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Ця книга про життя великосхимника Унівської Лаври Ананії (Русиняка)

(31.01.1918 - 16.03.2009) -

людини-легенди, людини-історії, людини, якій «усе

було добре » і яку багато хто з любов'ю й теплотою згадує як Батька .
Для широкого кола читачів.

В оформленні обкладинки
використано фото Галини Юшкевич

Відеоматеріал про великосхимника Ананію

можна переглянути на каналі

Youtube:
https: //youtu.be / AlbnzTc9Q_s

5

СЛОВО ІГУМЕНА
Блаженні брати Шептицькі, Митрополит Андрей і Архиман
дрит Климентій, відновили у нашій Церкві Східне чернецтво,
і саме цього року ми святкуємо 120-річчя віднови студитсько

го монашества. Бажанням Митрополита Андрея було «дати
якнайбільшому числу одиниць, зачинаючи від неписьменного
простолюдина, можність осягнення тої повноти християнства,

яка міститься в євангельських радах. У Східній з' єдине ній Цер
кві велика частина покликань до чернечого життя донедавна

була нездійснима, прямо через брак відповідних організмів,
до яких вони могли б пригорнутися; іменно стан рільничий

у нашім народі числом найбільший був на практиці позбавле
ний спромоги заповнити своїми синами і дочками монастирі,

хоч серед того стану зачинало будитися найбільше покликань.
Монах-рільник і своїм числом, і працею дає сильну підставу
монашій родині, а притім не раз і внутрішньою своєю вдачею
стає

взором

монашого

духа

покори,

послуху,

умертвленоrо

і повздержного життя».

Ця книга оповідає про життя брата Ананії, що був одним

із наших монахів. Кожен, хто з ним зустрічався, був упевне
ний, що брат з молодечих літ перебував у монастирі. Але його
життя склалося інакше. У

1939

році брат Атаназій прийшов

до Унівської Лаври, але через радянську окупацію був змуше
ний покинути Лавру. І через

62

роки він повернувся до своєї

обителі. А на 92-му році, вже як великосхимник Ананія, пе

рейшов у вічність. Його монаше життя є справді взірцем по
кори, послуху, трудолюбного «умертвленого і повздержного
життя».

Ієромонах Ілля (Мамчак)
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ВІД УПОРЯДНИКА

2001-ий рік Божий. Приїзд в Україну Папи Римського Йоана
Павла П, проголошення блаженним преподобномученика Ар

химандрита Климентія (Ше~тицького), повернення в Унівську
Лавру послушника Атаназія Русиняка ...

На перший погляд, ці події різні, але Святий Дух так мудро

все вчинив і поєднав, що збулися пророчі слова Архимандри

та Климентія: «Ми ще ся повернем». Їх він сказав ще в дале
кому

1939

році молодому послушникові Атаназію, який через

радянську окупацію змушений був покинути Унівський монас
тир і повернутися на рідну Лемківщину.

І ось у цьому благословенному 2001-му році уже старенький
великосхимник Ананія (Аврамій (Атаназій Русиняк)) засвідчив:
«Я нарешті повернувся назад до своєї рідної Унівської Лаври,

а преподобномученик Климентій повернувся до нас святим!»
За Божим Провидінням я удостоївся жити в Унівській Лав

рі з братом Ананією від

2001-ro

року до його упокоєння в Бозі

у 2009-му році. Ще за життя брат Ананія був живою історією
монастиря, УГКЦ та України, адже він з усією своєю родиною
Русиняків пережив трагічну депортацію з рідної Лемківщини
та став останнім довоєнним монахом Унівської Лаври.
На прохання Владики Венедикта та родини Русиняків мона

хи Унівської Лаври, з Божою поміччю, вирішили видати книгу
про життя великосхимника Ананії, приурочену до 100-річчя від

його народження. Складаємо велику подяку всім добродіям, які
своєю молитвою та жертвенною працею спричинилися до ство

рення цієї книги. У ній, окрім спогадів самого брата Ананії, є ще

розповіді багатьох монахів та мирян. Також додано статті про

визначних осіб Лемківщини, які пов'язані з Унівським монасти
рем та братом Ананією. А ще подано відеоінтерв'ю брата Ананії.
Ласкаво просимо читачів погортати сторінки цієї книги

про богоугодне життя великосхимника Ананії та помолитися
за упокій його праведної душі.

Рясофор Леонтій
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РОДИНА
«Малим я мріяв стати священиком,
а на старість хочу закінчити свое

життя монахом зі схимою»

та жив у селі Велика Верхомля Новосандецького
я народився
повіту Краківського воєводства 31 січня 1918 р. , ще за Ав
стрії, у багатодітній та богомільній родині Матвія Лук'яновича
Русиняка та Анни Семенівни з дому теж Русиняк, бо дідо бать

ка і дідо мами були рідними братами, тобто мої батьки були
троюрідними. Оскільки у Верхомлі було багато Русиняків, то
для розрізнення нашу родину прозивали Мирлик, головно за

прізвищами їхніх жінок. А наша мама була з Вархолів. Мій пра
прадід мав чотирьох синів, яких прозивали: Вархола, Оліяр,
Русиняк та Мирлик. Тоді був звичай, що найстаршого сина ли

шали вдома, а якщо він був поганий, тоді лишали найменшого.
Тож найстарший син, Гаврило, лишився вдома, і в їхній родині

був швець . Другий син, Федір, оженився до Вархолів, а третій
син, Іван, оженився до Мирликів у село Зубрик, які мали тіль

ки дочок, і в нього були сини: Лука (мій дід) і Михайло. А про
четвертого сина я не знаю.

У батьків нас було всього
у

1914-17

12 дітей,

але четверо переді мною,

роках, померли маленькими: два хлопчики та дві

дівчинки. Найстаршою була Марія з

1913

р. н., потім був я

з 1918 р., далі за чергою : Іван - 1922 р., Антін - 1925 р., Микола 1928 р., Ярослава - 1931 р., Йосиф - 1935 р. та Петро - 1936 р.
Серед живих тепер нас зосталося 4: я, Ярослава, Йосиф і Петро.
Всі ми жили на обійсті батька: дідо Лука і його друга дружина
Настя, тато з мамою і нас

8 дітей, тож всього разом 12 людей.

Я народився шостою дитиною, але серед дітей живою тоді
зосталася лише найстарша

-

Марійка. За Австрії тато служив

у війську та був на війні. Тож коли приїжджав додому на урльоп 1
у

1914-17

1

Урльоп - відпустка.

роках, то щороку мав похорон, хрестини і зачаття
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дитини. Тому батьки при моєму народженні дуже переживали,
і до хреста несла мене старша сестра моєї мами

-

Катерина,

а кума, Єва, виносила мене з хати не через поріг, а через вікно.
Ось так я, слава Богу, вижив і після мене теж ніхто з дітей вже

не вмирав, адже ще народилося б дітей та їх усіх до хреста но

сила цьоця Катерина. Коли мій тато був на війні, то п'ятирічна
сестра Марія мусила пасти корови. Назвали мене Атаназієм,

бо я народився якраз на святих Кирила та Атаназія. Тому що

в селі ім'я Кирила мав один найдух2 , то мене назвали Атаназі
єм. Вдома батьки казали на мене Афтан.
Як тато, так і мама прожили

65

років та поховані в селі

Долобові Самбірського району Львівської області, де ми

жили після переселення з Лемківщини. Мій тато Матвій був

1888 року народження і жартував, що він має З вісімки, а по
мер 1953 року. Так сталося, що тато був від стрийка3 , бо тоді

з

дідо Лука чотири рази їхав на заробітки в Америку і на ті гроші
купив собі у Варвари кавалок поля, тому його називали Варва

ринським. Стрийко був високим та не мав сина, а лише

5 дочок,

тому він все брав до себе мого тата-одинака і малого вчив ко

сити та клепати косу. Тож тато файно косив і вмів добре клепа
ти, бо навіть чужі люди просили його поклепати косу. Малого

Матвійка за Австрії науки вчив дяк Цідило. Тато теж був висо
кий. У Верхомлі він та його кум Войтек із Ломніци (ми казали

Левниця) були наймоцнішими хлопами4 •
Тато Матвій служив у австрійському війську та на Першій

світовій війні був

4

роки на австрійсько-італійському фронті,

але не мав ані одної подряпини. Там було таке, що старі воя
ки з одного окопу кидали до другого ворожого окопу сірники

та папіроси і не стрілялися. Але коли прибували нові вояки,
то вони стріляли. Тому їх попередили, і знову вже не стріля
ли. На війні вони дуже голодували. Раз на кухні варив кухар

2

Найдух - поз ашлюбна дитина .

3

Стрийко - брат батька.

4

Хлоп - мужчина .
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з Жегестова, і тато каже йому: «Може, маєш що їсти?»

-

а той

відповів: «Хіба що дам муки, бо ніц 5 нема». Тоді вони з тої муки
на воді наварили великий баняк галушок і могли їх їсти цілий
місяць, але пригостили своїх краянів, серед них і легендарно
го Івана Цяпку з Хишевич. Також з ним служили чехи, і вони

десь для їди здибали кота, і тато поміг їм його приготовити.
Вони облупили того кота та пекли на вогні. Тато до кота їм дав
ще солонини, яку чехи називали «шпирка». Тоді чехи запро

сили його скуштувати кота, але він не захотів, і добре зробив,

бо ті добре його не засмажили та мали пронос. Коли не було
що їсти, то їм давали кропиву, і один австріяк так і здався до

італійського полону з казанком із кропивою. В Італії був такий

голод, що багато вояків повмирало, один їв сиру бульбу та від
того помер. Коли в нас зі села австріяки забирали дзвони, хоч
один ми закопали, то всі зрозуміли, що скоро закінчиться вій

на, і Австрія пропаде. З війни тато привіз додому багато маши
нок для стриження і пізніше навчився добре стригти.

Якийсь час, коли я був малим, то мама мала з татом біду, бо
у Верхомлі його вибрали до сільради, та люди часто за щось
його запрошували до корчми, і він почав пити. Раз я прийшов

до корчми за дріжджами, бо там була крамниця, і стояв під
корчмою та дивився, як тато там випиває. А під корчмою стояв

Іван Федорчак на прізвисько Майка і, побачивши мене босого

в полотняних штанах, сказав: «Такі бути 6 з халявами, старий
п'є, а дитина гола, боса». Почувши таке, я розплакався і втік
додому, так і не зайшовши до корчми.

Ще мені запам' яталася татова наука, яку за Польщі він по

радив одному чоловікові з Верхомлі. Він сказав, що добре не
знатися з поліцією, не казати жінці правди та не годувати чу

жих дітей. Але того хлопа заїли ці слова, і він хотів перекона

тися з тої татової науки та все робив навпаки. Отож він якось

пожартував: сказав своїй жінці, що в лісі вбив свого колегу

5

Ніц - нічого.

6

Бути - чоботи.

-
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лісника. Пізніше він якось докоряв жінці за несмачні пироги,
а тут зайшла до них поліція. Тоді жінка назло чоловікові сказа

ла поліцаям, що він вбив лісника. Почувши це, поліцаї негайно
арештували того нещасного чоловіка. У тюрмі він признався,

що ніби вбив лісника, тож йому присудили смертну кару. Але
перед смертю він попросив поїхати на могилу вбитого лісни
ка та перепросити його. Завезли нещасного до хати лісника,
а той лісник живий і здивувався, чому ті приїхали. Тоді полі

цаї відпустили того чоловіка та присудили йому лише штраф
за обман. Вдома він не мав з жінкою дітей, тож взяли собі ви
хованку7. Коли йому присудили тоді смерть, то обіцяли тому,
хто його повісить, віддати його маєток. А тій вихованці стало
шкода того маєтку, що він відійде до когось іншого, і вона зго

лосилася повісити свого вітчима. Отак той чоловік на собі пе
реконався в правді татової науки.

Раз наш тато малим пас коня біля лісу, але десь кінь там за
пропастився, і не могли його відшукати. Коли малий Матвійко

повернувся додому без коня, то дідо Лука так знервувався, що
почав його бити поліном. Але це побачила мама та заступилася
за сина, і тоді дідо почав її бити. Від тих побоїв вона невдовзі
померла. Через це довший час в селі за діда Луку ніхто не хотів

віддаватися, хоч він і був багатим rаздою. Але за якийсь час
з Жеrестова у нас служила наймичкою одна завидка-приспан

ка8, якій з нашого села порадили вийти заміж за діда Луку. Від
тоді мій тато вже мав мачуху Настю. Бабця Настя з дідом Лу

кою була два рази в Америці на заробітках. Там в Америці був

дуже ревний священик, який мав служанку. Коли він молився
в хаті, то все на шпару в дверях клав капелюх. Але раз забув
його покласти, і та служанка дивиться, а той священик править

по-жидівськи: надягнув філактерії і молиться. Вона про це роз
повіла, і його зі священства нагнали. Цей жид, щоб попасти до

Америки, то використав чужі документи священика і так туди

7

Вихованка - прийомна дитина.

8

Завидка, приспанка - покритка.
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переїхав та вдавав священика. Він був дуже ревним, добре про

повідував і так заробляв собі гроші.

Бабця Настя мене дуже любила, але з нею була біда, бо вона
дуже пила. Вона мала такі запої, що могла все продавати, щоб

мати горівку. Тому дідо Лука також за це сильно її бив. Раз вона
пила та сховалася в сінях, і коли я йшов з лампою, то дідо її

побачив та дуже обзивав і бив. Я дуже її жалів, але нічого не
міг зробити. Одного разу влітку бабця зняла сорочку, то вся
була в синцях. Сама вона була висока і повна, мала довгу, аж до
спини, косу, але на старість її скорчив радикуліт. Коли в січні

1945

року бабка вмирала, то в нас рускі9 вояки у хаті чистили

картоплю, і лишилося багато лушпиння. Тому ми гнали з неї

самогон, а бабця все питалася, чи він вже готовий. Ми ще дали
їй спробувати

100 грам

перваку, а невдовзі вона померла.

Бабця Настя писалася Тихонська і мала брата Івана, якого

кликали Ян. Самі вони родом з Жегестова, але видно були бід
ними, бо служили: бабця у Верхомлі, а Іван в Орябіні (Ярембіні),
що на Словаччині. У нас не казали йти в найми, а

-

на заробіт

ки чи служити, тому їх називали не наймити, а заробітчани. Так
з Верхомлі наші люди на жнива йшли на заробітки «на Венгри»
(в широкому значенні), тобто «на Чехи» (у вузькому значенні).
Була навіть поговірка: «Не той косар, хто вчився косити «на

Венграх». Брат бабці Насті Ян за Австрії служив у війську коло
Ярембіни, а потім служив в Ярембіні у господаря, який невдов
зі помер, а Ян оженився за його старшу вдову, і там була вели

ка родина. Тому бабця йшла все до нього восени на празник
і приносила звідти калача, а Ян також до нас щороку приходив

у грудні на празник Варвари. Коли я був кавалєром 10 , то раз до
нас на празник прийшла родина з Жегестова, і я пригостив їх

саморобним вином. А то мене одна жінка з Верхомлі навчила

робити вино з свербовузу 11 і жита. Тоді я наробив

9

Рускі - росіяни чи радянські люди.

10

Кавалєр - парубок.

11

Свербовуз - шипшина.

2

бутлі вина

Родина
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20 літрів у кожному.
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Нашим гостям воно засмакувало. Вони

добре собі випили і мусили в нас ночувати. Ми до Жегестова
на празник святої Анни йшли процесією через гору, а вертали

ся назад довкола понад річку Попрад і через село Зубрик.
Раз наш дідо Лука поїхав до Америки на заробітки з Цицо

нем, який потім взяв у нас пляц 1 2 на будову хати і за це мав нам
відробити сім днів. Потім його син Іван оженився за нашу се 
стру Марію, хоч вона його і не хотіла. Вони мали семеро дітей

і жили в Долобові. Коли ми приїхали з Луганщини, то спочатку

жили в них, а потім мені дали хату з двома стінами і я її добу

дував. Той Цицонь був роботягою, хоч трохи нервусом, і тепер
його син Стефан живе в Долобові й такий самий роботяга, що
навіть рідко ходить у гості до родини.
Розповідав мені дідо Лука, що колись він малим хлопцем зі

своїм дідом (моїм прапрадідом) доглядали вівці на полонині,
З км за селом. Тоді їм покотилися овечки і мали ягнята, тому

дідо приніс їм сіна. А Луць виліз на ялицю та рвав і скидав гіл
ки, а дідо збирав. Але нараз почули, як кує зозуля. А вона ку
вала на 16-ий тиждень по Різдві . Тому дідо каже йому, злазь
з ялиці та йдемо до села. Вони погнали овець через ліс, але

ще був сніг. Розлилася ріка, і вівці самі плили, а ягнят мусили
переносити на руках. А через кілька днів після кування зозулі
вони пішли у поле.

