО кр. 
Дорога — 15 км. Приїхали вечером. Мороз бере моцний. Пост не хотів (через двірець 
перепустити), а дали 42 кр. і пустив. Москалі ішли до Коломиї (хмара). Дєді вже не хотять 
більше їхати.

3.2. Похмарилось. їхавєм до Трофанівки по пшеницю. Привіз 7 мішків. Ввечір взяв 9 
корон виплати за дни 2 — 15 кірців. Вчера Іван Штальт кушнір брав слюб з Параскою 
Козланюк, курвою. Весілє без музик. Нині ховали Козланюка Стефана, котрий довший час 
слабував на дихавицю. Ішли Москалі в напрямі Коломиї.

4.2. Відвіз 5 кил муки до Заболотва. Брали на форшпан. Я взяв 3 корони і на торговицю 
і під міст та й лугами і дістався на Ґемиче, тут попас коня і сам попоїв та й далі домів, але в 
Самаківцях мене завернули млиньскі, і я вернув до Борщева по пшеницю, та тут 
п.Бретлєрка не погодилась з посесоркою і ми вернули в порожні. Цілий день і цілу ніч 
їхали канони цісарською дорогою.

5.2. Сніг падає — заметільниця. Я випоров з під коров і обстриг Юстинові хлопці, та й 
троха спав, а понад вечір приніс від Ліщука з Тростянки постоли, що Дєді дали робити 
були. Робота 25 кр. Прийшов з Росиї від Гриця війтового лист. Прийшов від Івана 
Данищука Лесишиного з-за Київа лист.
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6.2. їдемо на Лозову по овес. Привезли о Ігод двома саньми. Привезли по полудни знов 
двоє саней. Лишилося ще на раз (сіно, і овес).

7.2. Неділя м’ясопустна. В церкві в Перерові. Бачив ... Був на вечірні, та й дістав ще 
мата від т.Савчука. У вечір був Никола, я з ним вийшов (пізно вже було) на вулицю і 
проспацирувався ген там далеко, далеко і там...

8.2. Вітер східний позавівав дороги поперечні. Моцний мороз. Я повіз до Заболотова 
жидови 8 міхів муки (4 нумер) по 25 кр. Дав мені 4 кор і я поїхав додому. По дорозі 
повернув до Борщева (а їхавим долиною) і взяв 8 мішків пшениці до млина з двора по 15 
кр. — 2 кор. 40 с. р. 6 к. 40 с. Повернув до коваля у вечер і прибив підкову 12 с.

9.2. Вітер-мороз. На ріці лід моцний. Казали жиди, що будуть около 10 год коло млина, 
і будемо возити муку, та їх не було (може пізніше приїхали), і я поїхав по решту вівса і сіна 
з хлопцем Іваном. Дєді поїхали Юстиновими Цибульці по сіно (ґратіс). Від 6 год. спав до 4 
год.

10.2. Вітер утих. Ясно на дворі. Мороз пекучий. Пішов у млин і поспитався магазинєра, 
чи є вожінка. Він відповів, що є з Трофанівки пшениця. Дав мені квіток і я поїхав. Вітер з 
снігом страшний, здаєсь, що замерзаю. Взяв 7 кил і, Богу дякувати, приїхав.

1915 рік — Війна велика.
Мої зарібки: кил корон Д Н ІВ

2.2. второк 8 4,80 1
3.2. середа 7 4,20 2
4.2. четвер 5 3,00 3
8.2. понеділок 16 6,40 4
10.2. середа 7 4.20 5
11.2. четвер 7 4.20 6
17.2. середа 15 4.50 7
18.2. четвер 14 4.20 8
22.2. понеділок 21 6,30 9
24.2. середа 6 2,40 10
25.2. четвер 13 5,20 11
26.2. п’ятниця 20 9,00 12
1.3. понеділок 5 2,00 13
3.3. середа 7 2,80 14
4.3. четвер 6 14,40 15
5.3. п’ятниця
11.3. четвер 5 2,50 16
13.3. субота 6 3,60 17
14.3. неділя,форшпан 5,00 19
15.3. понеділок 5 3,00 18
16.3. второк 6 3,60 20
19.3. п’ятниця 6 4,20 21
20.3. субота 8 4,80 22
22.3. понеділок 7 4,20 23
Разом за 23 дни 108,50 корон.

Цісарською дорогою їхали москалі до Заболотова, велика сила. Чути гуркіт з Косова, з 
Березова — Делятина, щось вже буде нового. З нашого села поїхали на форшпан Никола 
шваґер і Андрій Дідик. Мало їхати ще 10 фір, та не було в селі.

11.2. Цілу ніч вітер свистав, а над ранок троха утих. Я запитався магазинєра, чи хто вже 
їхав. Він сказав, що Андрійчук взяв квіт і поїхав, була 4 год. В 7 год я так само поїхав. Ви
їхав на поле, вітер свище, метелиця. Доїхав до Трофанівки, набрали пшениці 13 міхів (я 7) 
та й хотіли вже їхати, аж тут ще над'їхало 4 фіри. Ми причекали, а вони поїхали відтак напе
ред, зробили прослідок та й я з Андрійчуком поїхали за ними. В назірну приїхали о 3 год., 
зробили попасі, довідались, що панує тут тиф. Ввечір взяв гроші 4,20 і, повечерявши, ліг 
спати. В тих околицях як Балинці святкували нині Трох Свят. Сильний гуркіт чути в горах.
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12.2. Трох Святих. В церкві в Перерові.
13.2. Привезли однокінку сіна нам, а парову віддали Юстинисі.
14.2. В церкві в Матіївцях. Вечірня в нас. Чути гуркіт десь так як Яблонів.
15.2. Стрітенє. В церкві в Матіївцях. Гуркіт не вгасає і з гармат, і з машинових 

карабінів. Хлопця я погрозив, а він пішов в Залуче.
16.2. Привезли однокінку дров нам з Юстинового, а паровою Юстинови. Чимраз 

близше до Коломиї чути канонаду. В вечір греміло з цілої сили.
17.2. Сидір молотить овес. Прийшов Семен Приймачук і казав, що є мука до Коломиї. 

Я поїхав; взяв 7 кил і далі горою до Коломиї. Коло корнецкого двора — ах Боже! Слава! 
Слава! Наше війско є вже в Коломиї і околици. Під Коломиєю сів на фіру оден Мадяр і по- 
німецьки ми розмовляли, за шо лиш попало. В Коломиї сила війська, канон, маш.карабінів, 
кухонь, худоби (воєнний час). Міст на Пруті желізничий пів спалений, але переходовий 
добрий. З Коломиї 8 кил пшениці.

18.2. З Коломиї — пшениця, до Коломиї — мука 14 кил. Взяли мене на форшпан. Стояв 
кого магістрату до 8 год. ввечір. Як бим був мав полудрабки великі, був бим віз хліб до 
Шепаровець, але так мене пустили, долинов приїхав домів. В нас пекли колачі на похорон 
Петрихи Бейковської, що завтра має бути.

19.2. Вдома спав і читав книгу “Розбійник Кармелюк“ Старицького, вже другу часть. 
Фрізирувався.

20.2. Нарізали з Дєдем, а я наколов дров і перемлинкували овес. Є 4 і пів ділетки.
21.2. Петро Бейковський умер. В церкві в Перерові. Чужакови я позичив 1 часть 

Кармелюка.
22.2. Поїхав до Коломиї по пшеницю. 8 кил. маю. З Перерова віз муку. Поміг жидови 

виладувати і наладувати ЗО міхів — 25 кр. З Коломиї 8 кил пшениці. 6,30. Гроші не взяв, але 
взяв 25 кл. муки нулі вже на паску, 13,75. Варта дала знати, що завтра форшпан. Я 
лагоджусь їхати. Війска — форшпанів — канонів (швергавбіци), etc. їхало дуже багато.

23.2. Спряг вуйка Василя конину з нашим конем і поїхав на форшпан. Взяв 4 хліба, 10 
яєць, ковбасу, масла, чіснику, добре вбрався і гроший 2 кор., та й виїхав. З нашого села 
було 9 форшпанів. В 11 год. везли ранених на стацию (дворець), а звідси вони поїздом на 
Угри. Оден Хорват, ранений в голову, говорив, що два рази робили москалі штурм на 
багнети в Станиславові, і за другим разом уступили. Я повіз 2-ох лікарів на дворець, а 
звідтам — одного до гімназії назад і вернувєм ід маґістратови. Тут ми стояли до 5 год. і 
зараз по 5-ій всі форшпани поїхали в “Бараки", де мали нічліг.

24.2. Всім форшпанам приказано їхати домів, бо з других сіл поприїздили. Я і Михайло 
Скалчук повернули до Бретлєра, бо думали, що буде пшениця. Він дав квіток на муку везти 
з Перерова до Коломиї. Сніг ліпить та й топиться. Вдома застав подорожнього з Кутів 
Гунчука, який вже їхав домів на Коломию; Прут розігрався. В 11 год. поїхав до млина, взяв 
6 кил і поїхав до Коломиї 2,40.

25.2. Відвіз до Коломиї муки 6 кил і вернувся по другий раз та й взяв 7 кил 5,20. Вже 
відробив муку, ще лишилося мені 15 с.

26.2. Віз до Коломиї 10 кил муки, але спряг Юстинового коня, а з Коломиї до 
Товмачика (12 км) за перепусткою везли 8 фір пшениці до млина на пасочне, я мав 10 кил.. 
Дорога добра. Приїхав 11 год.

27.2. Зробив опалку і підпірки до воза. Відпочивав троха. Лучка Василь був і питав, чи 
йду до Коломиї — ні.

28.2. Богослуженє в Матіївцях. Через цілий день читав Кармелюка. Понад вечір 
прийшов т.Чужак, і я йому дав 2 часть Кармелюка.

1.3. їхав до Загайполя по бураки жидови до млина. 5 кил по 20 кр. 100 кґ — 1 кр. 
Дорога кепска.

2.3. їхав по сіно теті Чужачці; було 5 фір. Я спряг Полагнину з нашим і так поїхав. З 
трави їдеся в горб більший як селище, 2х так.

3.3. До Коломиї віз муку 7 кил, а приїхав з Коломиї, то згодився з жидом везти муку до 
Вашківців на Буковину, по 2,40 від кили. Взяв 6 кил, а Василь Козланюк т.с. 6 і в 4 год. 
поїхали. В Заболотові ночували.
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4.3. З Заболотова виїхав 5 год. рано і приїхав на полуднє до Снятина, переїхав міст на 
Пруті, а відтак — на Черемоши і паров ледви 3 кили допровадив до Вашківців, по три 
вернувся і дотягнув. Снігом мете в лице; дорогу позамітало поперечну. В Вашківцях купив 
за 20 кр. конюшину, дав 5 кр. на карабушку Йванкови, що показав, де можна купити, і 
пішов тоді до реставрациї випити скянку гербати чистої і одну з румом за 11 кр. і ляг.

5.3. Привіз решту муки, ідемо додому, взявши по 7 баньок і 20 кр. За рогатку дав 21 кр. 
Снятинщина змобілізована від 19-42 роки. Непевно всьо. Наші цофнулися взад аж за 
Станиславів. В нашім повіті, коли наші будуть втікати, то заберуть всіх від 19-42, а як ні, то 
лиш 21 рік будуть брати. Кажуть, що наш трин цофнувся, а за то пруске військо пре вперед. 
Додому приїхав на сему год. веч.

6.3. Відпочивав, випоров гній в стайни, нарубав дров і, на диво, побачив Томенка на 
передхаті. Казав, що їх 6 приїхало з Угрів збирати дальше охітників. Форшпанів дуже багато 
женуть. Я відбуваю варту, в і ї  год. прийшов до Олени, там було багато парубків, сиділи 
десь до 12 год, а відтак вони розійшлися, а я і Ілько Данищук лягли на постіль і переспали 
до раня. Я був на варті з Михайлом Калиняком.

7.3. Богослуженє в Перерові. Снідав яйця і бухту масла ядрового. Від полудня спав.
8.3. Обома фірами забрали сіно другого стога, що було 35 копиць. Лишилась подина 

сама.
9.3. Вдома. Понад вечір прийшов Ицко (пакер) і казав, аби я йшов до млина, бо є мука 

до Вижниці. Я з жидом згодився і взяв вже навіть завдаток 20 к., та Дєді всьому перебили.
10.3. Дєді їздили Яковисі Бирчак по сіно, а я пішов до Коломиї. Годив черевики (20 к. 

юхтові), а сорочка тепла 4 к., я з того всього купив пулярес за 15 кр. і вернув домів. Кила 
курудзів 18 риньских.