У родині нашої мами Анни були довгожителі: бабця жила
років, а прабабця Маланка

-

аж

104 роки.

90

За моїх часів у Вер

хомлі жило двоє столітніх хлопів. Ця прабабка ще до

95

років

тримала · господарку: корови, свиню, кури і обов' язково гуси,

бо мала на виданню дівчат і для посагу треба було багато пір'я.
Прабабка Маланка мала великий сад, де родили файні черво
ні яблука. В сусідстві з нею жила родина моєї майбутньої жін 
ки Варвари, яка все носила старенькій від своєї мами випрану

білизну, а бабця Маланка за це її гостила файними яблуками .
Моя мама померла

12

Пляц - площа, місце.

1961

р. на рак шлунка, на 65-му році життя,
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та похована в Долобові разом з татом. В родині мама мала бра
тів Стефана і Петра та старшу сестру Катерину. Якось цьот

ка13 Катерина хотіла віддатися за поляка в сусіднє село. Хоч ми
з поляками в селі жили добре, але старалися з ними не жени
тися. Тому стрийко Петро тоді Катерині відрадив, бо потім на
старість її діти будуть насміхатися, що вона «русінка». А таке
сталося з одною дівчиною з нашої родини. Вона віддалася за

поляка, і жили на Шльонску (Сілезії). У них було двоє хлопців:

один добрий, а другий, коли випивав, то все їй докоряв: «Ти,
к ... м ... русінко!» Малим вуйко Стефан був дуже збиточним.

Раз він пас вівці та тягнув по землі гуню 14 . Коли це побачив
його жонатий старший брат Петро, то за це його добре набив.
У

1931

році я пас корову на межі нашого Варваринського

поля і помагав мамі, бо вона там тіпала льон. Але дивлюся, що
мама ходить якась зігнена, і я думав що вона нездорова. Але

навпроти за потоком брала льон теж Юдія з сусідками і при
йшла до нас та каже мамі: «Ганю, вже йди додому, бо ще в полі
вродиш». Тоді мама пішла просто до крайньої хати до завиту

хи15, і з нею поволі пішла додому. Коли я з поля привів додому

корову, то менший брат Микольцьо каже: «Маємо шесту». Я не
зрозумів, бо він не вмів ще говорити «сестру», про яку почув
від завитухи. Так у нас народилася сестра Ярослава, а тоді я

на цьому ще не розумівся. У Верхомлі за тих часів були лише

бабки-завитухи, наш лікар жив у Північній, а лікарня і суд були
у Мушині.

Коли я був малим, то помирав мій дідо Семен, мамин тато.
Як він захворів, то до мами прийшла сестра Катерина і каже,

що тато помирає. Я теж попросився піти з мамою до діда. Тоді
дідо ще говорив і поволі помирав. При сконі діда одна дівка

заплакала, і їй казали, щоб не плакала, бо може перервати екон
діда. В нас, коли хтось був смертельно хворий, то йому читали

13
14
15

Цьотка - сестра матері.
Гуня - верхній одяг.
Завитуха - повитуха.
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Псалтир. Коли помирав стрийко мого тата, то Псалтир читали
дяк Антін Дзюбинський і його сват Стефан Русиняк з Тилича.

Коли вони прочитали увесь Псалтир, то Антін питається Сте
фана, чи все, і той сказав, що все. Стрийко ще говорив і каже,

що коли читали, «то так мені легко було, але Стефко Стефків
ський перегородив мені дорогу, бо щось не прочитав». Після
смерті небіжчику вже не читають Псалтир, а приходять люди
і співають похоронні пісні, моляться, розраджують родину по
мерлого.

Моєю хресною мамою була Єва Вітяк, і я її називав нанаш
кою16. Вона була з сусіднього села і в Америці на заробітках
вийшла заміж за чоловіка з нашого села. З ним вона мала доч

ку Ганю та сина Антона з 1916 р. н. Її старша донька Ганя по
мерла, і зять побудував окремо хату. Він мав млин, а Єва жила
окремо з сином Антоном. В тому часі чоловік Єви знову поїхав

до Америки, а його брат жив у Жегестові. До Єви навідувався
ловелас Ш. і вони у

1918

р. мали найдуха, Модеста, моя мама

була в нього хресною. З часом зять Єви оженився з другою жін
кою, а син Антін помер, і Єва пішла жити до невістки Антона
з родини Гутників. Вся родина Гутників після вивезення жила
ус. Різдвяни Галицького району. У

1970 році я дізнався, що

моя

хресна Єва Вітяк попала до Унівського старечого дому. Тому

приїхав туди та шукав її в Уневі, але не знайшов, бо вона або

вже тоді померла, або десь її перевели в інше місце.

дитинство
оли я мав б років, то захворів на запалення мозку, менінгіт.
к Тоді
мене завезли на польський фільварок до лікаря, який
там відпочивав. Назад ми верталися попри хату Миколи Дзю

бинського, якого син теж колись хворів на менінгіт. Він пас ко
рови з молодшою сестрою, яка ним командувала, бо він був

16

Нанашка - хресна мама.

16
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дурний. Микола оженився з удовою, і вони були багач-ами. Ба
чачи мене хворого, Дзюбинський запитався тата, що зі мною

сталося. Коли він дізнався про мою хворобу, то каже: «Батькам
певно шкода дитини, але коли є така хвороба, то просіть Бога,

щоб ваш син помер, бо бачите, яку я маю гризоту зі своїм си
ном. Раз в неділю моя жінка зранку зварила в печі пироги і за
пхала їх під кухню. Ми живемо коло церкви, і тоді ми пішли на

Службу Божу, бо я прислуговував отцеві. Син лишився вдома
та захотів пирогів і запхав голову через дверці кухні. А що не
міг звідти витягти голову, то зі страху вирвав ті дверцята та

прибіг до церкви з дверцями на голові».
Почувши таке,

батьки зажурено привезли

мене

додо

му і почали лікувати. Через хату з нами жила полька, яка на

фронті була медсестрою і вийшла заміж за українця з нашого
села. Вона по сусідству часто до нас заходила і раз питається:
«Цо там з дзєцком?» Тато сказав, що вже краще і менше кричу,
але чогось мені скрутило руку. Тоді вона скрикнула: «О, рани

Бога!» і скоро приступила до мене, взяла якогось лаха 17 і поча
ла витягувати мені руку, а потім обмотала її та наклала дощеч

ки і зав'язала. Мене це дуже боліло, але зате я вилікувався і не
став калікою. Ця полька мала двох хлопців, з якими я все ба
вився, але коли вона йшла, то я боявся її та втікав, бо пам'ятав
про той страшний біль руки. Ті діти польки були українцями,
бо в нас був такий звичай, що коли хтось з українців женився
до польського села, то ставав там поляком, а коли з поляків
хтось йшов до українського села, то ставав українцем.

Мій молодший брат Іван народився

1922 року на саме Стрі

тення, а в хаті тоді був котик Мурчик, який радісно занявчав
та скочив до новонародженого братика на ліжко. Проте мама

з татом вирішили того котика вигнати з хати, щоб він часом не
подрапав малого Іванка. Але тільки-но в хаті Іванко заплаче,

то знадвору той Мурчик царапав двері та все просився до хати.

Тому батьки мусили котика впускати досередини. Тож Мур-

17

Лах - ганчірка.
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чик радісно забігав, терся хвостиком об ліжечко та муркотів,
а Іванко нараз переставав плакати і сміявся до котика. Пізніше,

коли тато з мамою йшли до роботи в поле, то вже не боялися
залишати котика Мурчика з малим Іванком, бо вони дуже по

дружилися та бавилися між собою. Котик любив, щоб Іванко
його гладив, а навіть терпеливо дозволяв йому тягнути себе за
хвіст. Аж до самої школи Івасик бавився зі своїм нерозлучним
котиком Мурчиком і кращої забавки за нього не знав.

Колись давно наші люди ще не знали про газ, а тоді були
сильні морози і великі сніги, тому вони в печі палили дровами.

Раз взимку дивлюся у віконечко

-

дідо Лука з татом їдуть ко

никами, запряженими у великі сани в ліс за дровами. Я довго

не думав і миттю вискочив босим з печі та доганяю їх. Аж під
самим лісом вони побачили мене босого і скоренько взяли на
руки. Тоді в яру розпалили вогонь і почали мене розігрівати.

Коли я вже зігрівся, то вони набрали на сани дров і швиденько

поїхали по глибокому снігу додому. Мій тато провадив кінь
ми, а дідо вслід за саньми ніс мене на каркошах 18 • Вдома вони
мене не покарали, а лише напоїли теплим молоком та висадили
на піч.

Одного разу чоловік нашої цьоці, яка жила під самим лісом,

знайшов мале сернятко. Воно бідне тільки вродилося і не мало
мами, само лежало собі в лісі. Тому вуйко 19 Василь приніс його
додому і тримав те мале в стайні, де було З корови. Одна корова,
що називалася Малина, почала годувати сернятко своїм моло

ком. Коли те сер ня з часом виросло, то вуйко прив' язав йому
стрічку та відпустив до лісу. Раз я, коли мав

10 років,

з моїм та

том косили під лісом на ріллі «На Горах» траву, а тут, як з-під
землі, виросла молода серна зі стрічкою на шиї. Вона паслася

коло нас, і ми вважали, щоб не поранити її косою. Потім та сер
на не раз приходила до людей, бо зазнала від них ласки і тепла,

а особливо від корови Малини. Вуйко Василь сам був зі Злоцька,

18

Каркоші - плечі.

19

Вуйко - брат матері або чоловік сестри матері.
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а жінка з Жегестова, і у них не було дітей. Вони були багачами,
і потім на їхньому обійстю постало два господарства.

З братчиком Іванком ми любили пасти корови, особливо
на горі, з якої було видно потяг. Ми собі виганяли корови та
_\JОбувалися, як паровоз димів від нашої станції Верхомля по
при ріку Попрад. А старші люди нам пояснювали, що то паро

во з курить файку і випускає дим. Адже за тих часів паровози
палили вугіллям, тому від них далеко йшов такий густий дим.

А вперше потягом я їхав зі Старого Санча до Верхомлі. Тоді ми

з т атом поїхали возом до Старого Санча на базар, десь так зо

25

км, щоб купити собі капусти. Там ми накупили та наклали

на віз повно капусти. Тому тато дав мені гроші на потяг і на

каз ав самому добиратися з Санча додому. Якраз тоді їхали до
Верхомлі наші жінки, так що я з ними щасливо добрався по
тяг ом додому. Хоч і падав сильний дощ та зі станції до хати

бУли великі калюжі, але я радів з першої поїздки потягом. Коли
и ·~:хали на базар до Старого Санча, то їхали попри польське
се ,о Барціци. Там можна було бачити могилу руских солдатів
рестом. Це за Першої світової війни тут загинуло багато ру
схих солдат, і там їх поховали. Якось я запитався тата, чому ті

оrили обгороджені великим ланцюгом, а ніде такого не було,

то тат о пожартував: «То щоб москалі 20 звідти не повтікали».
Інш ого разу ми з Іванком пасли худобу зі шнурками на межі
Варва ринського поля. А там росла файна і рясна черешня. Тож
собі виліз на неї, щоб поласувати стиглими черешеньками та
ще й накидати малому Іванку. Аж ген, з боку словацького села
Орябін а , на нас суне величезна червона хмара. Тоді я скоро

з \із з черешні, і ми з Іванком погнали до села худобу. Але стаося диво

я

-

у нашому та навколишніх селах не було зливи, тоді

в О рябіні та страшна хмара побила градом усі поля і городи,

та

що лишилася сама чорна земля.

Що ж там таке сталося? То було на саме свято Івана Хрес
тителя. Один rазда в Орябіні будував нову хату і зі старої хати

.

!оскаль

-

московит, росіянин.
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виніс до стодоли усі образи та фігури. А старші збиточні хлоп
ці побачили в стодолі фігуру святого Івана та причепили до неї

ціп і насміхалися: «Раз тебе не поважають і винесли в стодо
лу, то бери ціп і молоти в стодолі снопи». Нараз вони почули

голос: «Добре, буду вам молотити!». Отак через тих нечемних
хлопців постраждало ціле село. Люди з села сварили тих хлоп
ців, що через них село мало таку кару.

Наш сільський потік Верхомлянка був неглибокий, і ми,

хлопці, там ловили руками пструги 2 1, які ховалися в потоці між
камінням. Раз я вчився їздити на ровері і коло нашої хати ледь

не вибив собі око. Тоді я їхав у вуличці попри паркан і якось
впав з ровера та вдарився головою до плота. Тому що навколо

Верхомлі є високі гори Бескиди, то дітьми ми любили їздити
з них на санках і нартах. Спочатку я не вмів їхати на нартах, але

одної зими тато зробив мені з ясена моцні нарти. Відтоді я вже

не боявся їздити згори на нартах. Змалку я дружив зі старшим
хлопцем Михайлом Трощаком. Він все носив продавати мед,

який брав з пасіки від нашого отця Ореста до курортного Же
гестова. Коли я пас корови, то Михась по дорозі все мені давав

меду з пляшки для проби.
У дитинстві я тяжко напрацювався, бо коли старша сестра
Марія у

15 років вийшла заміж, то вдома серед дітей я лишився

найстаршим. А до того ще й татові один чарівник зі Словаччини

зробив біду. У нашому селі один жених загнівався на молодого
кравця і попросив того чарівника йому помогти. Отож чарів

ник наклав закляття на подвір'ї Златої Касі, двоюрідної сестри
того кравця. А мій тато якраз заїхав до них і ступив на те міс

це, тому потім півтора місяці мав на нозі болячку, завбільшки
з голову. Коли він лягав спати, то мусив витягувати з ліжка до

шки, щоб вкласти свою хвору ногу. Тому я мусив вдома робити
всю хлопську роботу. Наша родина була середньої заможно
сті. Ми мали

12

морrа орної землі, кавалок лісу. Тримали коні,

корови, вівці та птицю. Раз у дощ я косив жито, що аж люди

21

Пструг - форель.

Школа
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дивувалися, але дощ пройшов, і люди помогли мені все зібрати.

Деколи від роботи я був такий знесилений, що не міг перелізти
через перелаз, бо був зігнений. Мені казали, що на старість я не

буду ходити, тому тепер відчуваю в ногах тягар.

ШКОЛА
е знаю, як тепер, а колись, за Польщі, малим я любив ходити
н до
школи. До школи мені треба було йти добрий кілометр,

і взимку, коли був сильний сніг, то раз одна старша від мене
Марійка Кекляк у школі гріла біля печі ноги, бо прийшла бо
сою. До школи я ходив разом з молодшим Іванком, він

ший клас, а я

-

у п'ятий. У нашому селі школа мала

- у пер
5 класів:

1-ий клас вчився пополудні, 2-ий і З-ій класи разом у більшій
залі, а 4-ий і 5-ий у меншій залі. У класі хлопці з дівчатами сиді
ли по різних сторонах на довгих лавках. А писали на партах, де

під ними тримали полотняні торби з книжками і кавальчиком
хліба, а на великі свята нам купували ще й булочку. Спочат

ку школа була українською, бо директором був українець Іван
Проць з Горлиць (або з Ясла), якого донька Соня віддалася за
отця Стефана Шалаша з Верхомлі.
У першому класі по-українськи мене вчила жінка Івана

Проця

-

пані Зося, а в другому класі вона по-польськи вчила

нас історію Польщі та елєментаж 22 • Вчителі Проці мали багато
дітей і жили при школі. Хоч у нашій залі було два класи дітей,

але було чути, як коло вікна бриніла муха, бо пані Зося тримала
остру дисципліну. Коли щось не те, то збиточник мусив класти
руку, і вона карала його лінійкою по долоні. Раз від неї і я дістав

по руці лінійкою, бо не знав історії про російського царя Пйо
тра. А не вивчив, бо мусив тоді пасти корову і не мав часу. Хоча
я мав сильну пам'ять і добре вчився: вистарчить, було, раз по
чути вірш, то міг його вже переповісти напам'ять. У шкільній

22

Елєментаж - буквар.

Школа
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бібліотеці я перечитав усі польські та українські книги, пам' я
таю таку польську книгу

«Sam».

Тому й школу після п'ятого

класу закінчив на «відмінно», і за це мене нагородили молитов

ником «Гостинець», який видали Василіяни у Жовкві. Пізніше

нашу вчительку-українку пані Зосю зняли з роботи, і нас далі
вчив її чоловік Іван Проць, та прислали незаміжню височенну

польку Ірину Зарембу. Вона вчила нас більше польських пісень.
Пам'ятаю, у

1930 році вона вчила пісню про гуцулів: «Для гуцу
ro льоси вдали жуцов, внит
тенксноти rінє» - «Для гуцула нема життя, як на полонині,

ла нєма жиця, як на полонінє, як
з

як його доля кине додолу, враз з журби загине». Коли дирек
тор школи Іван Проць пішов на пенсію, то директоркою стала
полька Зося, і тепер ми мали лише

2 години

по-українськи.

Коло нашої школи було велике подвір'я, де на перерву збі
галися всі школярі. Ми любили бавитися там «Короля». Тоді
діти бралися за руки, а один ставав навпроти них та промов
ляв: «Королю, королю, віддай мені військо!»

-

а ми відповіда

ли: «Відбери собі!». Тож він з розгону біг на наш ланцюг. Якщо
проривався десь крізь нього, то звідти брав собі

2 дітей,

а як ні,

то починав наново. І так той «король» набирав собі «військо»,
аж поки не лишився хтось один, який ставав замість нього «ко
ролем».

У другій хаті від школи жив один багач Русиняк Михайло,

який тримав у селі млин та зробив собі велику пилу на

12 пил.

До нього все приходило багато людей. Раз у лісі мисливці під

били дикого кабана та принесли до того Михайла. На перерві
всі діти зі школи побігли дивитися на величезного дика. Ми
з цікавістю дивилися, як на подвір'ї розбирали та пекли каба
на, але заважали їм. Тоді господар голосно каже своїй жінці:

«Касю, а принеси-но дітям свічок, щоб вони засвітили небіж

чику». Але діти, як зачули, що їм треба тримати свічки, то ці

лою rурмою побігли до школи. Там у Русиняка_ я вперше поба
чив дикого кабана.

22

РЕЛІГІЯ І ШКОЛА

у школі

релігію нам викладав отець Роман Коцюмаха, який

раз на тиждень вчив нас катехизму. Я дуже любив на його

уроці молитися та співати побожних пісень. Але коли діти
в нього починали шуміти, то він показував їм прута. Раз один

збиточник почав зачіпати іншого хлопця, то отець Роман тут
же поклав того нещасного на крісло і перед усіма учнями пру

том виписав йому «березової каші». Також отець запровадив

для дітей в школі таку обітницю на Євангелії, що до
тобто за тих часів

-

21

року,

повноліття, ніхто не буде пити і курити.

Майже всі з нас її дотрималися. Перший раз чарку rорівки я

випив у

1939

р., коли нас брали у бранку23 до війська. Ми тоді

йшли пішки навпоперек на військкомат до Мушини на Щавник
і Злоцьке через гору Плоску, десь зо

7 км.

Мене тоді записали

до важкої артилерії, яку полякам виробляли в Англії. Коли ми
поверталися додому, то зайшли у селі до крамниці в Шалаша та

випили собі по келішку rорівки. Також у ті часи у нас так не ку
рили, бо тютюн був дорогим, а садили його рідко, і то крадько
ма, межи рядками кукурудзи, бо за це був великий штраф. Ще

малим я з Йосифом Гутником, коли пасли корови, то назби
рали собі листя тютюну і зробили з паперу самокрутки та на
курилися. Коли я прийшов додому, то мені почала крутитися

голова, і батьки думали, що я маю вроки.
Восени

1926 року, коли я вчився у першому класі, то до Вер

хомлі на місію приїхав з Перемишля Владика Йосафат Коцилов
ський, який мав білу, як сніг, бороду. Тоді наша вчителька пані
Зося і її чоловік, директор Іван Проць, файно організували при

йом для Владики. Владика Йосафат приїхав потягом на нашу
стацію 24 , тому йому назустріч з села до стації виїхало

4

сивих

коней, запряжених у віз. На возі були високі молоді леrіні, гар-

23

Бранка - набір.

24

Стація - станція, вокзал.

23

Релігія і школа

но вдягнені по- лемківськи в гунях і холошнях25 та перев'язані
жовто-синіми стрічками з паперу. Коли Єпископа везли возом
зі стації, то в селі на потоці Верхомлянка розламався віз. Там

не було моста, і всі їхали вбрід, а тут з воза вилетів шворень.
Однак леrіні миттю зіскочили в потік, зчепили віз та повезли

Владику Йосафата далі. За Владикою йшла з села ціла процесія,
а школярі з першого класу цілу дорогу сипали перед ним квіти.

У 5-му класі раз отець Роман Коцюмака після уроку релігії

сказав мені, щоб мій тато прийшов до нього. Коли я вдома по
відомив про це, то мама каже: «Ви знов щось натворили?» То

мама думала, що то ми з Іванком провинилися, бо ми тоді з дому
ходили обидва до школи. Наш тато працював у лісі та підвечір
пішов до отця Романа, а повернувся пізно ввечері. А я не спав,

бо хотів почути про відвідини тата. У хаті наші батьки спали на
великому ліжку, а діти спали близько від батьків на розсувному
ліжку, яке засувалося під батьківське ліжко. Тож чую, мама пи
тається тата, чого його кликав отець Роман. А тато каже: «Щоб
я дав Афтанка далі вчитися на науку до школи в місто, бо він
має здібності»,

-

«І що ти йому відповів?»

-

«Якби він був у нас

один, то дав би його на науку: продав би поле, пішов би в найми
пасти корови, а на ті гроші він би вивчився. А так у нас є б дітей

(пізніше було

8 дітей),

тому нема грошей на науку для Афтана».

Але я дуже хотів вчитися на священика, тому не втрачав надію.

Довго не думаючи, я тут же пішов до нашого директо

ра школи Івана Проця. З моєї далекої родини Стефан Шалаш
вчився у семінарії на священика, але в нього помер батько, і він
просив у директора допомоги. Коли Стефанові вдалося закін

чити семінарію, то він оженився з дочкою директора
Проць

-

-

Софією

і потім висвятився на священика. А директор мав

семеро дітей:

5

дочок і

2

сини, найстаршим був Богдан. Тож

приходжу я до директора школи і кажу: «Пане директоре, я

Вас прошу, не посилайте Вашу наймолодшу дочку, Надю, далі
вчитися, а за ті гроші поможіть мені вивчитися на священика,

25

Холошні - вид штанів.

Рідне село

24

і я оженюся за Вашу Надю». Хоч Надя від мене і була старша на
два роки, але я страшно хотів вчитися, і то на священика, а для

цього треба було платно закінчити

7 класів

у Північній та ду

ховну семінарію в Перемишлю. Але так ся не стало, бо пан ди

ректор дав Надю на науку і платив за це. Шкода, бо все життя я
хотів стати священиком. Але Бог інакше покерував

-

я став мо

нахом вже на старші роки та люблю молитися, читати побожні
книги, а в нашій родині тепер є

16 священиків та 2 семінаристи,

всі жонаті, з родини братів і сестер, а також з родини жінки

Варвари походить отець Мирон Бендик з Дрогобича.

РІДНЕ СЕЛО
милій Лемківщині нема багато полів і широких рік,
н аа нашій
є високі гори Бескиди, шумлять густі смереки та течуть

бурхливі потоки. Тому моє рідне село через навколишню гір
ську природу називається Верхомля (Верхівня), бо є багато вер
шин, верхів. Воно називається Велика Верхомля, бо ще є сусіднє
менше село Мала Верхомля, яку ми називали Верхімка, десь від

нас З км. У Верхімці було близько
ці у вигляді букви

«r»

70

дворів і там було

2

вули

навколо двох потоків, які зливалися. За

Польщі ми були крайнім суцільним лемківським селом на заході
Польщі. Верхомля було довге, близько
а жителів десь до

5 км, і мало 350 номерів,
1700. Згадка про наше село є ще з 1595 року, де

пишуть про наших солтисів. З Верхомлі у ХІХ-му столітті родом

був славетний письменник отець Володимир Хиляк.
Через цілу Верхомлю тече річка Верхомлянка, у яку впада

ють з лівого боку З потоки: Вархолівський, звідки родом моя

мама, Бараняцький і Кобилющиків, а з правого боку впадає

2 потоки:

Млинівка та Іздвір, де була «смердяча вода», бо була

лікувальна, і цю мінеральну воду лемки називають «щава» 26 •
На потоці Іздвір від щави каміння було біле, якою лікували

26

Щава - мінеральна вода.

Рідне село

радикуліт, а ще були інші

5 щав,

25

від яких каміння було червоне,

бо іржаве. Тому до нас приїжджали хворі на лікування. Давні
ше полька Стаїловська у селі мала ванну і зичила її для приїж

джих, які нагрівали ту лікувальну воду та милися. У Верхомлі

лікувалися та ночували більше бідні, а багачі їхали до курортів
Криниці та Жегестова. Коло Жегестова біля ріки Попрад було
знамените джерело, за яке в

1939 р.

поляки воювали з чехами,

а також за Шьонськ (Сілезію), де було вугілля. То ще колись
польський король Казимир Великий, щоб не було війни, віддав
чехам Шльонськ, а прусам

-

Помор' я. З часом поляки почали

у Верхомлі скуповувати землі, бо у нас міг бути курорт, але вій
на перешкодила. Деякі щави тепер уже висохли.
Наша Верхомлянка несе води у Попрад, а той

-

у Дунаєць

і далі у Віслу. По річці Попрад проходить кордон зі Словач

чиною, і сусіднє з нами на півдні словацьке село було Межи
бріддя, зі заходу межувало польське село Ломніца, зі сходу
село Верхімка, а з півночі

-

-

село Угрин . Окремим островком

на заході Польщі серед польських сіл було

4 лемківських села:

Шляхтова, Явірки, Біла Вода і Чорна Вода. Ті лемки там були
дуже свідомими українцями, з них багато поляки запроторили
в концтабір у Березі Картузькій, а потім у них активно діяла

УПА, де в Ястрябику був їхній штаб. З цих сіл навіть з

1943

р.

не здавали німцям контингент, а забирали собі, бо до того не

мали такого контингенту і обурювалися тим. Пізніше там у го
рах і лісах в

ськими

1944-45

боївками 27 •

рр. йшли запеклі бої між УПА та поль

Там дуже гарно, бо починаються шпилясті

Татри, і серед гір є гарні мальовничі долини. Це вже є повіт Но

вий

Tapr. Там, за Татрами,

була збережена одна стара дерев'яна

українська церква як музейна пам'ятка присутності русинів се
ред поляків найдалі на захід.

З давніх-давен ми себе називали русинами, тому в нас
таке популярне прізвище Русиняк, а пізніше вже нас назива

ли лемками. А лемки зі Словаччини ще далі себе по-старому

27

Боївка - військовий загін.
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називають русинами. Ми є частиною українського народу ще
від часів Київської Русі, тому вороги не хочуть нас назива

ти українцями та сіють розбрат, щоб ми ділилися на русинів,
лемків та українців. За Австрії велика частина наших селян та
духовенства належала до москвофілів, була читальня ім. М.
Качковського. Проте лише за Польщі люди почали усвідомлю

вати себе лемками-українцями, а особливо, коли їх пересели
ли в радянську Україну. У Верхомлі найпоширеніше чоловіче

ім' я

-

Антін, а жіноче

-

Варвара, бо в нас празник є на свято

великомучениці Варвари. Серед прізвищ популярними є: Ру

синяк, Кекляк, Юрик, Гнатишак, а також шляхтицькі: Дзюбин
ський, Богуцький, Щавинський.
У Верхомлі існує такий поділ села: Нижній кінець, Середи
на і Вишній кінець. Село починалося з Нижнього кінця, який

називався Жидлярка, тобто від кордону, де річка Верхомлян
ка впадала в ріку Попрад, і там йшов кордон попри Попрад,

а також паралельно до кордону була прокладена залізниця, де
знаходилась стація «Верхомля». Далі біля Північної кордон
віддалявся від Попраду, і там уже були польські села: Ритро,
Барціци, містечко Старий Санч і місто Новий Санч. За Новим
Санчом Попрад впадав у Дунаєць.

За народною легендою, Дунаєць зробила свята Ядвіга, яка
була дочкою чеського короля. За неї оженився польський ко
роль, і коли татари напали на короля у Кракові, то Ядвіга вті

кала з народом від них до батька у Чехію. Але їх почали дога

няти татари, і Ядвіга зняла пояс та кинула позаду себе, і там
зробився Дунаєць. Але татари його перейшли і далі гналися за
ними. Тоді Ядвіга зняла з голови гребінь і кинула, так утвори
лися гори Татри. Татари хотіли і їх обійти, але стали, бо Татри
були непрохідними.
Про Татри є ще інша легенда. Гори Татри були дуже високі,
на них лежав сніг, та якось люди захотіли знати, скільки там є
верхів. Пішли вони туди рахувати та заночували, але коли про

кидалися і йшли далі рахувати верхи, то все один крайній верх

пропадав. Тоді вони вночі лягли в коло, щоб той крайній верх
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не зник. А вночі якась біда сказала: «То якесь чудо, бо я

70 вер

хів пройшла, а не бачила, щоб там десь люди спали колом».
За Жидляркою частина села називалася Звезло, бо там ко

лись частина гори зсунулася і засипала Верхомлянку. Тоді був

би на потоці у селі потоп, але солтис з людьми ту загату переко
пав з двох боків. Далі йшла Середина, де ми мали хату. Збоку від
Середини частина села називалася Іздвір, де був великий гро
мадський ліс, багато поля і пасвисько 28 • Частина Іздвіру назива
лася Зимна Вода, бо там текло цілюще холодне джерело. Потім

від попівства29 та ріллі Шляхтичової починався Вишній конець.
У нас на резиденцію чи проборство кажуть «попівство».
До навколишніх міст і курортів ми добиралися

32

км за

лізницею з нашої стації до курорту Криниця, або асфальтовою
дорогою

35

км як до Нового Санчу, так і до Криниці, бо Вер

хомля була між ними якраз посередині. До Криниці були такі
залізничні стації: Верхомля, Зубрик, Жеrестів, Андріївка, Му
шина, Поворозник, Здруй-стація, Криниця. За Польщі хотіли
прокласти залізничний тунель з Верхомлі до Криниці через

гору Яворину, бо тоді було б

8 км, але не встигли це зробити, бо

перешкодила війна. Ще за Австрії, коли будували залізницю, то
з Жеrестова до Андріївки проклали тунель, який робили іта
лійці. Там навіть один італієць коло Андріївки залишився жити
та навчився говорити по-лемківськи. Коли у

1939

р. почалася

німецько-польська війна, то поляки цей тунель завалили, але

німці його відбудували та поїзди йшли далі. За німців нас бра

ли добровільно за гроші міняти в тунелі рейки, куди на роботу
ми добиралися дрезиною. Там я отримав на пальці знак, бо раз
мені вагон з камінням притиснув руку. А в

1944 р.,

коли німці

втікали, то в тунель загнали поїзд і підірвали, там був завал.
Пізніше поляки хотіли той тунель відновити, але там все вали
лося. Відтоді той тунель не відновили, а поставили два мости
через Попрад і поїзди їхали через Словаччину навколо гори

28

Пасвисько - пасовище.

29

Попівство - садиба священика.
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Лопати. На стації «Мушина», щоб потрапити до Криниці, то

все міняли паровоз з голови поїзда на хвіст, бо там була роз
вилка, де йшла одна колія до Криниці, а друга до

ни на Лелюхів. Ті села, які були за Криницею,
Лабова

-

9

дорогами за таким маршрутом: Верхомля

-

-

Словаччи

Угринів, Лосє,

ми називали Загора, а вони нас так само називали

Загора. До Криниці ми також ще йшли
Рунок

-

гора Присліп

-

село Солотвіни

-

км пішки лісовими

-

Верхімка

-

гора

Криниця.