11.3. Снігом мете ще більше, як учера. Я взяв 6 кил муки і поїхав до Коломиї 2,50.
12.3. Позавівало дороги, що не можна проїхати. Я сиджу дома і роблю торбу на дорогу.
13.3. Саньми взяв 5 кил. і поїхав до Коломиї, по ЗО кр — 1 кила.
14.3. Форшпан. Рано 6 год. поїхав до Коломиї. Спрягся з вуйка Василя конем. В вечір 

дістав 9 кор.; і вуйкови половину, а собі пол.
15.3. Тепло. Сніг тає. В полуднє поїхав до Коломиї з 5-ми килами. Дєді привезли 

Юстинисі дров з ліса.
16.3. Тепло. Сніг тає. Повіз до Коломиї 6 кил. Жовнір капраль запровадив до пекарні 

війскової коло монастиря і дав мені 1 хліб. Купив ланц (посторонок) за 35 кр. на коня. При
їхав д’млинови, та тут фельдфебель заборонив брати муку для цивілу, і я повернув додому. 
Кила муки пшеничної — 72 кор., фунт муки у місті — 40 с., мука курудзяна — 40 кор., 
ячмінь — 32 кор., овес — 26 кор. Гуркіт. Гремлять гармати за Гвіздцем. Коломия варується.

17.3. Вдома сидів.
18.3. Був в Коломиї. Багато привезли ранених мадярів і прусаків з-над Дністра.
19.3. Віз до Коломиї муку. Обернув єше другий раз, та на Королівці варта сперла, і я 

муку лишив у стражника та й далі дому.
20.3. Віз до Коломиї муку понад вечір. З міста їхав з цуґсфірером до млина, котрий мав 

пильнувати, щоби робітники і в неділю робили. На від'їзді дав мені 4 куби.
21.3. Був в Коломиї. Пішов до пана директора за свідоцтвом. П.дирекгор казав, що як 

буде стемпель, дасть свідоцтво, а як не буде, то дасть посвідку. Пішов до Народного Дому і 
записався в УКРАЇНЬСКІ СТРІЛЬЦІ. т.Томенко оповістив, що в середу маю явитися вже 
цілком зібраним. Цілий день погода. Вечером зайшов до сусіди і там програв 20 кр з 
парубками. О, вже більше бим не грав. Василь Стефановський прийшов на пів год. додому. 
Максим Тимощук був вдома вночи.

22.3. Віз муку до Коломиї і взяв за послідніх три рази 12,60. Купив наплечник — 4 к., 
гребінь — 20 кр., ножик — 20 кр., щіточка до зубів — 20 кр. etc. Бачив літака. Бачив 4-ох 
буськів. Гарна, приємна весняна днина, та ба, вже мене не буде... По-геройськи упав 
Перемишль.

23.3. Цілий день вдома. Надвечір висповідався у нашого священика о.Чубатого та й 
приготовляю на дорогу. У вечір постригся у Семена Бирчака, пожартував, як звичайно, на 
дорогу, та й попращались.
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24.3. Гарна весняна днина; буськи літають по полю, залітають у наше село, звіщають 

весну, та ба, нас не стає. Запричащався, заплакав, та й пішов додому збиратися. Зібрався. 
Взяв плечник, хліба 2, яєць, солонини, плаття, “Кобзаря", коц, чіснику, щітку, гроший 12 
кор, та й решта... пращався з батьком, материю, ох Боже, тяжко, важко заплакав, 
пращаючися з мамою, з братовими, а з сестрою вже не міг, бо не стало сили, ішов, а ішов, 
щоби не затримуватися, бо тяжко було на серцю. З т.Дідиком і з т.Савчуком виходили із 
села. По дорозі повернув до тети Чужакової, попращався, та й пішлим до Коломиї. В 
Коломиї замельдувався до “Стрільців" і до вечера пересидів в Народнім Домі, та й 
заночував там.

25.3. Четвер. Взяв у т.Томенка перепустку, та й пішов на місто, як коло Н.Дому здибав 
маму і сестру Марію. Вони принесли мені 2 хліба, яєць, масла, солонини та й гроший Дєді 
дали ще 4 кор. Я не хотів брати, бо дуже тяжко нести, але вони висварили, що голод 
тяжший буде. З мамою і сестрою розпрощався, і з братовими та й по полудни вирушив з 
транспортом на стацию. Тут чекали до 5 год в вечір і, попращавшись з Дєдем, що прийшли 
рівно ж на стацию, сів у 1 клясу (сепаратку) та й далі до Мункача.

26.3. Рано в ранці були у Ворохті. Цілий день їхали, а надвечір були Киришмези. Тут 
гори а гори, високі скали кам’яні. їдемо цілий час понад Тису.

27.3. їдемо далі. Бачимо гори, звернені до полудня і покриті виноградом, а пасовиска 
зеленіються, а на них пасесь худоба. Луки орють, та не засівають єще, бо много води стоїть. 
Приїздимо до Бату і звідси до Мункача. 9 год. вечер фасуємо вечеру і ідемо до касарень 
спати.

28.3. Неділя шуткова. Весь транспорт маршерує до села Варпалянки, перед нами показу- 
єсь гора, а на тій горі замок Ракочі, якому є вже 1020 літ. Старезні , грубі мури сьвідчать 
про його давнину. У Варпалянці стрічаю Николу Остафійчука, котрий вже вернувсь з поля 
битви і є призначений до легкої служки, а далі —Василя Арсенюка, котрий, вернувшись з 
поля битви, моцно маркірує. Т.Савюка, т.Голиньского, що здав матуру у Відни, фасуємо 
кашу рижову. Стоїмо до полудня, фасуємо обід, стоїмо без розказу до вечера, а дощ паде та 
й паде. Я з того всього іду з т.Юрченком на його квартиру і заночовую.

29.3. Рано йдемо до касарні і чуємо, що наш транспорт відійшов до Мункача. Наші 
краяни т.Савчук (Петра і Івана), Козланюк, Жолобайло, Клапчук та й Шукайлик, всі разом 
ідуть на гору на замок. Обійшли довкруги його і подивляємо його старину. На полуднє 
прийшли до Мункача, зафасували обід та й до вечера дурно пересиділи. Понад вечір випив 
три четвертих літри вина, а в Цвицишиного вуйка гербату з румом, самого руму та й знов 
гербати. Вечеру фасували на стациї, там де все. Дні хмурні, перепадає дощ. В касарни 
мешкає розбита ляндштурма і то самі ремісники, шевці, кравці, ковалі і стельмахи. Дуже 
добрі люди, слушні, відносяться до чоловіка цілком по-інтеліґентному.

30.3. Випив каву на стациї і з т.Савчуком (Петра) пішли поглянути на місто Мункач без 
жадної перепустки. Улиці широкі, вибрукувані, тратоари литі, всюди дерева попри дорогу, 
доми 2 кляси, одно-, двоповерхові нового стилю. Москалі завойовані згортають болото, 
чистять улиці, виробляють нові улиці. На кождій улиці є шпиталь. В місті панує тиф. Воду 
не вільно пити, я зато попиваю вино. Зазираю до шпиталів, чи де би не узрів брата 
Стефана, але його не видко. Т.Голинський казав, що перед 2-ма місяцями говорив з ним. 
Ох брате Стефане! Чи я з Тобою єще побачусь? Здаєсь, що ми навіки розпращались. Був 
асентерунок: алкалмах (здається, значить здібний до служби).