Хоча наше село було українське, але тут жили також поля
ки, цигани і жиди, які всі говорили по-нашому. Так кілька поль

ських родин жили на окраїні Верхомлі на парцеляції. Це були

фінанци 30 , які собі там побудували хати: Поримба, Дерень, По
темпа, Ваховяк. Поляки на фільварку мали дерев'яний косте
лик, який ще за Австрії збудувала одна бездітна пані. Обслуго
вував їх ксьондз із Мушини, а до великого костела вони ходили

у місто Північна. Після нашого переселення, у

1947 р. солтисом

Верхомлі став поляк Ваховяк.

Була в селі і родина циганів: тато Марко, мати Варвара,

які мали З синів: Василь, Йосафат, Антін та дві дочки, старша
називалася Таня. У селі вони наймитували та говорили по-у
країнськи. До них в гості приходили цигани з польського села
Ритро, де вони там жили на хуторі та говорили по-польськи.

Наші цигани були християнами та все ходили з нами коляду

вати. Старший син Василь був ковалем, а середущий Йосафат
також вчився на коваля, але спалив собі око та став музикан
том. Вони оженилися з нашими українками, але дітей не мали.

У селі було теж З жидівські родини: Конгавзер, Гольдфінгер
і Браун, мабуть через те в нас частина села називалася Жидляр
ка. Так на нашому Бараняцькому куті, бо там жило кілька Ба

раняків, жила жидівська родина Абосха Конгавзера, і їх клика
ли Абусь. Цей Абусь сам походив з Гуцульщини. Якось раз він

приїхав з лісовими робітниками та привіз зі собою кукурудзу до
нашого сусіда Лейзера, то ми собі взяли в нього кукурудзи для
зо Фінанци

- польська митна служба.

Господарка

29

посадки, бо в нас це було рідкістю. Абусь сподобав собі дочку на
шого сусіда Ганну та оженився з нею. Коли на весілля їхали гості

з Гуцульщини, то один наш фірман привіз їх зі стації, бо було
З км. Той фірман за звичаєм мав стати перед весільною брамою,
щоб з ним торгувалися парубки за молоду, але він нахабно пере
їхав ту браму, і за те його потім хлопці набили, бо вони втратили
від гостей гроші за весільну браму. Родина Абуся мала корчму
та поле. Це поле вони купили у нашого прадіда, бо його два зяті
посварилися, і він навмисно частину землі продав жиду, щоб він
жив між двома розсвареними зятями. Але жиди потім те поле

продали та купили ділянку лісу. Конгавзери в корчмі торгували

пивом, але не мали пивниць для його зберігання. А ми мали аж
З пивниці, тому вони одну пивницю найняли собі в нас на пиво.
В їхній хаті була окрема кімната для молитви, а до божниці все
їхали в Північну. З наших жидів ніхто не вихрестився, лише один

з Криниці. На Різдвяні свята ми з колядою завше йшли до Абуся,
і він щедро давав нам півзлотого . Конгавзери мали двох гарних

дочок: Гицю і Ганю. Коли в Абуся померла жінка, то він каже:
«Але мені Ганьця наробила, ще так ніколи, взяла та й померла».
Пізніше Конгавзер теж помер від раку.

Друга родина

-

Шлями Гольдфінгера

-

скуповували телята

та м'ясо возили на курорт до Жегестова. Третя родина

-

Брауна

мали крамницю і торгували тютюном та іншим крамом. Наші

люди жартували: «Пішов жид до війська та його там питають

ся, ким він хоче служити: Може в улани?- Ні, бо можна впасти
з коня.

-

В авіацію?

-

Так, так, в кооперацію». Недурно в народі

кажуть: Бог дав українцям гарну землю, а жидам

-

хитрість.

ГОСПОДАРКА
Верхомля є гірським селом, тому тут мало полів, а біль
н аша
ше полонин та лісу. Пам'ятаю в селі були такі поля: Гайн:иця,
Франівське, Ближній Верх, Дальній Верх, Полянки, Захід, Вар

варинське, Зимна Вода. А також були різні ріллі: Русиняцька,

Господарка

зо

Бара1:1яцька, Вітяцька, Вархолівська, Шляхтичова, Церковна,

Кобилющицька (Дяблицька), На Горах. Моя мама була з Вархо
лівської ріллі, а ми жили на татовій ріллі

мицькій). Рілля

-

Бараняцькій (Мир

-

це уся площа з лісом, пасвиськом, орною зем

лею, якою користувалося кілька господарів. Колись цю ріллю
мав один господар, який потім її поділив своїм дітям, тому

з часом на ній стало кілька господарств. Поля часто були роз
кидані окремими наділами, тому верхомляни гній розвозили

по своїх полях, коли ще був сніг, бо тоді могли їхати саньми

через сусідські наділи. Коли взимку був великий сніг, то рік був
урожайним, бо від снігу в землі було багато вологи. А ще в нас
казали: «На Луки

-

будуть мерзнути руки ». На полях у нас ро 

дилися овес, ячмінь, жито, оркіш 3 1, бульба. Бульбу лемки біля
Словаччини називали rрулі 32 , а інші лемки
рі34, а ячмінь
мави, а ми

-

-

ярець 35 •

бандурка 33 , кумпе

-

Також лемки з Польщі говорили: дави,

так, як лемки у Словаччині .

З худоби в нас вирощували найбільше овець . Пастухів
овець називали юrас 36 , а господаря отари

-

бача 37 • На свято

го Юрія ми рвали траву юрівку, бо вона відганяла від овець
чари, від яких не доялися вівці . Овець пасли на пасвиску, а не

на полонинах. Їх заганяли в кошари, а коли була негода , то
приганяли під шопи на полях серед лісу. Через кожних два дні

господарі вибирали з кошар гній та вивозили його на поля.

Овець доїли, і з їхнього молока виходив будз , з якого робили
бринзю. Також варили кляrаний сир , і з нього була сирват

ка. З овець була вовна, з якої шили гуні, гуньки, сердаки 38

31

Оркіш - вид пшениці.

32

rрулі - картопля.

33

Бандурки - картопля .

34

Кумпері - картопля.

35

Ярець - ячмінь.

36

Юrас - вівчар

37

Бача - господар отари овець.

38

Сердак - кожушок-безрукавка .
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і холошні. Спочатку овець стригли, далі вовну розчісували,
прали, сушили, пряли і ткали. Тонке полотно з вовни давали

до фолюша 39 збивати на грубе полотно, з якого шили ті різні
вовняні речі. Фолюш

-

то така ступа, на якій збивали тонке

полотно на грубе.
Крім овець ми тримали корови, коні, кози та різну птицю .

Щоб щось собі купити чи продати, то верхомлянці за Австрії
їздили у Словаччину на ярмарку до Любовні та Кижмарку, а за
Польщі

-

до Північної, Старого Санчу та Нового Санчу, зокре

ма в Старому Санчі на торговиці продавали коні, а на Загарі

в Лабовій продавали худобу. Від нашої прабабки ми мали стару
корову, яка була без рогів і зубів. Від неї ми все мали бичків,
а раз

-

телицю. Але та телиця потім мала важкі пологи. Вона

ще потім вродила З телят, але ми не ризикували і пішли в Ла

бову її продавати. Вона була файна ростом і там серед

100 ко

рів мала найбільше вим' я. Люди на торговиці бачили, як ми її
доїли. Вона давала багато молока, тому тато за неї вторгував

260

злотих, тоді як звичайна добра корова коштувала

110 зло

тих. Її купила одна родина з Криниці, бо там був курорт, і треба
було їм багато молока. Молоко і масло ми здавали до нашої
молочарні, звідки його возили до Криниці.

За Польщі у Верхомлі до війни електрики не було, тому
в хаті світили лямпою на нафту. Ще за мого діда люди світили
такими колотими кілочками-скіпками. Борошно в нас мололи

кіратами 40 , дехто мав ручний кірат, де наймали людей, щоб його
крутити, а дехто купував до кіратів коней. Також використову

вали водяні млини. Так Богуцький на потоці Млинівка зробив

собі кірат на воду, де воду пускав не згори, а знизу і міг собі ним
все молоти та крутити жорна. Пізніше його син Кость там собі

зробив тартак на одну пилу, де пиляли дерево. Але Михайло
Русиняк з Нижніх Стефківських (а були ще Вижні Стефківські)
купив у нього той тартак і зробив собі тартак на

39

Фолюш - вид ступи .

40

Кірат - саморобний механізм.

12

пил, який
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називали rатер 41 • Тартак на одну пилу був механічний, де була
пила з зубцями і накриття на неї. А rатер

будинок, який замикався, і там було

12

-

це вже був такий

пил, все було автома

тизоване, а вода до нього йшла окремо ровом з Верхомлянки.

Також там був на воду точильник для тих

12 пил.

Тата цього Костя Богуцького і тестя Демка колись пові

сили австріяки. Ті бідні були у сільраді, й австрійський агент
питався там хлопів, чи добре, коли войну виграє Росія, а ті не
щасні підтакнули, і всіх тих б господарів потім повісили. Також

молодший Богуцький за тата сидів у концтаборі Талергоф і на
ту пам'ятку носив вуса й бороду та мав таку пластинку, якою

притискав собі бороду, щоб добре лежала. Богуцькі були ба
гачами і тримали

4

воли, корови та вівці. Колись старший Бо

гуцький був юrасом і знайшов у лісі мале вовченя та взяв його
додому і навчив пасти овець. Коли він раз пас вівці, то вони

десь загубилися. Він бере фузию 42 та йде їх шукати. Дивиться,
а вовк-сторож сидить коло загризених овець. Богуцький по

думав, що то вовк їх загриз та застрілив його. Коли він пішов

далі, то побачив поблизу багато загризених вовків. Тоді він
зрозумів, що їх загриз його вовк. Позносячи на купу загризе

них овець, той вовк-сторож пильнував їх, щоб вовки їх не роз

тягли. Тому Богуцький з гіркотою сказав: «Ліпше б я втратив

4 волів, ніж такого сторожа».

Той вовк мав залізний нашийник,

тому вовки його не могли загризти, бо вовки жертву загриза
ють за горлянку.

Лемківські родини були багатодітні, зокрема вдома у нас
було

12

людей, тому ми мали велику хату:

2

кімнати, кухня,

комора. Але я народився ще в дерев'яній курній хаті. Та хата
не мала комина, і дим з печі йшов догори на стрих через діру

в стелі. Над припічком у тій хаті була озниця 43

-

вирізана діра

в стелі, і її закривали такою дошкою з ручкою. Вона була згори,

41

rатер - вид тартака

42

Фузия - рушниця.

43

Озниця - отвір курної хати.
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і ручкою так той отвір спускали та закривали. На стриху були
солонинянки 44

-

такі докупи зв'язані круглі зі штахетів планки,

де досередини хати були шпари, щоб туди заходив дим, і там
зберігали солонину в сальницях 45 • Сальниця

-

така плівка із

зарізаної свині, в яку з двох боків зашивали куски солонини
і клали її між спеціальні дві дощини до солонинянки. Тому дим
вудив ті солонинянки, а коти залізти в них не могли. Сало від

різнялося від солонини тим, що сало
редини свині, а солонина

-

-

це більші кавалки з се

тонкі кавалки, трохи з м'ясом, які

розташовані ближче шкіри свині.

Коли курну хату в нас завалили, то збудували дерев'яну
з комином. Солом'яних хат у нас не було, бо в наших краях

було багато лісу. Також хати накривати гонтою, а дерево бра
ли з громадського лісу. Дерево розрізували повздовж, яке

в зрубі всередині хати було рівне, а назовні кругле і його на

зивали шваля 46 або півдерево. Угли зрубу хати робили на зам
ки, щоб ті швалі не розлізлися. Замки

-

такі зарубки в шва

лях, а щоб швалі не скручувалися, то зверху в них свердлили
отвори і забивали кілки. Для утеплення хати знадвору на
бивали між швалями мох, який притискали тими швалями.
Коли майстри вже на зруб ставили стрих, то згори причіпля

ли квітку та справляли гостину. У Верхомлі був такий низь
кий моцний поляк Вненьк, якого називали Полячок, то він міг

сам носити ті швалі. Той поляк був приймаком з сусіднього
польського села, але його діти в нашому селі говорили вже
по-українськи.

Кожна хата мала свій п'єц 47 , де пекли хліб та на якому гріли

ся. Як у нас набивали п' єц? Вирубували колоду і клали в хаті її
повздовж, тоді місили глину і ліпили колоду. Коли той п'єц за

сихав, то ту колоду спалювали. Їсти колись варили на припічку
44

Солонинянка - дерев' яни й пристрій.

45

Сальниця - свиняча плівка.

46

Шваля - вид колоди.

47

П' єц - піч.

Господарка

34

перед п' єцом на двох рачках.48

-

такі залізні триніжки, а зверху на

них були прути, на які клали варити баняки. Пізніше вже зроби

ли замість рачок шпарrету49 , яка була коло припічка пекарсько
го п' єца. Тоді купували бляти та мурували на тій формі з цегли
пекарський п'єц, а цеглу клали насторца. До п'єца вхід залежав
від дверцят. Колись замість дверцят п' єц затикали дошкою, а пі

зніше ті дверці замуровували. Раз бабця Настя замісила велику
паску і вона виросла, а вона її не могла витягти, бо була в п'єцу

завелика. Тоді вона тарбає 50 ті дверці і не може витягти паску, бо
дверці вже замуровані. Так тоді та паска й знищилася і мусила

бабця замісити іншу паску. Бабця на то так була недобра, бо все
привикла до старого п' єцу без дверцят, а тут вже їх замурували.

На Великдень у нас пекли з хліба агнець, який виливали у фор

мах. П'єци були переважно на

8 бохонців хліба,

тобто на

2 ряди

по чотири хлібів. Ми дітьми любили вилазити на п' єц і там грі
лися. П' єц глиняний наші майстри клали самі, а коли мурували

з цегли, то кликали майстра з сусіднього Зубрика, солтиса села,
який мурував з спеціальної цеrли-шамотки, яка була біла, вог
нетривка. Але десь з

1925

р. наші майстри мурувати п'єци вже

навчилися самі. Якось в одній хаті під лісом клали новий п' єц
з глини і палили колоду. А на вечір з лісу прийшов вовк і сперся

лапами на хату з того боку, де грів п' єц.
Крім цигана Василя добрим ковалем та столярем у Верхом

лі був Шалаш Антін, який мав усілякі ковальські та столярські
інструменти. Він навіть сам додумався зробити двосторонній
плуг. У нас по горах були односторонні плуги, так що ними зго
ри їхали впусто. А вже його двостороннім плугом то орали як

догори, так і вділ. До плуга ліву і праву бляху51 купували у жида

Йоська в Північній, де той тримав залізну і продуктову крам
ницю. У Галичині кажуть «полиця», а ми

48

Рачки - тринога.

Шпарrета - чавунна кухонна плита.
so Тарбати - термосити.
51 Бляха - частина плуга.

49

-

«бляха».
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Цікаво, як у нас тоді в селі прали. А прали наші люди у та

кому звалярнику52 • Звалярник - це дерев'яна бочівка на ніжках,
де було дно, і там внизу була діра, куди клали лахи, а зверху си
пали попіл. Далі клали на кухні невеликі камені і розпалювали

їх до червона та клали на попіл і зверху кілька разів лили окріп,

а через діру витікала брудна вода. Були і пральники 53 , якими
у теплій воді прали лахи у ванні. Була і качалка, на якій були
такі вирізи. Шмаття, коли висохло надворі після пральника, то

обмотували на круглому патику і шургали качалкою по столі та
ніби прасували. Воно ставало гладке. Тоді його розкручували
і ті лахи складали у скриню.

СВЯЩЕНИКИ І ДЯКИ
аша хата була в центрі села і близько до церковці, яка мала
н храмове
свято на великомучениці Варвари, тому й у нас
таке популярне було ім'я Варвара. Церква дерев'яна і збудо
вана

1821

року. За моїх часів до нашої парафії належали вірні

Верхомлі і Верхімки, та ми належали до Мушинського деканату

Перемиської єпархії. Обслуговував парафію парох, деколи він
мав отця-сотрудника, а жив на попівстві, де було кілька кімнат,

кухня та різні господарські будівлі. Також священику належа
ло поле, кавалок лісу, дехто тримав пасіку та сад. Помагав свя

щенику дяк, піддячі, паламар, З провізори, один з них був наш
вуйко Петро Русиняк. На Богослужіннях співав сільський хор,

який проби мав у школі. Сільський цвинтар знаходився біля
церкви, було і кілька каплиць та придорожніх хрестів. Також
раз на тиждень священик мав у школі релігію.

Перший раз до церкви мене завели мої батьки на Велик
день. Тоді мама купила мені нові сподні, сорочку, і я вперше

з батьками пішов до церкви. Навколо церкви хлопці та дівчата

52

Звалярник - пральний пристрій.

53

Пральник - пральний пристрій.
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бавилися гаївок, а моя хресна мама Єва дала мені мальоване
яйце. Давніше на Лемківщині не було фарб, тому на Великдень

яйця варили в цибулі, яка пускала один колір. Тому ті яйця на
зивали «мальовані». Пізніше вже в нас появилися і писанки, на
яких святочні яйця розписували узорами.
У нашій церкві мене хрестив отець Антін Хиляк, який лю

бив трохи випити. Він мав на попівстві з Верхомлі наймита
Ананія, який був великим комедіянтом та вмів так свистати,
як співають пташки. Раз Ананій йшов на попівстві сходами та

п ... в, а отець каже, що якби він так вчинив на кожній сходи

ні, то поставив би йому горівку. І тоді Ананій так примудрив
ся вчудити на кожній сходині одиночними пострілами, а на
останній сходині ще й відзначився залпом. Тож мусив отець

класти горівку, хоч не вдень, бо була праця, а ввечері. Ананій
ще мав брата Стефана, який вмів усіх перекривляти. Раз вони
з братом стояли в селі на варті і змерзли та зайшли зігрітися
до жида в корчму, де їм жидівка Гиця принесла випити. Якраз

у селі На Вархолах посварився Михалисько з сусідом, бо той
потоптав йому отаву. Тож у корчмі Ананій зі Стефаном відтво
рили ту сварку, і жидівка так з того сміялася, що аж о ... я.

Після отця Антона Хиляка в нас правив о. Орест Папп. За
нього дякував у церкві старенький Русиняк, якого прозивали

Ягат. Раз питаються нашого музиканта Яцка: «Яцку, чому ти

не ходиш до церкви?»

-

«Я так не люблю слухати того Ягата».

Старий Ягат був трохи пригорблений, і я його ще застав, коли
ходив з мамою до церкви. Після нього вже дякували з родини

Дзюбинських: батько Антін та сини

-

Андрій, Петро, Микола,

які були по мамі моєю далекою родиною. За Австрії дяк Антін
був багачем, мав

52

морrа поля і входив до Ради села. Він теж

тоді попався на провокацію того австрійського шпика, і його

як москвофіла мала жандармерія арештувати. Але Антін схо
вався вдома у бочку, і жінка його накрила. Тож жандарми його
не знайшли, а тих

6 хлопів арештували та як зрадників Австрії

повісили у Північній на каштанах біля базару, а похоронили їх
за містом коло ріки Попрад на окописку, де ховали худобу. Піс-
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ля війни родичі повішених викопали їхні мощі та поховали їх

усіхразом на нашому цвинтарі, де зробили їм пам'ятник.
Наш отець Орест спочатку дружив з Михайлом Русиняком,

якого ,кликали Нижній Стефківський. Михайло був багачем
і купив собі rатер, але з жінкою Катериною вони не мали дітей.
Пізніше отець з Михайлом за щось посварилися. Тож потім

отець Орест при хрещенні всіх бомок54 називав Михайлом або
Катериною, а одну дівчину назвав Михайлиною.

Коли восени

1926

р. у Верхомлі була місія 1Редемптористів

та прибув Владика Йосафат Коциловський, 1 то отець Орест
якось незграбно вручав Владиці ключі від церкви і не вмів фай
но говорити. Але наша вчителька Софія Проць дуже все гарно

організувала та Владика Йосафат був задоволений і питався,
хто так все гарно зробив, на що пані Софія мудро сказала, що
це порадив їм отець Стефан Шалаш, який мав її дочку та слу

жив в іншому селі. Тому потім за це Владика Йосафат призна
чив отця Стефана Шалаша отцем-деканом у Дуклі.
Старенький отець Орест не мав такого дару проповідника,
і всім на парафії орудувала його жінка-їмость Софія, яка селян

обзивала «хамами». У нього не було передшлюбної науки ка
техизму, а лише люди давали священику курочку. Зате отець

Орест любив свою пасіку, де було

60

вуликів. Тому він зранку

все брав читану Службу Божу і спішив до вуликів. У Верхомлі
в отця Ореста було

4 дітей та народилися внуки.

Старший син

Ренко був земельним інженером, обмірював землю, але вдома
встидався це робити, а лише по інших селах. За тих часів люди
часто за землю судилися і були комісії, де ті, які судилися, скла

дали на Біблії присягу. Молодший син Роман був інженером
майстерні. Старша дочка Марія вийшла заміж за священика,

а молодша дочка Дарія мала чоловіка Михайла, який за Польщі

сидів у 1<онцтаборі в Березі Картузькій, де більшість в'язнів там

були з родин священиків. За німців Михайло вчителював у Вер
хомлі, вчив нас коломийки та був скарбником у кооперативі.

54

Бомка - позашлюбна дитина.
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·Десь так через півроку після місїі "Владики 11\.ocaq>a-ra "Rо
циловськоrо, навесні у

1927 р., до

отця Ореста Паппа дали мо

лодого сотрудника отця Романа Коцюмаку. Перед тим отець

Роман служив у Поворознику, де була найдавніша дерев'яна
церква на Лемківщині. До війни там люди вже збирали цеглу

на будову нової кам'яної церкви.
За отця Романа релігійне життя у Верхомлі пожвавилося.

Тепер у неділю було дві Служби Божі на переміну: отець Орест

брав Утреню і співану Літургію, а отець Роман відправляв чи
тану Літургію. Також отець Роман вчив хористів, провадив

у школі релігію (раз одного збиточника почастував палицею, бо
все ходив по селі з палицею), організував братство Пресвятого
Серця Ісусового. До братства належало багато людей, голов
но старших. Я в школі дуже любив урок релігії, і на другий рік
отець Роман вибрав нас трьох хлопців, щоб ми прислуговува
ли і співали йому на читаній Літургії, тобто були ніби піддячі.
Зі мною тоді прислуговували ще Антін Шпес і Антін Богуцький,
але з нас лишився тільки я. У третьому класі отець доручив мені

перед шлюбом катехизувати молодят. Ті молодята приходили
до мене додому зо

2-5

разів, а отець Роман їх потім при шлюбі

опитував. Я добре вчився у школі та хотів стати священиком,
тому отець Роман закликав мого тата дати мене далі на науку до

Північної, а потім і до семінарії. Але наука була платна, і батько

не міг за мене заплатити, бо в нас була багатодітна родина. Хоч
я і далі мріяв стати священиком, навіть просив за поміч в ди

ректора школи Івана Проця, але з того ніц не вийшло. Отак я
не пішов далі вчитися та не став священиком. Після закінчення

школи я лишився на господарці вдома та все дякував отцеві Ро
ману на парафії. Невдовзі отця Романа перевели на другу пара

фію. У Верхомлі мав отець двох маленьких дітей.
Після отця Романа Коцюмаки у нас коротко служили: отець

Мар'ян Швед і отець Ярослав Гребеняк, а з

1935

року до Вер

хомлі прибув отець Микола Ортинський, який був безженним,
бо тоді в Перемиській семінарії вже випускали лише безженних

отців. Отець Микола був родом з села Ортинич кол.о Дроrоби-
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ча. Він мав молодшого брата Івана і сестру Ганю. Цей брат Іван
пізніше став Салезіянином, який у Німеччині випустив багато
кнИІ' та тепер багато помагає УГКЦ грошима. Сестра Ганя теж
часто до нас приїжджала, і один високий хлопець з сусіднього
села хотів на ній женитися, але не вийшло, тому вона вернулася

додому. Також до нас приїжджав двоюрідний брат отця Ми
коли, який вчив нас музики і співу. Коли отець Микола їздив

додому в Ортиничі, то там його називали лемком, бо він вже
інакше говорив, змінював наголос та хоронив бідних задарма.
За ці роки я далі в церкві помагав дякуваТ;и та мав з отцем

Миколою добрі відносини. Раз із отцем взимку

1938 р. ми йшли

на хутір, де протікав Вархольський потік, і там жив наш вуйко.

Той потік був меншим за Бараняцький та Іздвір, коло хат були
поляни, близько ліс, де люди мали орну землю та луки. А один
Вархола на прізвисько Патроняк мав там на полі старовинний

дерев'яний плуг, і ми спеціально йшли

1 км по снігу, щоб забра

ти той плуг до Львова у музей. Але, на жаль, нам його знайти
не вдалося.

Іншим разом на Йордан ходили ми з отцем Миколою кро
пити свяченою водою по хатах. Верхомля

-

довге село, ми

змучилися, зголодніли та зайшли до нас додому. Наша бабця

Настя розгубилася і не знала що дати на стіл. Але отець розпо
відає: «Раз в гостину запросили священика, і господар виста

вив ковбасу, печінку, серце, легкі. Тож отець тягне собі ковбасу,

а rосподару стало шкода і каже: «Їжте отче печінку, крайте собі
серце, беріть легке». А той відповідає: «Нічого, ковбаса мені
теж не тяжка». Отець Микола був жартуном і все приговорю

вав: «Мама мала два сини, оба були русини, а один був у Вер

хомлі», або: «Йшов дяк, піддячий і паламар смердячий». А ще
він мав такий випадок. Прийшов отець на відвідини до однієї
хати, а там жінка не мала священику на тацу грошей та схова

лася в хаті за заслоною, але було видко її ноги. Отець питається
дітей, де мама, а ті кажуть, що поїхала до міста. Однак отець

Микола бачить її ноги та й каже дітям: «Скажете мамі, що коли
другий раз поїде до міста, то хай з собою забере ноги».
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За отця Миколи Ортинського далі головним дяком у цер

кві був старенький Антін Дзюбинський. Одного разу перед
Великоднем на Велику П'ятницю до нас посходилися хлопи,
бо мій тато до обіду їх стриг. Серед них стригся і Андрій Дзю
бинський, син дяка Антона, який керував церковним хором та

був нашою далекою родиною, мами троюрідний брат. Тож він
і каже мені, щоб я ставав співати з ними на крилосі, бо ми жили
близько церкви, і я мав добрий голос. За крилосом на 1-ій лавці

тоді сиділи: Антін Дзюбинський, сват Стефан Русиняк і Йосиф
Русиняк, а на 2-ій лавці

-

сини Андрій, Микола і Петро Дзю

бинські. Відтоді я вже співав з ними на 2-ій лавці крилоса та на
хорах, де читав Апостола.

Через деякий час у Дзюбинських стався конфлікт з отцем
Миколою, бо люди їм не заплатили за щось грошей, і вони
застрайкували та не хотіли дякувати. Тож отець Микола про

сить мене дякувати на співаній Службі Божій. Тоді на вакаціях
у Верхомлі був двоюрідний брат отця Миколи і він мені пора
див, що коли я не впевнений, то щоб не співав. Тому я відмо
вився співати і взяв тоді читану Службу Божу. Хоча насправді
я тоді не хотів Дзюбинських відтручувати від дяківства, бо це
було б нечесно, і не хотів псувати з ними відносини, бо вони
були з нашої родини.
Коли Дзюбинські не поладили з отцем Миколою, то до
Верхомлі прийшов молодий дяк Іван Суходольський, який

мав сильний гол.ос. Він закінчив Перемиську дяківську школу
та був українцем. Родом дяк Іван був зі Шляхтової, повіт Но
вий Тарг, з того українського острівка серед поляків. Там дуже

гарно, бо височать шпилясті Татри і внизу розкинулася велика
долина. Ті шляхтяни з-під Татр були дуже свідомими україн
цями, хоч і не говорили по-українськи, а по-лемківськи, навіть
деякі слова не так, як у нас: на Кирила казали Кирцьо, завагіт

ніла

-

загрубіла, теревенити

-

тарабанити, бандурка

-

буАьба.

Суходольський жив у нас вдома на квартирі, і я помагав йому

дякувати. Саме від нього я навчився добре дякувати, бо деколи
вдома ми співали по ночах.
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У Верхомлі в той час більшість були русинами, тобто мо
сквофілами, але поступово ми ставали українцями. Так отець

Микола Ортинський був українцем та виписував нам зі Львова
газету «Наш лемко», а з Жовкви

«Місіонара» за

-

«Місіонар», і я ті номери

2 роки зібрав докупи та потім вихрест Володи
2 книжки. Тепер їх має моя двоюрідна сестра.

мир зробив з них

В тому одному журналі була знимка, як комуністи в Іспанії вби
вають людей. Коли ми переселялися на Донбас, то я ту картку
мусив видерти. Також з Жовкви я мав дорогий, за

10

злотих,

молитовник у шкіряній оправі. Зараз він є у мого брата, але вже
замінений новою оправою.

У читальні ім. М. Качковськог6 москвофіл-помічник дяка

Йосиф Русиняк ставив вистави, вертепи, вечорниці і я спочат
ку ходив до них, хоч потай і був українцем. Але Іван Суходоль
ський вдома скартав мене: який я українець, коли ходжу до

тої читальні, та відтоді я туди вже не ходив. Отак ми ставали
українцями, носили вишиванки і ставили українські вистави.
Я зі Львова навіть виписав «Наш лемко», але солтис-москво

філ Менський сказав мені відіслати його назад. Цей Менський
був солтисом при всіх владах аж до переселення у

1945 р.

Тому

між дяком-українцем Іваном та москвофілами села настала во
рожнеча.

У

1938

р. дяк Іван Суходольський, хоч жив у нас вдома на

квартирі, але все ходив до Верхімки, де було більше українців,
ніж русинів, і там сподобав собі наречену та вирішив оженити
ся. У нас звичай, що перед весіллям є дружбівський вечір. Іван
мав зі Шляхтової своїх З дружбів. Тоді молодь пішла зі співами

у Верхімку до молодої просити ріщку5 5 , то таке прикрашене де
ревце-ялинка на короваї. Коли ми прийшли до Верхомлі з рі

щкою, то запросили молодь до нашої хати на забаву. Були гарні

співи і танці, наша бабця Настя приготувала багато весільних
страв, бо була головною кухаркою. Але на дружбівський ве
чір з Верхомлі нагрянули непрошені русини та зачали бійку.

55

Ріщка - святковий весільний коровай.
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Почалася паніка, дівчата вискакували через вікна, хористи ви

лізли на стрих і за ними кинулися русини. Але я їх стримав, бо

хористи приготували собі мотики до бійки і могли їм пороз
бивати голови. Мені тоді добре дісталося. Я мав знак,· бо три
мав у хаті лямпу, щоб було видно забіяк. А моцноrо жонатого

Вітяка Стефана, якого кликали Великий Стефан, ледь не вбили
ножем, бо він прибіг з дому та кинувся на шляхтян з криком:
«Гурра на Україну!» На другий день у неділю в церкві Іван Сухо

дольський з нареченою брали на Вечірній шлюб, тому я сам ке
рував хором. Тоді під церкву зайшов Вітяк Стефан і взяв у ки
шеню камінь. Мій шваrер 56 побачив це і завстидав його: «То ти

такий високий, сильний, що можеш ударом вола вбити, а но
сиш камінь?>> І той зі встиду викинув той камінь. Саме весілля

відбулося в молодої у Верхімці. Це було велике весілля, бо було
З дружби, а коли є

2

дружби, то рахується мале весілля. Після

весілля, через ту бійку, у Мушині відбувся суд, бо ніж пройшов
за кілька сантиметрів від серця того Вітяка. Але русини суд

програли та шляхтянам ніц не присудили, бо русини прийшли
на весілля непрошеними та перші зачали бійку.
Хоч наше село було поділене на українців та русинів-мо

сквофілів, які ненавиділи мученика за унію святого Йосафата,
але всі ходили до однієї греко-католицької церкви. Наша бабця
Настя одного москвофіла навіть сварила, що він носить ім' я

Йосафата, а все проти нього воює. А в Лемківщині тоді вже
починало ширитися православ'я. Так у Теляві в однієї жінки

помер чоловік,: і священик вимагав за похорон

50

злотих. Але

вона не мала стільки грошей, до того ж у неї були малі діти. Тоді

її брат бере коні та їде на Волинь за православним батюшкою.
Той приїхав і задарма відправив похорон, але люди йому до

дому на фіру надавали різних продуктів. Тому пізніше вони
нагнали з села того священика, а запросили до себе православ
ного батюшку. Так почалося там православ'я. Це мені оповів
Михайло Кулик, який служив у того нещасного отця в селі Гута.