31.3. Болото. Дощ. Понад вечір ідемо до Варпалянки на стало.
1.4. Збірка на толоці коло замку. Легкі вправи. Свобідне обходжене. Нічліг маю на 

станциї коло української церкви. Ґазди є русини, але дуже горді, так що я змушений є 
вибратися на замок. Був на страстях.

2.4. П’ятниця велика. Гарна весняна днина, сонце ярким єще рано-весняним сьвітлом 
огріває землю. Вправлялися на толоці. їда через цілий день пісно. Приказ є, що всі, що 
мають менше як 18 літ, вертають домів. Ох Боже, коби я мав тепер 17 літ.

3.4. Вправи! В полуднє їхав транспорт (40 людий) до Коломиї, самих малолітніх. їхав 
їваничук з Пилипів. Я написав лист і хотів йому дати, та він поїхав, і лист зістав. На 
полуднє м’ясо, а на вечір — кулеша з шкварками.
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4.4. Воскресенє Господнє! Вбрав білу сорочку і гачі і моцно змерз, бо сто  на замку, а че
рез цілу ніч дув сильний вітер. 6 год. зібрався і зараз пішов на збірку. Всі ми пішли до укр. 
церкви в Вароліо. І не були в церкві, лиш двома рядами обступили довкруги церкву. По Сл. 
Б. вернули назад, але до кухні і обступили її двома рядами. Тут було всього досить, що на 
Великдень треба. Зараз прийшов військовий священик, посвятив і мав промову до всіх зібра
них. Сльози ринули... Та й зараз всі порозходились. Около II год. дали шинки, ковбаси, 
яйце і гербати з румом. Цілий Великдень. А комісняк учерашний... по полудни пішли оба з 
залуцким Клапчуком Василем і випили літру вина за 60 кр., а звідси пішли на замок і лягли 
на траву та й паримося до вечера, єще дали по пачці тютюну і папірків. Яйце тут коштує 
16 с., цукор — 2 кавалки — 2 с., сірник — 4 с., гербата чиста — 10 с., кґ муки 1,70. Ой 
Боже! мій Боже! Позволь ще побачить родину, позволь ми вернути додому, тобі дякувать 
буду без впину. Позволь ми побачить рідненького батька, що для мене такий був ласкавий, 
і матір мою ріднесеньку, що мною так дуже ся опікувала. Бо братя в війні десь погибли, що 
й сліду за них вже немає.

Війни час вже настав,
Мене в світ він погнав,
За сотії очи,
М ої груди проколоти.
Бо коли б я  оперсь,
М ені зараз була б смерть...
5.4. Погода. Весняна днина. Дальше на замку. Збірки жадної не було.
6.4. Погода. Друга днина Великодня.
7.4. Благовіщене. Погода. Сонце гріє. Зафасували ми цвібак на два дни. Я і мої краяни 

пішли над річку і на толоці спали — вигрівалися до полудня. Була збірка, але нас не було. 
Поділили всіх на 4 чети, є одна сотня. Пополудню був розказ перед 5-ою годиною і 
оповістили що рано 5 год. вставати до 7 год вправи на подвірю, а по сніданю на толоку на 
виправи. По полудни о 3 год. вправи, а 7 год вечера.

8.4. Хмарно, дощ падає. Я на кватири вже над рікою. Збірка 8 год. Ціла сотня машерує 
на толоку. Я записався до 2-ої чети. Підчетарем є капраль Коцур За сотії очи, однорічняк. 
Підчетарі здавали рапорт, кілько є людий і ин. Вправляли до 11 год. Пустився сильний дощ, 
і ми всі вернули до касарні. Пополудни не було вправ. Ві второк пропали мені фотографії 
Стефанова і Юстинова, а в середу найшов я одну в іспаского стрільця Бежука. Дійшло до 
того, що він пірвав. Мене намовляли писати його до рапорту, але я, згадавши на слова 
1с.Хр., залишив. З Відня приїхали два товариші Іванчук і Мойсей, котрі здали там матуру, а 
розповідали, що там є великий голод. В Вар Палянці вже не дають мародам коням вівса, 
але по три шульки курудзів зараз. Я купив понад вечір за 10 кр. малая, такого як кулеша, на 
15 цм за довгий, а на 5 за широкий, з великого голоду. Болить мене зуб, але вже перестає, 
бо підпухло лице.

9.4. Дощ паде, болото. Зафасували цвібаку на два дни. Сніданє я мав порядне, аж дві 
порциї. Відніс на квартиру цвібак та й дав газдині шмате і два ручники до праня. Другий 
ручник дістав я вчера при роздачі, то є пів перемітки. Збірка на толоці як звичайно. Знов 
сильний дощ і 10 год вертаємо до касарні.

10.4. Дощ, болото. Збірка на толоці. Пополудню був розказ: всі запорожці мають 
мешкати на замку. Ми, квартирмахи, спротивились тому і всі як оден муж пішли до 
сотника т.Волошина. Він узгляднив нашу просьбу і ми дальше спимо на квартири.

11.4. Вітер зимний. Цілий день перейшов дуже сумно. Фасували хліб на чотири дни.
12.4. Збірка на толоці. Учимося творити розстрільню лінію.
13.4. Вітер — хмарно. Збірка на толоці. По збірці дають гроші по 3,60 к. кождому 

запорожцеви. Молодші від’їхали вчера додому. Пополудню був спочинок. По вечери бривсь 
я. Читав “Свободу". Троха мене потішає. Т.Томенко казав, що т.Савюк писав до него вже з 
Лавочного, т.зн., що Лавочне в наших руках. Понад вечір падав дощ. Зі (Сколя?) приїхали 
піонири з 14 возами по 3 пари коний, які мають тут помагати управляти рілю. Я питався за 
Стефана одного капраля, казав, що нема такого в їх компанії.

74



№1 Зерна XI
14.4. Дощ ллє від самого рана. Річка Ляториця прибуває. Випив каву і чекаю на збірку. 

Та з причини дощу і болота нікуди не виходили. В касарни 3 чети, я порядно проспався. 
Пред полуднем зголоднів моцно, та й купив за 20 кр. хліба курудзяного свіжого 2 кусники і, 
через те що смачно, його з’їв (а був горячий), то не перестає мені боліти жолудок. На по
луднє пішов до кухні, взяв добірну порцию телятини (а дають нам кождої днини лиш м’ясо) 
та й з тим пішов на квартиру. Пообідав і знов спав до вечера, а дощ ллє, а ллє. На вечір бу
ла фасоля. Залуцький старий запорожець Михайло Вербицький забрався з кватири через то, 
що пізно приходив в ночи, а ґаздиня сварилася. Я спю вже на земли, на сіні; досить тепло.