56

Шваrер - чоловік сестри.

Священики і дяки

43

У Верхомлі був звичай, що коли в хаті була якась біда, то

наймали читати Псалтир і збирали жебраків та давали їм обід.
В одних людей не було на обід грошей і вони запросили читати
Псалтир Івана Суходольського та мене, заплатили нам гроші

і дали чвертку горівки. Вони мали у хаті зло і не могли там спа
ти. Коли ми молилися у неділю в одній їхній кімнаті, то на нас

напав дух сміху, і ми тому дуже дивувалися, а в сусідній кім

наті в той час дуже сварилися. Дяк Іван Суходольський жив
потім у жінки в Верхімці, і польська влада його не раз арешто

вувала, бо він був українським націоналістом, а коли в

1945

р.

прийшли рускі, то солтис Верхомлі москвофіл Мєнський видав
його і слід за ним пропав.

У

1938 р. отець Микола Ортинський виїхав з Верхомлі та був

направлений у Долину Горлицького деканату. Після нього у Вер
хомлі коротко правив отець Володимир Худик. Отець Володи

мир був безженним та більше адміністратором, ніж духівником.
Коли я мав їхати до монастиря, то він грозився мені не дати опі

нії, бо в селі ходила чутка, що від мене має дитину одна старша
діва, з якою ми разом пасли корови і вівці. Виходило ніби вона
має від мене дитину. А насправді до неї ходив один хлопець,
і вона мала від нього дитину, але він її не хотів та оженився на

іншій. Тоді опікунка її дитини хотіла, щоб я оженився на тій діві
з дитиною. Коли ж у

1942 р. я оженився на своїй дружині Варва

рі, то та опікунка нараяла тій діві, щоб вона подала на мене в суд,
і я буду за дитину платити аліменти. У Мушині відбувся суд, де
орудував знаменитий адвокат Хиляк, який признався, що хоч

мав захист тої діви, але на суді захищав більше мене. Тож мене
там оправдали, і пізніше кухарка того адвоката приїхала до нас,

і я їй з крамниці надавав різних продуктів, які тоді за німців були

дефіцитом. А найдух тої діви потім був великим розбишакою.
Перед війною

1939 р.

отця Володимира Худика перевели на па

рафію у Волі Циклінській. А при переселенні він виїхав з людь
ми до Донбасу, де став вчителем німецької мови. Після псе~до
собору

1946 р. отець Володимир Худик перейшов на православіє

і правив коло Самбора у Гордині, а потім у Кубаєвичах.
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Після отця Володимира Худика у Верхомлі правив отець
Володимир Венrринович, який теж був безженним. Отець Во

лодимир носив бороду. Я теж у нього дякував. Помагав мені
дякувати молодший хлопець, який не мав слуху, пізніше він

виїхав до Америки. Після мене у Верхомлі ще дякував Іван Су
ходольський з Верхімки, якого перед тим наші русофіли про

гнали з парафії, бо він був українцем. До нас отець Володимир
перебрався з-під Рави-Руської і поїздом у вагоні перевіз усе
своє майно. А добиратися треба було йому до нас на Західну
Лемківщину залізницею через Сянік та Новий Санч до нашої
станції у Верхомлі. Тут у Верхомлі отець Володимир Венrрино
вич помер і похований на нашому цвинтарі.

Тому що Верхомля була за горою ближче до Словаччини, то
ми часто ходили туди в гості до родини чи на прощі в Лютіну

та Чирч. Там храмовий празник був на Успения, і Лютіна трохи

далі була від Чирча. Прощею ми йшли пішки через гору Пусту
до Щавника і на Лелюхів через кордон до Чирча, тому для цьо

го з села брали пропуск через кордон. Лютіна (Люціна)

-

най

славніше прочанське місце у Словаччині, де

ся Матір Божа, і там було

5 разів об'являла
5 греко-католицьких каплиць і одна

православна.

У Щавнику я мав цьотку, і раз з товаришем ми записалися
на прощу до Лютіни з прочанами Щавника. Тоді на Успения

ми побували одночасно і в Лютіні, і в Чирчу. У Лютіні було чу
дотворне джерело, і коли люди там сварилися, то джерело не

текло, а коли переставали сваритися, то воно далі текло. Там
ми на святі цілий день молилися та купили для нашого села дві

хоругви. З нами поверталася також одна бідна жінка з Верхом
лі. Коло Лютіни вона мала сина-найдуха Тимка (Тимечка), який

там оженився та мав на розпарцельованому фільварку багато
землі та наймитів з Верхомлі. А його мати у Вер:х:омлі сама бі
дувала і тримала лише козу. У ті часи наші люди багато їхали на
заробітки в Америку, і її чоловік Марко там лишився, а землю

та маєток на неї не записав, тому в неї забрали хату. Потім її
другий чоловік забився, коли з тої забраної хати зривав rонту.

Різдвяні свята на Лемківщині
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Через те її син завжди мамі на дорогу рихтував великий тлумак
зі свого маєтку. Того разу з прощі ми вночі верталися через

кордон і думали, що прикордонники в тої жінки заберуть такий
великий тлумак. Але вона виглядала бідною та нещасною, тому
поляк сказав: «Де та дзядина пхається?» і пропустив її через
кордон. Ті дві нові хоругви ми повісили на старі хоругви з дер

жаками, які несли люди зі Щавника, а вдома до них доробили
держаки та поставили у нашій церкві. Прийшовши з прощі до

Верхомлі, ми відправили у церкві подячний Молебень до Ма
тері Божої.

РІЗДВЯНІ СВЯТА НА ЛЕМКІВЩИНІ
аші люди свято берегли свою предківську мову, віру і куль
н туру
та з покоління у покоління їх передавали, навіть після
переселення ми стараємося її зберігати та помножувати.
Святвечір є великим родинним святом для всіх українців,
тому наша родина

-

від малого до великого

-

готувалась до

нього. Насамперед усі старалися бути вдома та перед святами
піти до сповіді і принести з церкви проскуру. Якщо з родини

хтось затримався, то всі мусили чекати на нього, щоб починати

Святу Вечерю. У багатих rаздів деколи служили наймити, то

вони теж святкували зі всією 'родиною. Також старалися при
йняти до себе подорожніх, а після Вечері не забували відвідати
з колядою та кутею своїх рідних, особливо старших, одиноких
і хресних.

Найбільше раділи Святвечору діти, бо їм довіряли визирати
за першою звіздою на небі. Коли вони її побачили, то з радістю

повідомляли про це батькові. У хаті тоді порядкували жінки
з мамою, а батько з синами порався на господарці. Найстарші

в родині, дідо і баба, за всім наглядали та старалися всіх під
бадьорити і нагадували про давні звичаї. З діда-прадіда у нас
на подвір'ї в гноїщі клали деревце-ялинку

-

щоб у нас все до

бре родилося. А другу ялинку прибивали до стовпа при дверях
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хати. Вже за мого дитинства, десь від

1925 р. почали у нас в хаті

ставити ялинку, яку гарно прибирали. На ній красувалися до

щик, вата, яблучка, горішки, які завивали в кольорові блискучі
папери. До гілок ялинки причіпали малі свічники, в яких горі
ли свічечки.

Отож, йшли ми за татом на господарку. Перед Вечерею

обов'язково давали худобі сіно, бо казали, що тоді вона жалі
ється на rазду, який тоді її погано годував. Далі ми набирали
зі стодоли найчистішого сіна, соломи та дідуха і несли до хати.

Дідух у нас був з вівсяного необмолоченого снопа, який стояв
зі жнив у стодолі. Все це ми бережно заносили до хати і роз
стеляли сіно на столі, лавках, а солому стелили під столом на

підлозі. Коли тато вносив дідуха, то вінчував усю родину: «Він
чую вам і поздоровляю вас тим веселим празником, що то є
Різдво Христове. Лісні пташки виспівують: «Будь Богу слава на

висоті і людям покій на землі». То і я вам зичу та вітаю, щоб ви
були здорові та веселі, як в небі ангели. Христос Рождається!»

А мати відповідала: «Славімо Його!» Тато заносив і клав дідуха
у куті біля ялинки, а мати запалювала на святковому столі ве
лику свічку. Ми мали велику куповану свічку, а хто мав пасіку,
то виготовляв пахучі воскові свічки.

Наступала урочиста хвилина. Вся родина, стоячи, починала

молитися до образів «Отче наш» і «Богородице Діво», а тато
заспівував різдвяний тропар

-

«Різдво Твоє». Тоді ми всі при

ступали до святк:овоrо столу. Тато всім говорив «Христос Рож
дається!» і складав святкове побажання: «Дякувати Богові, що
всі ми прожили в мирі та здоров'ї цей рік. Дай, Боже, дочека
тися нам нових свят і другого Нового року!» На столі стояла

розрізана проскура, та всі за чергою від найстарших брали собі

кавальчик і споживали з часником, зубці якого були нетере

блені

- щоб не було на пальцях заніrтиць 57 • Світкові с:rрави

з однієї миски та макітри ми їли дерев'яними ложками. Коли
хтось того року в родині помер, то на столі клали на його місце
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ложку. Кожну страву зачинав їсти тато, далі дідо, сини, бабця,
мама, дочки, а як були, то і наймити з подорожніми.

Як у всіх українців на Святій Вечері у нас обов' язково мало
бути

12

різдвяних страв. Тут найперше була проскура, яку

приносили з церкви. Далі- кутя, якої колись до мене не було.
Вона появилася лише після Першої світової війни, і її спочат

ку вводила головно інтелігенція. Стояли смачнющі слєдзі 58 жирна засолена риба з бочок. Вона була купована, морська: як
маринована у слоїках, так і в баньках. Тут подавали бобаль
ки59

-

такі круглі книдлі. Також давали борщ, пироги і rрулі.

Капуста була як головками з бочки, так і зварена квашена без
заправи

-

щоб гусениці на полі її не їли. Обов' язково на столі

стояв хліб, якого перед святами пекли багато

-

щоб вистар

чило до Нового року. Ще старалися класти гриби, головно

білі, а ні, то різні. З напоїв варили компот із сушених слив.
А дорослі на Вечері пили по келішку rорівки, яка була дорога.

Її купували у корчмі. Самогонку в нас почали гнати лише за
німців. Також на свята ставили вино, яке робили з свербовуза
і жита. Ще було пиво, виготовлене з жита. На стіл клали яблу
ка, грушки, горіхи.

На Вечері за столом поводилися спокійно і старалися не

багато говорити

-

щоб не бути в наступному році сварливими.

Коли вже всі поїли, тоді починали за столом колядувати, по
чинаючи з «Бог предвічний». При кінці коляди діти лізли під

стіл на солому і квокали

-

щоб удома вилуплювалися багато

курчат. Наостанок всі разом молилися. Тоді усі ложки зв'язу

вали докупи

-

щоб не розбігалася худоба, та клали їх під обрус

на завтрашній день. На другий день з Вечері збирали залишки
святкових страв у боденку-масничку6° і несли для домашніх

тварин: собаки, кота, пташок і худоби. Старші вдома все при
бирали і· готувалися приймати колядників. У той вечір rазди
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Слєдзі - оселедці.
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Боденка-масничка - посудина для виробництва масла.
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припинали своїх собак, щоб їх навідали колядники. А діти ра
дісно виходили на село колядувати ...

Діти з нашої хати починали все колядувати від нашого вуй

ка. Колядки були різні: «Нова радість», «Во Вифлеємі» та інші.
За колядку нам давали по

5-10 гроша, а також пригощали ябка

ми, горішками і пампухами. Раз ми в шевця з нашої родини по

татові колядували цілу годину, бо він все хвалив нас. Ми тоді

шкодували, що не могли собі за той час заколядувати в інших.
Але він розщедрився і заплатив нам півзлотого. Заколядовані

гроші діти мали право тримати в себе, і на них ми собі купували
для школи різні зошити, олівці, ручки. А раз з одним хлопцем

на ті гроші ми тайкома купили собі вина і спробували ... Після
того я стримувався від алкоголю аж до війська. На Святвечір
ми довго не колядували, переважно ходили до рідні та швидко

поверталися додому, бо на Різдво треба було вставати вночі до
церкви. Тоді вночі діти спали на підлозі в соломі, яку застелю
вали веретою.

На Різдво після церкви по селі йшли колядувати цілими ро
динами. Ми завжди навідували дідову незаміжню сестру, яка
жила в селі сама. Старші хлопці ходили колядувати цілою ва
тагою. Спереду вони несли звізду, в якій горіла свічка, і вона

все крутилася. Також по селі ходила з дзвіночками перебрана
«Коза», в якій були: Ведмідь, Коза, Ірод, Жид, Царі, Пастушки,

Ангели, Йосиф, Циган, Чорт, Смерть. На свята також носили
шопку6 1 і ставили з нею в хаті виставу. Це робили переважно
цигани з сусідф,оrо польського села Ритра, які там жили окре
мо на хуторі та говорили по-польськи. На свята поважні rазди

колядували з різними інструментами: скрипками, басом і ба
яном. Також по селі ходив церковний хор, який колядував на
церкву.

На другий день Різдвяних свят, на Йосифа, rазди виносили
з хати солому і палили в саду - щоб добре родили дерева; 1Тому
тоді в селі цілий день всюди горіли вогні. У Верхомлі ми захо61 Шопка

- вертеп.
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дили колядувати і до жидів, і до циганів, і до поляків, а також

йшли до священика на попівство. Вони нам усі за коляду добре
платили.

За .отця Миколи Ортинськоrо, коли я вже дякував у цер

кві, то його двоюрідний брат організував наш хор з музикан
тами і ми їхали колядувати цілою бандою 62 по навколишніх

селах. Тоді ми завітали до курортного Жеrестова. Тут були:
Жеrестів-стація, де на хуторі жили більшість урядових поля
ків; Жеrестів-здруй

-

курорт, де жили мішано поляки і укра

їнці; а також Жеrестів-село, де жили самі українці. Ми там за
йшли колядувати з музикантами до кількох хат, але нам нічого

не заплатили, бо казали, що мають дати гроші на свою церкву.
Отакі-то були самолюби! Хоч нам тоді дуже потрібні були гро
ші на церкву, бо ми почали малювати всередині церкви. Зате

в Зубрику по колядці нам в одній хаті організували танці, де ми
танцювали майже до рана. Хоч я і не вмів гуляти, але пізніше

навчився. А в сусідній Верхімці нам всюди давали щонаймен

ше по злотому. Тут були дуже свідомі українці, які ходили мо
литися до нашої церкви.

Дівчата на виданню мали на Різдво таке ворожіння. На са

мого Андрея вони брали за пазуху ябка і так носили їх аж до
Різдва. А на Різдво, коли виходили з церкви, то закутували

ябко, і кого з парубків побачили першого, той мав бути їм цьо
го року за чоловіка. Хоч то все і не справджувалося. Так наша

сусідська дівчина Марія раз побачила першим «Кепуру>>, з яко
го у Верхомлі всі сміялися, але заміж вийшла на третє село. Чо

мусь так склалося, що наші хлопці за жінок брали собі дівчат

більше з Жеrестова.
На Василія у нас не було звичаю засівати, а лише по селі
колядували. Вже від Василія хліб на столі не зберігали, а дава

ли до їди. Деякі з rаздів на Йорданську Вечерю виломлювали
ліскові прути та били ними своїх дітей

-

щоб були чемні. Ще

дрували у нас лише на Йорданську Вечерю, і щедрувальники
62

Банда - гурт.
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з собою носили в'язки прутів та по хатах щедрували, вінчува

ли і легко били прутом усю челядь. А rазді залишали той прут,
і він клав його у куті на поличці. Тими прутами потім навесні

худобу вперше виганяли на пасвисько. На Йорданській Вечері
у нас були ті самі страви, що і на Святвечері, тільки ще пили
йорданську воду і не ставили rорівки, вина і пива. Також тої

Вечері дотримувалися посту і не могли щось покуштувати, аж
коли не спожили йорданську воду. Тому для зручності у нас
святили йорданську воду ще і вдень перед Вечерею.