15.4. Дощ падає. 5 год рано встав, та й пішов по каву. Давали цвібак. 2-ій четі дали 2 
міхи цвібаку. Четар Коцур читав, а я давав кождому. Всіх людий є 92. Як всім роздав, тоді 
взяв собі порцию порядну, так що вистарчить на два дни. По каві вся сотня під проводом 
четаря Нестайка пішла на замок, де заразом четар мав виклад: О декунґах, яку грубість 
переходить куля, в розстрільній запорожець копає яму і всю глину кладе наперед себе, як є 
метри грубости глини, то куля не перейде, або укладає мішечки піску, або ріни. Мрачно а 
мрачно. Дощ перепадає.

16.4. Випогоджуєсь. Дали пів порциї кави, я дав черевики до направи, золі і обцаси. Від 
12 год. в полуднє мав варту. Служба — розвідчик або вістун. Вартовий комендант — т. 
Бялий. Що дві години зміняв варту коло магазину з порохом і коло брами входової. 
Вечером пів до 9 год. пішов я і ще оден т.зі старшим десятником Черевком до Мункача на 
патролю. За сотії очи — чи нема де укр. стрільців. Та не було, і ми вернули. Вночи 
однаково спав, а вартові сами перемінювалися. Собі брав при роздачі їди дві порциї.

17.4. Одержав 1 хліб більше ячмінний на два дни. Вечером відобрав черевики з направи. 
З поля битви приїхало багато Стрільців, котрі мають спочинку 14 днів. Між ними є дві 
баби, котрих я бачив; кадет-аспірант Галєчко і друга (капраль) вістун, дуже груба. Зі шкіль
них товаришів є т. Демків, т.Семотюк (високий), т.Микитюк (з Пилипів), дальше Калиняк 
(з Пилипів). Говорять, що там в горах сніг і дощ напереміну, болото і ін.,що на Великдень 
витались з Москалями, як є написано: і другь друга обіймемь.

18.4. Були ручні вправи на толоці. Понад вечір фасували хліб і чверть літри вина. Я 
купив мармеляди за 20 кр. та й пів хліба з’їв. Одержав з магазину коц і внучі дуже добрі.

19.4. Хмарилось, але зато тепло і починає прояснюватися. Вправи на толоці і то моцні 
вправи. Половину порцию дають у понеділок, середу і п’ятницю. ФОТОГРАФУВАВСЯ яко 
пост на входовій брамі. Був хорий. Болів мене жолудок і голова. Увечір купив цитрину 8 с. 
і цукру ЗО с. і робив лімоняду.

20.4. Встав 5 год. Сонічко Боже вже пустило свої лучі на мою кватиру. Небо синє, по
гідне. Я чуюся здоровий, а заразом і веселий. Вся журба якось відійшла від мене. Не знаю 
чого. Вправи відбував охочо, радо. Купив на обід м’яса за 10 кр., хліба пшен.-житнього у 
склепі. Відпочиваю до 3 год.

21.4. Погода. Бунтувалися проти кухарів. При обіді був іспекційний офіцир, підофіцир 
дижурний.

22.4. Погода. Ледви дихаю.
23.4. Зафасували пару біля. Я скинув сорочку і найшов в прошивці кілька інфантерістів 

(воші). Продав коц з дому за 1,40.
25.4. Народ іде до церкви Богу молитись, а я до касарні по каву. Мішаю з молоком і 

цукром і так п’ю. 10 год. зафасував 3,60 к, а понад вечір зафасував другий 3,60 к. Дрібний 
дощик падав, троха прикропив улиці. Жаль за ріднею і рідним селом не вгаває. Боже! Боже! 
Ні листа, нічого, нічого, жадної вісточки з дому. Боже! Боже!

26.4. Погода. Сонце гріє. Збірка в касарни. Всі що до одного ідемо і чекаємо коло ціс. 
дороги, в кольонах. Тут приходить сотник Гірняк і каже всім іти на толоку. На толоці четар 
Нестайко відділив студіозів на бік, і всіх з десятником Веселовським пішли до магазину 
нести старі мундури до дезинфекциї. Тут зафасував я камаші і 2 пари онуч вовняних та й 
відніс кілька мундурів до шпиталю, котрий є в школі мадярській. Тут перепроваджує 
дизинфекцію якийсь мадяр. Бачив, як всі товариші (решта) ішли до Мункача. В полудни 
вернули. Причина невдоволеня при стрільцях та, що при стрільцях великі непорядки, грубі 
порциї беруть баби, а для нас малі, що бувши при армії міг би здати сему клясу, що звідав
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би Стирию, що німби обріхтувався, то може... може і велике і глибоке... і війна скінчиться. 
Прачці за плаття не заплатив, бо нема ґатів моїх. Забрався з кватири і ночую в касарни, бо, 
може, будемо їхати в Стирию.

27.4. Погода. Літаки літають. Проходжуюсь довкруги замку на горі.
28.4. Погода. Оголошеня: 9 звідунів потрібно звидіти Станіславівщину. Я записався і 

виписався. Потрібно 13 звідунів звидіти Стрийщину. Наші Стрільці суть вже недалеко 
Стрия, отже потрібно. Пополудни 3 год. помагав я швабови орати коло штрики. Німець 
Прусак поганяв коні (прускі), а я ходив за плугом. 4 год. попідвечіркував солонини, яйця, 
хліб, палінка (горівка) і орав до 6 год. Повечеряв барабуль (крумплів) і книґлів і кави 
(палінка) і ночував там...

29.4. Погода. В ночи мороз. Випив каву і вчув, що всі ідуть до Мункача. Я пішов до 
шваба, поснідав (кава, біла, шкварки з хлібом, палінка), а потім пішов під паркан 
подивитися чи всі товариші. Но! менче як половина нас лишили, а більшість забрали до 
Мункача. Тут одних асентерували, а деяких (других) випустили. Друге снідає в шваба з’їв, 
як доорав, приємно ореся і відтак обід та й спю. Записую денник. Ага щем три чверти хліба 
зафасував. Ще маю один лєнунг, а оден розтратив. В вечір відбувся концерт Тараса 
Шевченка на замковій терасі під голим небом. Зібрані були всі Запорожці, так старі 
(кадристи) як молоді рекрути. Промову мав Старосольский. Співи, орхестри, деклямациї і 
закінчене... Відспівали “Ще не вмерла Україна” і “Боже, буде покровитель”, та й 
розійшлися. В буфеті я пропустив 1,60.