Але більш урочисте йорданське водосвяття відбувалося на

Йордан. За кілька днів перед Йорданом старші хлопці йшли до
потоку, де вирізували з леду хрест і ставили його насторца. Пе

реважно у Верхомлі воду святили на потоках Іздвір або Мли

нівка, які були найближче до церкви. Тоді з церкви до потоку
урочисто виходила процесія з хрестом і хоругвами. Радісно

били дзвони, а люди безперервно співали йорданський кондак
«Явився єси днесь вселенній». На саме освячення йорданської

води хтось з хлопців запускав у небо білого голуба. Наші по
токи були неглибокі, тому ніхто там у воду не занурювався.
А найцікавіше було, коли священик при посвяченні води зану
рював три рази у воду трисвічник. Тоді багато людей пхалися

до води і були такі хапачі, які пильнували, щоб злапати собі
додому віск, який капав у воду з того трисвічника. Після того

всі побожно пили йорданську воду і начерали собі в баньки та
з процесією поверталися до церкви. Цю воду ми тримали і спо

живали аж до наступного Йордану і вона не псувалася.
Дев' ять днів після Йордану у селі ніхто в потоці не прав
лахів, бо там була освячена вода. А священик з дяком і пала
марем почав кропити йорданською водою всі хати. Коли в ко

гось щось у хаті вистукувало, чи були хворі, то та вода дуже
помагала. Люди за кроплення хат давали паламареві rроші,

а в мішок

-

звитки обчесаного льону. А більш побожні та багаті

ще й гостили отця з прислугою. Ті звитки льону отець пізніше

давав на село дівкам, і з них виходили тонкі нитки для білого
полотна, яке йшло на пошиття сорочок. Тоді як з грубих ниток,
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головно полотняних, шили мішки. А ще після Йордану дідух
різали на січку і давали худобі

-

щоб була здорова.

На свято Стрітення священик завжди урочисто освячував

свічки. Тому вдома я тримав гривничку63

-

три докупи стрітен

ські свічки. Одного разу я доїв у стайні корову, а надворі поча
лася страшна буря, блискало та гриміло. Я боявся, але швидко
заскочив до хати і на вікні засвітив ту гривничку, яка до того

вже була

9 разів освячена, і тут нараз перестала буря.

Отакі-то колись у нас були гарні різдвяні звичаї! Дай, Боже,
щоб вони ніколи не переривалися і прославляли Бога усіма
лемками, які розкидані по цілому світі.

ВЕРХОМЛЯНСЬКІ ОКРУШИНИ
авно, ще за Австрії, у Верхомлі лютувала холера, бо Бідахо
д дила
по хатах і питалася людей: «Ви спите?» - «Так», - і ті
засинали навіки, а коли відповідали «Не спимо», то виживали.

Раз у пана Ціханського на фільварку дівчата окопували 64 буль

бу, а управителем був жид Йосько Конгавзер. Аж тут вони ба
чать, що з сусідньої хати через холеру винесли

7 домовин.

Тоді

вони кинули сапи і хотіли йти додому, бо настрашилися, що від

холери всі помруть. Але жінка управителя Йоська заспокоїла
їх та дала їм ліки. Так вони вижили, а ліками був видушений
з коняка сік на горівці.

На весілля у нас гостей завжди просила у четвер проса

торка65, яка була з бідних. У суботу був дружбівський вечір, де

з барвінку робили обмаєну ріщку, і перший дружба ніс ту ріщку
до шлюбу. Саме весілля було у неділю і понеділок. Шлюб брали
у церкві на Вечірній, а хрестини все були після Служби Божої.

Дружби мали в руках бамбукові палички і ними зганяли гостей

63

Гривничка - вид свічки.

64

Окопувати - сапати.

65

Просаторка - весільна служка.
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на весілля. Коли молоді йшли з хати, то дружби благословляли
їх паличками, хрестили двері і ставили палички вертикально

навхрест і молоді переступали через ті палички. Ще давніше

у бідніших були поправини-сващини у вівторок, середу і навіть
у четвер. На весілля верхомляни часто просили Русинячку, яку

кликали Равуска, бо вона вміла дуже довго виспівувати. Коли
вона співала веселе, то всі люди сміялися, а коли сумне

кали. Равуска мала

4

-

пла

синів, з яких два сини були заїками. Сте

фан, який не був заїкою, мав бідну жінку, яка потім на роботі
в Новому Санчі захворіла на тиф. Той Стефан все співав у Кри
ниці для курортників, і його там називали Кепурою, на честь
знаменитого польського співака.

У

1938

р. до Антона Шалаша у Верхомлю мав приїхати сам

Президент Польщі Ігнатій Мосціцький, бо у Польщі віддавна
був такий цікавий звичай. Колись король Казимир Великий пе

ребрався за бідного і пішов межи люди. В одному селі він зустрів
бідняка та переночував у нього. А в того якраз народився 7-ий
син, і бідний не знав що робити. Тоді король каже: «Коли будете
хрестити?

-

В цю неділю.

-

О, ти бідний і я бідний, то буду тобі

за кума». Чекає той бідний на кума, а тут дивиться

-

приїхала

з Кракова карета і з неї вийшов сам король і став йому за кума.
Відтоді у Польщі, хто мав 7 синів, то король ставав йому за кума.
Якраз в Антона Шалаша народився 7-ий син, і наш парох отець
Володимир Худик запросив на хрестини Президента Польщі,

бо нагадав йому про той старовинний звичай. Однак наші деякі
люди були тим :Приїздом Президента незадоволені, бо мусили
в селі все прибирати, чистити та багато наробилися. На хрести
ни Президент не приїхав, але машиною був староста з Нового
Санча, а в церкві чомусь було пусто. Відправляв хрестини отець
Володимир, а я дякував. Староста стояв коло тетрапода, а моя

мати тримала хлопчика на руках, бо була тоді кумою. Хл.опчи
ка назвали на честь Президента Ігнатієм-Гнатом. Тепер Іп~атій
має проживати у Різдвянах Галицького району.

Після Ігнатія в Шалашів народився ще 8-ий син

-

Іван. Але

він рано втратив маму, і моя старша сестра Марія годувала
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його разом зі своєю дочкою грудьми та купованим молоком,

бо колись її чоловік ходив вчитися столярки до Антона Ша

лаша. Однак пізніше той Іванко малим помер. Крім Івана та

Ігнатія у Шалаша були ще: Петро, Панько, Йосиф, Михайло ...
Ще коли старший син Петро не був жонатим, то у

1945 р., коли

вся родина Шалашів виїжджала до України, він повіз татові на

поїзд усі його столярські інструменти і трохи собі їх на госпо
дарку вкрав, бо хотів женитися. Той Петро оженився у Верхом

лі, а коли була операція «Вісла», то виїхав до Словаччини.

Костя Криса з Верхомлі служив у лісника у Верхімці. Йде
він раз за конем на стацію та по дорозі каже жиду Шлямі: «До

вас нині прийде Дяблик з мішком>>

-

та й пішов собі далі. Ліс

ник на стації пересів собі з коня на поїзд, а Костя забрав коня
і приїхав до Верхомлі. Тоді Костя йде до Дяблика і каже, що
Шляма просив його прийти до нього з мішком. Той мусив
йти, а Костя на коні приїхав за ним до Шлями та хвалиться:

«Бачите, я казав, що до вас прийде Дяблик з мішком». Цим
він дуже розсмішив жінку Шлями Гицю, хоч Шляма тим був
незадоволений. Костя Криса після виселення в Україну жив
у Буську.

Чому ж того нашого сусіда прозвали Дябликом? У Верхомлі
жив Кобелющик на прізвисько Дябел. Він тримав малих бичків
і не був багачем, бо багачами вважалися ті, які мали великих
биків замість коней. Раз він найняв наймита, і той тягнув дере

во, закручував його завоїною, тоді брався за завоїну і помагав
бичкам його тягнути. Той господар потім хвалився, що його

наймит має силу як дябел66 • Відтоді господаря прозвали Дябел,
а наймита

-

Дяблик. Господар був недобрим на то прізвисько,

а наймит і не дуже тим разився.

За Австрії та Польщі багато верхомлян їздили до Америки
на заробітки. Наш сусід Русиняк також був в Америці і коли піс
ля війни у

1919 р.

він повернувся, то поставив кам'яний хрест,

тесаний з моноліту, та сказав: «Це жертвую за те, що в Америці

66

Дябел - чорт.
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працював у неділю і свята на фабриці, бо не могли її лишити».
Тому він ще й на великі свята клав лямпадку у спеціальну нішу.

Той хрест був трираменний, не такий як на Лемківщині, а та
кий, який він бачив серед наших людей в Америці. Пізніше той
хрест під час потопу змило водою, але його знов поставили,
і він далі стоїть при дорозі. Так само у Верхомлі далі стоїть

наша церква, хоч там тепер поляки зробили костел, але нічого
в ній не поміняли, лише поставили нові вікна.

У Верхомлі жив Петро з Верхімки, він був малого росту,
і його прозивали Петрушка. Раз Петрушка з сусідом Куликом
разом за селом косили на полі, і Петрушка на косовиці каже

йому: «Їжте, їжте, не голодуйте як вдома». Тоді так примов
ляли жартома, але Кулик на це розсердився і каже: «Я що, до

тебе ходжу їсти?!»,

-

взяв косу та пішов додому. За це вони ще

гнівалися щось три роки. Петро Петрушка мав сина Стефана,
який служив у польському війську півтора року, і його пустили

додому. Через наше село тоді з Санча йшло

2 пасажирські поїз

ди, але Стефан на них не встиг. Проте він добрався до стації ін

шим способом. Коли він вертався зі стації, то у Верхомлі люди
питаються його, як він добрався. А Стефан каже: «Пшиєхалем
на цєнжарувце». Відтоді того Стефана так прозивали аж до пе
реселення в Україну.

У Верхомлі великим жартуном був музикант Яцко, який був
стрийком Войтека Куча. Він був бездітним та жив сам з жінкою
Даркою. Раз він вирішив перевірити свою жінку. Вдав що по

мер, та лежить собі. А Дарка як побачила, то зразу побігла до

сусіда. Прибігли вони до хати, а Яцко встав і сміється ... Яцко
був вже старшим, але злодієм, та хвалився, що вдома має обго
роджений рай: сад і поле. Якось він на весіллі грав на великому

басі та після весілля зайшов до крамниці жида Чмуля Брауна,
щоб купити собі тютюну. Він ніс на ремені баса, купив у Чмуля
тютюну, а на подвір'ї в того висіло зарізане теля. Яцко довrо не

думає, відкриває бас, кидає туди вкрадене теля та ходу. У бас
на весіллі люди кидали музикантам гроші, тому й примовляли:

«Кинув, як у бас». Коли Чмуль спохватився, то пів кілометра
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біг за Яцком і питається його, де теля. Той дивується, показує
руки, що нема, і так Чмуль з нічим почвалав додому.

Іншим разом Яцко у сусідів П' єтрика Гутника і Трощака
вкрав гуси. Забрав їх у мішок та втік додому. Коли люди почали

шукати за гусьми, то він каже: «Я знаю, хто покрав гуси, Гут
ник у Трощака, а Трощак у Гутника». Також Яцко не ходив до

священика сповідатися, бо отець раз його «висповідав», коли
він крав у нього огірки. А огірки тоді вирощували лише пани:
вчителі та священики. Тож отець злапав Яцка з тими огірками

на плоті, добре насварив і ще й набив його палицею.
У Поворознику, коло Криниці, на суді я чув, як одна жінка

дуже плакала, бо я був тоді там за свідка. То помер її чоловік,
з яким вона мала б дітей. Але вона була в нього вже 4-ою жін
кою, і він з усіма жінками мав

36 дітей!

Коли в заповіті чоловік

роздав своє майно усім жінкам, то тій останній жінці мало що

лишилося. А ще з Поворозника дуже мене здивував їхній мо

лочар. У них на весіллі дружба гуляв за ніч з
і вони потім мали від нього

12

12 танцюристками,

дітей, і то самих хлопців! Піс

ля весілля тому «рекордсменр> молодий заплатив гроші, і той

дружба за них виїхав до Америки.
Наш один сусід їхав на ярмарок до Нового Санчу, а то було
десь

30 км. З ним пристала з дому сука, яка там на ярмарку по

родила цуценят. За якийсь час, коли той повернувся з ярмар

ку, та сука в зубах поприносила

3 цуценят.

Вони таки вижили,

а сама вона загинула у стодолі.

За татарів люди з одного села втікали від панів, у нас казали
«йшли на уходи». Тож у лісі під горою постало нове село, але
воно не мало ще назви. Невдовзі на них напали татари і люди

постановили, що хто з них буде найбільшим героєм, то його
іменем назвуть те село. В одного хлопця з того села татари вби
ли тата, і татарин оженився з його мамою. Тоді той хлопець

Тарас дуже завзято з ними воював, тому його іменем і назвали
село

-

Тарасівка.

У Верхомлі один чоловік мав хвору жінку і пішов пішки

7

км через гору між Верхомлею та Лемницею (Ломніца) до
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Північної. Там на горі в скелі була трубка, з якої витікала вода.

Він набрав тої води, приніс хворій жінці та вона виздоровіла.
Відтоді наші люди почали ту воду брати на ліки.

За Польщі верхомляни возили до Словаччини сіль, бо там
вона була дорожча та її перепродували і так собі заробляли.
Микола Дзюбинський раз хотів там продати воли, однак на
кордоні його зловили і дали в Мушині рік тюрми. Але Микола

тримав велику господарку, тому був більше вдома і за це платив
начальнику тюрми. Також в тюрмі у Мушині сиділа Катерина

Франчак. Вона служила в Кості Богуцького кухаркою і мала від

одного з села позашлюбного хлопчика, якого вона придушила
та накрила за стайнею камінням. Люди бачили, що перед тим
вона була груба67 , але не знали де її дитина, тому донесли на
поліцію. Почалася експертиза, і знайшли труп дитини. Катери
на призналася, що перед тим вона хлопчика охрестила і заду

шила. За це їй теж дали рік тюрми і казали, що вона там про

паде. Але Катерина з тюрми вийшла, як пасочка, бо там вона
все прибирала, готувала, обробляла поле та вела господарку
начальника тюрми.

Один наймит у rазди пас худобу, а спав завжди в стайні

на вироку68 коло худоби, бо мав вуші. Вирок

-

то таке збите

з дощок ліжко, яке не розбиралося. А в хаті люди мали бамбе
тель69. Тож раз той наймит пас худобу, і син rазди ніс йому
їсти. По дорозі, у Вовчій ямі (там у лісі колись вовки мали ліг

вище), він побачив на дереві забитого вужа, з якого на сонці
капало сало. Тоді той хлопець чи назбитки, чи так, підставив
глечик, і до їди накапало з вужа того жиру. Тож він приніс

і дав ту їду наймиту. Коли наймит то з'їв, то почав сильно рва
ти і вирвав цілий клубок вушів. Але після того він вже не мав

вушів. У нас тоді багато людей мали вуші, і їх виводили ок
ропом. А ще верхомляни у нас цінували злинялу шкіру змій

67
68

Груба - вагітна.

69

Бамбетель - вид тапчана.

Вирок - вид ліжка.
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та вужів, бо як лік її давали хворим при різних внутрішніх
хворобах, і ті виривали усяке зле.