30.4. Погода — зимно. Прочитали асентерованих і неасентерованих та й перших 
відослали до Стириї, а других ще лишили, але т.с. відішлють додому. Ми оставші, а є нас 
148, мали збірку на толоці і поділили нас на чети (є 3 чети). Я є в першій четі, 
найсильнішій. Обід був, свиняче м’ясо, дуже добрий. Я передав додому лист і 5 карток 
(види на замок, Мункач) до всеї рідні. 5-та год. вечером зафасували ми МУНДУР: шапку З 
нум., плащ 3 нум, сподні, блюзка 2 н, камаші попід черевик, решту пізніше. Десь за 2 
неділи будемо рушати в поле, а за 3 неділеньки Бог святий знає, чи буду жити. Зафасували 
хліб, тютюн і 4 цигари.

МАЙ 1.5. Іду по сніданє... Вправи як звичайно. В полуднє перебрався я вже в військове 
убраня. Продав штани за 80 с.

2.5. Гарна чудова днина. Побачив я Старчука Івана, котрий був в шпигали в Лінцу, а 
тепер приїхав до Варпалянки. Т.Дідик одержав лист від вуйкового Василя. Ще жиє... Я 
викупався по пояс в ріці і вижмакав хустинки. Купив мило за 24 с. Купив хустинку за 40 с. 
Одержав ленунґ у вечір і протратив гроші. Лишилось мені 1,38., більше ані сотика.

3.5. Сонце пражить. Зафасували цвібак офіцирський на два дні. Нині їдуть 
ваффенунфигіґи додому. Від полудня маю варту.

4.5. Погода. Стрільці — Запорожці одержали кріси до вправ. Як прийшли з вправ, то я 
одержав черевики 3, комісні з магазину, а свої стараюсь продати.

5.5. Погода. Вітер. Я вже т.с. вправляю нині крісом. Легкі вправи! Вечері не було, бо 
шафар видав крупи курудзяні з цикорією, і зробилося болото.

6.5. Погода. Вітер, зимно рано. Вправи крісом на толоці, як зв. Рано продав черевики за 
6 к., а по полудни блюзу за 5 к., ще коби плащ, і вже був би спокійний. По полудни не був 
на вправах. Записали мене до рапорту, але я думаю, що то лиш на папери. Україньскі 
Стрільці за хоробрість на Маківці одержали похвалу від коменданта бригади... Бунт проти 
кухарів і інтенданта Туряньского. Т.Дідик дістав лист з дому, де пишуть йому, що мої 
родичі жалуються, що я нічого не пишу додому, а я вже написав 8 листів. Знова вуйко 
одержав від сина Николи лист, котрий пише, що бачився з моїм братом Юстином. 
Нинішньої днини я і т.Пельвецкий собі добре підклали, лишилась мені 1 корона.

7.5. Погода. Вправи крісом у присутности капітана з армії. Капітан в кухни. Поліпшене 
минажи. Здеґрадованє одного з кухарів. Візита послів Цегельского і ще якогось з касарні. 
Ми ученики семої кляси зробили просьбу і передаємо послами до Відня. Може вдасться 
здати сему клясу. Нині рано я роздавав тютютн і взяв собі дві пачки, а цвібаку шафар не 
хотів дати другу порцию. Оддай цвібак! Нині щепили нам холеру на лівій груди.
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8.5. Погода. Вільний день від вправ. Троха болить ліва грудь, як я думаю про біль, але 

коли забуду, то нічого.
9.5. Погода. Вітер. Перед обідом я був модно голоден. Пішов до Німкині, де орав, вона 

дала мені хліба і солонини, а за плату не питала, я навіть гроший не мав їй заплатити. 
Пополуднє варта, я вартовий провідник. Ще 8.5 в суботу вечером зафасували ми дельти, 
коди (нові), плечники, броцаки, минажки, фельдфляші, ремінці до рольованя мантлі, 
патронташі, куплі без орла, штуци (панчохи), ложки.

10.5. Погода. Варта до полудня. Я обміняв черевики №3 за №6, дуже добрі, шиті, легкі з 
жовтого юхту. Пополудни були вправи крісом (ін фоллєр Рюстунґ). Зафасували хліб на З 
дни і тютюн за 8 кр (16 філлєр). Дістав від т.Пельвецького пачку. Купив хліб у Райті Ондора 
за ЗО кр.

11. Май 1896-1915 — 19 літ. Второк — День уродин. Погода. З Варпалянки ідемо “ін 
фоллєр Рюстунґ“ за Мункач на стрільницю. Пополудни о 4 год. була збірка на замку. Там 
промовляв посол Цегельский, Сінґалевич, Гірняк (сотник) і т.д. Заохочували Стрільців до 
дальшої праці, щоби не тратили охоти до боротьби, бо цілию Укр.Стрільців є ВИБОРОТИ 
СВОБОДУ НЕНЦІ УКРАЇНІ.

12.5. Погода, вітер. Вправи крісом на толоці т.с. Лєнунґ зафасували 3,60 к. Пустив у 
стрілецькім базарі 1,80 к. Позичив у бібльотеці УСС Ів.Франко: “Захар Беркут". Бібльотекар 
є ст.дес. Чумак. Понад вечір випив ще пива з Мельничуком з Ґодів.

13.5. Вознесінє Г. на небо. Хмарно, тепло. Фасували три чверти хліба на два дни і тю
тюн з папірками. Я роздавав хліб, а є тепер иньший інтендант ім.Гірняк (вістун), і тому взяв 
собі цілий хліб, повну кишеню цвібаку і 2 пачки папірків. Цвібак дав Німкині (чорнявій). 
По каві йду додому і читаю Захара Беркута. Цілий день вільний від вправ. Вчера запи
сувалися, хто хотів, до кавалєриї. Я вагаюся. Написав 4 листи до Перерова, 2 додому, а два 
до Михайла Вуйкового і Василя Лучки.

14.5. Були на стрільниці. З — на 10. Пополудни записався до кавалєриї і щепив холєру 
на правій груди (рамени). Ввечер о 6 год відходимо до Мункача і на Славськ... або... або... В 
першій год. вночі від’їздимо. З замку з гори прибіг тЛ-Дідик і насварив на мене, та й добре 
вибештав і казав, що рано має мене бачити коло кухні, а як ні, то... Я лишився...

15.5. Погода. Фасували хліб. Я взяв 2 хліба за 3 дни. Я йду на стрільницю. Кождий 
стрілець дістав по 20 куль острих. По дорозі мене задержав Федорчак і казав, що при 
кавалєриї буде ліпше, і конче намагав, аби я лишився. Я лишився. Вночи вони від’їздили, а 
я крився на замку у т.Дідика і там переспав ніч.

16.5 Погода. На обіді довідався, що до мене був лист, і дали його Федорчакови. Савчук 
читав його, і там писали Дєді, що листи від мене дістали, що Стефан писав 2 листи з 
Угорщини зі шпиталю, що біда, бо праці багато. Шкода, що не мав я його в руках.

17.5. Погода. Всі ми, стрільці, пішли по кріси (95 Манліхер) до Мункача (багнети, 
рискалі). Фасували на 4 дни 1 і пів хліба. Дощ падав через 3 год. вночи. Спю в стодолі на 
кватирі. Вже маю багато фантериї, бо 3 (воші)...

18.5. Погода. Збірка. 6 год. відходимо до ґорунди. Малі марші... О 2 год. вертаємо 
додому. Болять пяти зі споду, мозолі. Як я на стацию прийшов, дав мені Ів. Старчук 4 
карти, писані 8.5. з дому. Написали, де є Стефан: Сапер №11, Кігіто-Коргаз 7, Ізсо-утар, 
Будапешт, і що кила курудзів коштує 48 к, а коли мені треба гроший, то пришлють. Тепер 
вже не треба...

19.5. Ранок гарний погідний. Ластівки літають в повітрю, ударяють о вікна, кажучи 
“Вже день настав". Завтра вже йдемо різатися... Роздали кождому “картку до неба", а 
зглядно “перепустку до неба". Одержав лист від брата Стефана з Будапешту.

20.5. Погода. Не ідемо єще. Чекаємо телеграми. Я обголив ся цілком.
21.5. Погода. Я обстригся попри голову за 10 с. Лєнунґ на 11 день 3,96 к. Я повіддавав 

довги, купив сірників, ниток, мила, проїв і маю 50 с. Ввечер дістав третину хліба заплісні- 
ного з магазину і пачку тютюну.

22.5. Погода. Вітер. Снилося мені, що я їхав додому. На перерівській толоці здибав 
Михайла, брата Парасчиного, такого марного, такого збідженого, котрий так само приїхав 
додому на Великдень. Я йшов вулицею і здибав Юстина брата, дуже я утішився, але десьто
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на тій вулици, що Никола мешкає, відти йшов нашою вулицею і подибав Гриця Калиняка, 
котрого десь пустили на урльоп. Він казав, що покаже добре тому Стефанові Чорненчукови 
за то, що той якогось збитка зробив йому, бо (Гриць) він вже тепер цілком иньший (тихий). 
Ми сіли на лавці на мості коло нашої хати, а то вийшли Дєді. Я привітався з ними, а Вони 
ва плач. А я кажу: А Ви чого плачете? Та й пішов до хати. Я на брамі, а то худоба заходить у 
фіртку до стайні... Я пробудивсь. Нема збірки...

23.5. Погода. Вітер. Фасували третину хліба, досить доброго. В розказі було, що в 
понеділок всі порядно зібрані підуть до Мункача до церкви. Зелені сьвята.

24.5. Понеділок зелений. Всі порядно зібрані були в Мункачи в церкві. Хор УСС співав 
цілу Сл.Б. Приходимо додому, фасуємо половину курудзяного хліба і від пів до 12 год. 
поготівля!!! Я о 3 год. зібрався і сидів в касарни. Плащ і 2 коци лишив в Варпалянці. О 5 
год фасували білє, я дістав від т.Ліскевича І пару і маю разом всіх 4 пари, а згл.5 з тою, що 
на мені. 6 год. зробили збірку в повній параді з прапором на переді. Сотник Гірняк провів 
присягу!!! Відійшлим до Мункача. По дорозі попрашався з т.Дідиком, Старчуком, 
Жолобайлом... На стациї чекали до год. 10. В десятій год. від’їхали. Запакували нас в 
пакваґони!!! Написав додому картку. Сотика не маю!!!

25.5. Рано. Сонце єще не сходило, як ми задержалися в Вольочі. Звідси рушив поїзд, і 
ми задержалися довше в Лавочнім. Тут випили чай і одна шеста хліба з ’їли. Перед Лавоч- 
ним є стація Бескид. Лавочне є границя між Галичиною а Угорщиною. По довшій їзді при
їздимо до Тухлі і тут висідаємо на толоці коло стациї. Стация є понищена. Коло стациї по
робили наші, а особливо німецькі жовніри, бараки, де є уміщений магазин для жовнірів в 
поли. Ми вифасували нім. тютюн, папірки, сірник і каву. Я взяв собі 100 патронів... З Во- 
льоча до Тухлі є 4 тунелі малі, а оден дуже довгий, мости желізні понищені. Наші війська 
вже понаправляли деревом для комунікациї. Тухля — село в долині. Довкола гори. Від півн. 
— листковий ліс, а від полудня — сосновий ліс грубий, в котрім є рівно ж бараки для 
жовнірів і для цивільних, що працюють коло дороги і направи моста, що розбили Москалі в 
Тухли. Звичай: желізничий шлях, дорога цісарська, ріка. З Угорщини аж до Сколя дорога 
рівна без горбів. 7 год веч. входимо до Сколя. Гори камінні, каменоломи. Всі приряди і 
будинки до каменоломів є понищені, тартаки два спалені до тла. Нас запровадили на 
кватиру до якогось жида, де були великі хати. Звідси пішло нас десятьох по хліб до 
“Фассунґсстаціон“ і взяли під проводом Мацирака 80 хліба і 8 кґ солонини, і 8кґ сира 
швейцарського. Я взяв... Ляг на підлогу і заснув тихим, блаженним сном.

26.5. Погода. Встав раненько, намастив ноги лоєм, зварив каву, з’їв солонину і сир та й
0 5 год рушили дальше в дорогу. Напрям Сколе — Болехів. Відпочинок довший над 
потічком. Тут є млин. Вода є дуже бистра, каміне в річці дуже велике на 3—4 метри за 
велике. Рушаємо, минаємо трен, що сотками іде або в Сколе, або зі Сколя. Входимо до села 
Камінка, повіт Долинський. Тут наші жовніри з Буковини мостять дорогу, вигіднійшу до 
комунікациї трену і канон. Дремося в гору і виходимо на горб, де простираєсь сосновий ліс,
1 розкладаємось табором. 11 год перед полуднем. Забуваю про все, нічого мене тепер не 
обходить, так собі безжурний, хоч гармати недалеко гудуть, і... Почав другу консерву, зварив 
на вогни і смачно з’їв. Перебрався, так що скинув грубе плаття і повісив на сосну, а 
фасоване взяв на себе. Ще маю чистого 3 пари. 1 год. рушаємо дальше. Беру броцак і 
куплею заперізуюсь. Болять бедра від натиску набійниць, в котрих є 60 куль і броцака, де є 
40. Вбираю плечник, а плечі між шиєю а раменом болять, що немож кинутися. Іду і стаю в 
лаву, а ноги з-під споду спарені і повно мозолів, не мож кинутись. Ой Боже,... Маршеруємо 
1 клм в долину і переходимо почерез села Долиньского повіту. З півн. і полудня прости
раються гори, а долиною пливе річка Свіча. Доходимо до Болехова вечером. 11 год. запро
вадили нас до заможного господаря, де в стодолі і шопі заночовуємо. Вечері жадної не було, 
пани потішали нас, що будемо вечеряти, та...

Далі буде
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№1 Зерна XII

З ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОПІ

« п о д а р у н о к44 -  добрий гумор

Леся Риба — молода художниця, 
українка, народилася і живе в Англії. У 
1982 році вона закінчила Мейдстонський 
коледж мистецтв і відтоді брала участь у 
багатьох, в тому числі й міжнародних, 
виставках.

А в Україні роботи Лесі можна було 
побачити ще три роки тому на 
“Львівському бієнале", київській виставці 
“Єдність", івано-франківській “Імпрезі".

Помітно, що художниця віддає 
перевагу прийомам аплікації: із паперу та 
блискучої фольги, із трави та гуми. 
Полюбляє вона контрастні поєднання 
кольорів. Тема Лесиних робіт одвічна, як 
світ, — любов. Хоча інтерпретація доволі 
своєрідна — просякнута гумором. 
Споглядаючи стилізовані фігури чоловіка 
і жінки ( а саме вони головні герої 
картин), важко втриматися від усмішки, 
бо є в цих постатях щось карикатурне, 
комічне. Та гумор художниці не 
злобливий, а теплий.

Можливо, абстракціоністська манера, 
що в ній виконані твори Лесі, не всім 
зрозуміла, не кожному до вподоби, а 
декого взагалі шокує. Але у чому 
впевнена, це те, що роботи оригінальні, 
несуть глядачеві різноманітні почуття. 
“Стремління за мрією", “Чекання", 
“Танець любові", “Вогонь" -  Леся ніби 
вихопила їх з простору й зуміла вмістити 
в тісні рамки так, що зображення людей 
не омертвіли, а живуть насправді, 
повноцінно й застигли лише на мить. 
Естетичне задоволення та добрий гумор -  
ось яке враження залишилось у багатьох 
глядачів, котрі побачили картини та 
аплікації Лесі Риби.

Наталя ЗАМЕДЯНСЬКА.
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XII Зерна №1

УКРАЇНА 
ПАРИЖ

Вже 12 років підряд на латинське Зіслання 
Святого Духа тисячі французьких католиків вірні 
своєму латинському обрядові ходять від паризь
кого собору Богоматері (Нотр-Дам) до Марійсь
кого собору міста Шартр дорогою в сто кіло
метрів.

Ця проща стародавня. У Середньовіччі разом 
з прочанами туди ходив сам король Святий 
Людовик, бувало і босий. Напочатку XX ст. її 
відновив письменник Шарль Пеґі. З року в рік 
вона набирала щораз більше прочан аж до  
початку 60-их років. Тоді під впливом модер
нізму, що постав після II Ватиканського Собору 
та 1968-го року, проща завмерла. Почали їздити 
автобусами. Саме в ті часи 10000 французьких 
священиків полишили священство, а церкви 
втратили понад половину своїх вірних. Святе 
латинське Богослужіння Пія V змінили на мо
дерну “зустріч", подібну до протестантських це
ремоній. Носити прапори і корогви стало знаком 
вузької релігійности... Досі більшість французь
ких єпископів не змінили свого напряму. У 1991 
р. вони заявляли перед виборами, що католики 
не повинні голосувати за французький Націо
нальний Фронт, тоді коли його президент Жан- 
Марі Ле Пен після закликів Папи виступати про
ти аборту, як проти справжнього Геноциду, став 
єдиним політичним діячем, що засудив аборти і 
долучив до своєї політичної програми пропозиції 
захисту життя.

У 1982 р. вірні французького єпископа Ле- 
февра, т.зв. “традиціоналісти", відновили цю 
прощу. До 1991-го року вступ до Готичних катедр 
був заборонений прочанам місцевими єписко

пами. Так, як і в Україні у 1988 р., священики 
правили на порогах соборів перед закритими 
воротами... Після висвячення трьох єпископів 
монсеньйором Лефевром та його екскомунікації 
справа вияснилася. Папа римський створив у 
Ватикані комісію “Еклезія Деї“ для справ Тра
диції, яка пригадала французьким єпископам, що 
латинське Богослужіння Пія V і досі є визнаним і 
що не можна вилучити з церков парафіян, які 
дотримуються цієї відправи.

Від 1991 року Україна представлена на цій 
прощі. Вперше її представляли вірні Української 
Католицької Церкви Парижу — українці, фран
цузи українського походження та французи — 
любителі нашого обряду.

Минулорічне гасло прощі було, за словами 
письменника Пеґі, “Щ об Франція, щоб Христи
янство продовжувались!". Дивне гасло у ниніш
ньому світі модних безбожних теорій та безко
нечних домагань нового світового ладу, що буде 
реалізувати людські права і прагне будувати ін
тернаціональне суспільство без Євангелії та на
ціональної реальносте. Які ж це “людські" права, 
коли заперечується право на існування живої, 
хоча ще і ненародженої дитини, яка стає жерт
вою злочинного аборту, або ж заперечується пра
во нації на незалежність?

Проща Париж-Шартр — це проща відрод
ження Франції, “старшої доньки Церкви", у 
якому парафіяни УГКЦ Парижу не відмовля
ються від участи.

Пилип НАУМ’ЯК 
Париж, Франція
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ЧИТАЙТЕ В НАСТУПНОМУ ЧИСЛІ АЛЬМАНАХУ:

Богдан Зілинський
Порівняння празького іі берлінського центрів у  критської еміграції у  міжвоєнний час

Оксана Шморгун
Казка про Віру, Любов і Надію 

Казка про погляд (Оповідання)

Олесь Нога
Декілька слів до українського європейського авангарду 

Ігор Трач
Стежки українські... (Продовження)

Листа Симона Петлюри до Володимира Дорошенка 

Віолетта Родом ська
Невідомі постаті українського м истецтва

Перлини української європейської поезії та інше...