Ще у Верхомлі були свої чарівники, які свій «дар» вжива
ли на замовлення охочих: чи причарувати молодят, чи комусь

спричинити хворобу. Особливо ворожбити були у селах на
Словаччині, якими найбільше були бачі. Вони навіть могли ко
мусь поробити на смерть, тепер це називають чорною магією.
Раз на Словаччині до одного бачі на полонині прикотилося до
овець решето, і після того вівці не мали молока. То так один

бача помстився другому, щоб той не міг віддати людям сир.
Один старенький Русиняк у Верхомлі раз лежав хворий на

ліжку і каже невістці, щоб вона відкрила вікно та дала йому

фузию. Хоч він і лежав, але тою фузиєю стрілив і вбив соро
ку, а смалець з неї використав для свого лікування. А то він
так чарами прикликав ту сороку. Старий Русиняк жив на горі,

а його син Андрій, який заробив гроші в Америці, купив собі
хату в нашого сусіда Тимечка (Тимка), бо на гору було важко
добиратися. Той Тимечко виїхав до Словаччини.
Якось у селі на вечорницях бавилася молодь, та кожний чи
мось займався. Тут одна дівчина каже: «Я можу зробити таке,
що ніхто такого не зробить»,

-

«Ану зроби». Вона завстидала

ся і каже, що то вона так просто сказала. Але всі почали напо

лягати, і вона попросила, щоб у кімнаті поставили довбеньку70
і у ній зробили

4 дірки

та забили там кілки. Коли вони то зро

били, то вона взяла відро, сіла і з тих чотирьох кілків надоїла

відро молока. Певно, вона була чарівниця, але більше про неї
не знаю, бо вона пізніше віддалася у село Злоцьке.
Один наш ворожбит, Андрій Дзюбинський, якого у Верхом
лі прозивали Кліщ, був у селі музикантом і якось словом обра
зив одного чоловіка. Тоді той з помсти, пішов до чарівників

у Словаччину і просив Кліщеві поробити. Там один чарівник
показав йому у дзеркалі, як Кліщ грає на весіллі та каже, що то

вийде на смерть. Але ворог каже: «Най буде, гріх беру на свою

70

Довбенька - колода, на якій рубають дрова.
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душу». Так сталося, що за тиждень Кліщ захворів, і священик
йшов до нього зі Святими Тайнами, а на другий тиждень він по
мер. Перед смертю Кліщ свої секрети передав дочці. Кліщ вмів

комусь поробити чари, але відробити назад не знав. Однак він
знав чарівників у Словаччині, які вміли відробити то зло. Раз
він одному чоловікові так поробив, що той став божевільним,

а відробити послав його жінку до Словаччини. І тоді її чоловік
знову став здоровий. Дочка Кліща за переселення виїхала на
Львівщину, у Борщовичі, і там різні марновіри ходили до неї.

Вона була красива, чорнява, і її називали Циганкою. Своїми
ворожіннями вона вміла женити молодих, які за цю послугу

давали їй чвертку пшениці або вівса. Коли у Верхомлі помер її
чоловік, то в

1939 р. вона вийшла заміж за другого, і на її шлюбі
2 злотих, за

я дякував. Тоді за шлюб старости платили дякові
яких можна було купити собі добру сорочку.

У Верхомлі жила Келія (Килина), яка була найдухом (тоді
був звичай, що за покарання батьків священик сам вибирав по
зашлюбній дитині ім'я, а це часто було якесь рідкісне, навмис
не щоб відрізнялося від звичайних імен). Ця Килина мала доч
ку Серафку (Серафиму), яка також була найдухом. Хоч Килина
була старша за мене, але я з нею колись малим бавився. І та
Килина на вечорницях розповіла, як вона йшла попри млин

до мельника Яна. Той Ян сам був зі Словаччини. Між Верхом
лею та Верхімкою, там, де був міст, він мав на ріці, в яку з гір

впадали потоки, тартак та млин. Але в потоці води було мало,

тому коли робив млин, то тартак стояв, і навпаки, бо не було
стільки води, щоб тягнути до лотоки. А тоді Килина під лісом

побачила, як з лісу, ніби військо, марширували на міст щурі.
Тож вона скоро побігла до мельника, який тоді працював на

млині, та сказала йому про ті щурі. Мельник каже: «Йой, та то
вони йдуть до мене! Добре, що ти мені сказала, бо вони були
б усе в млині пожерли». Тоді він скоро з млина набрав мішок
пшениці та розсипав її на подвір'я. А щурі з лісу вийшли на мі

сток та звернули до млина. Але коли вони побачили на подвір'ї
млина пшеницю, то все з'їли і повернулися через міст назад до
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лісу. А так щурі були б усе на млині поїли, а навіть і мельника.
В нагороду, що Килина сказала про щурів, мельник дав їй мі

шок муки. Ті щурі до млина також були наслані чарівниками.
У нашій родині теж сталася з тими чарівниками така приго

да. Коли я скінчив школу, то до мого тата прийшов жид і про

сив, щоб він поїхав за сіном до Златої Касі (так її називав чо

ловік). А тоді один хлопець з села мав дівчину, але її взяв собі
талановитий кравець. Тому той хлопець з розпуки пішов до

Словаччини, і там йому чарівники щось приготували. Він то
все всипав коло Златої Касі, тому що попри неї з весілля мали

йти молоді, бо Кася була їм двоюрідною. Але на те закляте міс

це попав мій тато і півтора місяця, лежав на хвору ногу. Йому
нога так спухла, що під коліном була гуля, як голова. А вилі
кували мого тата два молоді знахарі зі Словаччини. У нашому
селі вони лікували жінку лісника, і я їх просив вилікувати на

шого тата. Вони сказали, що за лікування тата треба грошей,

як на дві корови. У нас тоді було бідацтво, але лісник і люди
дуже нам помогли. Однак хтось доніс поліції, що ті знахарі зі
Словаччини ходять нелегально через кордон до нашого села.
Тому поліція дуже стежила, але ті хлопці самі не йшли до Вер
хомлі, а через лісника передали ліки для мого тата. Коли тато

ті ліки прийняв, то гуля трісла, і все з неї витекло. Відтоді тато
вже почав ходити. Ми дуже раділи, хоч тато вчився ходити, як
мала дитина. Після того в нашого тата нога вже не згиналася.

Розповідали, як за Польщі один хлоп, захищаючи віру, зра
див віру... Одного разу наш греко-католик напився і лежав

у рові. А тут по дорозі йде латинник і каже: «Дивися які гре
ко-католики!» Але п'яний почув його і каже: «Я православний!»

Знаю файний лемківський рецепт для укріплення імунної
системи при онкозахворюванні та хворобах щитоподібної за
лози. У трилітрову банку засипати вівса по плечики. Залити
теплою водою і покласти кавальчик чорного хліба. Влити пів
склянки квасного молока, накрити марлею. Тримати

Потім взяти

6

3-5

днів.

літрів води і промити цю масу через друшляк.

Одержану масу злити в дві трилітрові банки і протримати

бо
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12 годин.

Потім розлити чисту воду окремо і також кисіль ок

ремо. Зберігати в холоді до одного місяця. Спосіб вживання:

200 r

цієї одержаної води і

4 ложки кисілю варити 5 хв. Після
1 чайну ложку меду, будь-які

охолодження додати щіпку солі,
фрукти,

1 столову ложку оливкової нерафінованої олії.

Вжива

ти на сніданок з кавальчиком чорного хліба. На здоров'я!

ПОКЛИКАННЯ ДО УНІВСЬКОfО МОНАСТИРЯ

усім

своїм монашим покликанням завдячую Матері Божій,

пароху отцю Миколі Ортинському і духівнику отцю Пла

тону (Будзінському). Вдома я змалку любив ходити до церкви,
в якій дякував. Коли наш отець Микола Ортинський перейшов

на парафію у Долину, то відвідав раз у Флоринці студитський
монастир, який там недавно відкрили, і тоді згадав про мене
та написав до Унева листа, чи мене можуть прийняти у мона

хи, бо знав, що я хочу вчитися на священика. Невдовзі до ньо
го з Унева прийшла відповідь. Тож коли якось навесні

1939

р.

отець Микола був у свого колеги-отця в Милику, куди приїхав
поїздом, а це від нас близько, то передав через наших людей,
щоб я прийшов до нього на стацію.
У неділю після Служби Божої я негайно пішов пішки з Вер
хомлі через гору напоперек до Милика. Ми там зустрілися, і він
сказав мені, що мене можуть прийняти до Унівськоrо монасти

ря, бо він написав листа. Я можу туди приїхати в будь-який час
і там вивчитися на монаха-священика. Отець Микола сказав, що

це новий монастир, який відкрили в

1936 р., тільки треба, щоб я

сам ще написав листа до Унева. Тому на другий день я написав

туди листа. Невдовзі прийшла відповідь від намісника Унівської

Лаври отця Йосифа (Шестюка), що мене приймають, та які доку
менти і речі треба мати з собою для прийому в монастир. Н~ той

час я був дяком в отця Володимира Худика та почав собі таємно
купувати на свої гроші деякі речі до монастиря, але вдома про

Унів нічого не говорив. А треба туди з собою було мати чорний
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капелюх,

5. рушників, 2
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костюми: робочий та святковий, п.лащ.

чоботи, черевики,

5 пар білизни, коц, підковдрники,
носові хустинки, 25 злотих і опінію71 від пароха.

пошивки,

Відтоді я1 вже почав готуватися до монастиря, а до тоrо я

ще не бачив себе монахом. Це так мене заохотив отець Микола
Ортинський, що в монастирі я можу вивчитися на священика,

бо ще змалку дуже хотів стати священиком. Я почав цікавити
ся, як живуть у монастирі. То одні казали, що хліб, сіль і вода
монаша їда, а інші

-

-

що там все несолене, тому я почав вже

постити та їду собі більше не солив. А ще казали, що там важко
працюють і багато моляться. Тому я настроювався на суворе
та остре монаше життя і півроку дотримувався суворої аскези.

Думаю, якщо люди витримують в такому режимі, то і я, якщо
Бог поможе, все витримаю. Хоч за дяківство я отримував не

багато грошей, але поволі складав гроші та вже дещо закупив

собі з одягу: плащ, сорочку, а ще треба було капелюх. Вдома
мама побачила, що я щось мало даю з грошей, а лише собі щось

закуповую, тому почала переживати. Але бабця Настя маму за
спокоїла, бо каже: «Добре, що Афтан купує собі щось з вбран
ня, а не пропиває ті гроші».

У червні

1939 р., як я вже підготувався до монастиря, то пі

шов до свого пароха отця Володимира Венгриновича, в якого я

був дяком, щоб він мені написав опінію до монастиря.

-

Отче Володимире, дайте мені опінію в монастир Студи

тів, бо хочу туди поступати.

-

Ти прийшов до мене порадитися?
Ні, я вже вирішив і їду в монастир, але мені написали, що

маю обов'язково мати опінію від свого пароха, тому я Вас про
шу, щоб Ви мені написали.

Він мене обійняв, прослезився, поцілував і каже:

-

Дабре ти, Афтанку, вибрав, що поступаєш у монастир до

Студитів. До Василіян я б тобі не радив поступати, бо вони є
політикантами, а Студити є правдивими: монахами.
71 Опінія

- характеристика.
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Отець відразу сів і.написав опінію, поблагословив та каже,
щоб я був добрим монахом і не збезчестив нашої віри та мона
шоrо чину.

Наостанок, коли я вже все собі підготовив за всіма припи
сами, тоді кажу найскоріше до мами, бо як кажуть: «Дитина,
яка б не була, чи мала, чи велика, а я мав

21

рік, але мама для

неї є найближча».

-

Мамо, я їду до монастиря. Вирішив, раз мені не вийшло

стати священиком, а є така нагода, то думаю за Божою поміччю

стати монахом, все одно на славу Божу.
Тоді мама порадилася з татом і каже:

-

Сину, та ми хотіли тебе вдома оженити, а ти нас покида

єш. Тато не може так працювати, діти ще малі, то як нам бути?

-

Як я буду в монастирі, то буду за Вас молитися, щоб Вам

Бог допоміг усе пережити.

-

Раз ти так вирішив, то вже йди тією дорогою, нехай тебе,

Афтанку, Бог благословить на той святий труд.
Тож я зібрався до монастиря, а батьки на дорогу дали мені
гроші. Для речей мій шваrер злагодив з дерева куферок72 , і тато
з моїм хресним відвезли мене фірою до Північної на велику

стацію, бо стація у Верхомлі була малою. Там я купив собі бі
лет і на другий день вдосвіта вибрався до Унева. На поїзді тре
ба було два рази пересідати. Спочатку я їхав поїздом Крини
ця-Тарнів, а у Стружах пересів на поїзд до Львова.

Приїхавши до Львова, я здав речі в камеру зберігання і пе
реночував на вс,кзалі. Там один підпилий поляк бив себе в груди
та хвалився: «Я наставял пєрсьці, тераз жиєв в Польскей і бен
дев жиць». Але певно він недовго ще прожив, бо вже у вересні

1939 р. німці за два тижні захопили всю

Польщу. Далі зі Льво

ва я доїхав поїздом Львів-Бережани до Перемишлян. У листі

з монастиря мені радили залишити свої речі в П~ремищлянах

у знайомого жида, який жив коло двірця73 • Я так і зробив,\д той
72 Куферок
73

- дерев'яна скриня.
Дворець - вокзал.
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каже, що до Унева якраз їде кіньми поляк-солтис Міхал Стефан
зі своїм сином Владзьом. Тож я попросився до них, і мене з ку

ферком вони взяли з собою на фіру. По дорозі питалися мене,
'І..Тf... 1:~У.. v..~ f!...'c.MТf...\.V,Щv..v..i,_ жv..тz,'f'i'D ~~М\У-.Уl '2' 'fY-.'j_Y2t.l-n'u,~Wi.Vi.. CVi.-n ~~л"іVі.
са довіз мене до рогатки при монастирі. За дорогу я заплатив

йому злотий. Ті Стефани потім всі виїхали з Унева до Польщі.
Дорога до монастиря йшла попри ставок, обгороджена штахе

тами, і там була рогатка. Головний вхід до монастиря тоді був
з боку ставу до Червоної брами, де мене зустрів брат-воротар.

МОНАШЕ ЖИТТЯ
монастиря в Унів я приїхав у вівторок 22 червня 1939 р.,
д оі мене
прийняв девтер новиків о. Даниїл (Тимчина). Мене
зразу вразило те, що до мене тут всі говорили на «ви», тоді як

удома казали на «ТИ>), ніби до якогось бахура74 • Отець Даниїл

показав мені монастир. У каплиці святого Йосафата для монахів
на дошці були довгі правила по цілій стіні, від стелі аж до підло
ги. Коли я їх прочитав, мені стало аж страшно від такої аскези.

Що ж я буду робити? І грошей на поїзд не маю, бо всі гроші від
дав у монастир, то як тепер доберуся додому? А тоді поїзд кош
тував двадцять два злотих! Я того не виконаю, що тут написано!

Але за тиждень я ті правила знав напам'ять і легко їх вико

нував, бо там нічого не було страшного. Поселили мене в келії
ще з одним новиком, який був з Лемківщини

-

молодшим за

мене братом Еміліяном з одного села коло Санчу. Ця келія була
прохідна і знаходилася там, де тепер коридор навпроти отця

Гедеона (Сироїда), а її вікно було якраз навпроти святилища
церкви. Нашим сусідом був отець-девтер Даниїл. З дому я при
віз подушку та коц, а тут спали на солом'яних матрацах.

У середу мене взяли грабати і складати сіно на сіножаті
під Перемишлянами. Одним дали граблі, а мені

74

Бахур - дитина.

-

вила. ~ нас
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вдома копиці ставлять під ялинку, і я поставив таку ж, бо
по-тутешньому ще не вмів. Аж один брат зауважив, що моя
копиця виглядала, як стирта. На обід приходимо на трапезу

(тоді трапезна була на першому поверсі Митрополичих палат),
а там один стоїть посередині і говорить: «Я грішний оскаржую

ся перед Господом Богом і Вами, всечесні отці та дорогі браття,
що я зламав два зубці в граблях, тому маю назначену покуту».
Другий стає і те саме повторює, та обидва стали посередині
трапези і нічого не їли. Після обіду мені дали граблі, тому я

дуже вважав і легенько грабав, хоч і вмів грабати, бо виріс на
селі. Просто я боявся отримати покуту, бо ще не знав, як треба
говорити, коли щось зламаю. Проте мені якось обійшлося без
покути і так щасливо закінчився той день. Під час роботи ми
не молилися Ісусової молитви, бо нею віталися, а працювали
мовчки.

У четвер схимник Петро (Волошин) забрав мене у городню

бригаду. Город розташовувався там, де теперішній сиротинець,
а навколо його оточував сад та було кілька вуликів, а більше
вуликів було коло ставу біля тодішнього сиротинця. На городі
була теплиця, яку називали «шклярною>>, бо мала дах зі скла.
Тут мене дали підв'язувати помідори, яких в житті я ще не ба
чив, тому мені тут було цікаво працювати. Пізніше я сторожив
там у курені та мені захотілося попробувати, який той помідор
на смак. Якраз почервонів один помідор, і я з'їв його. Але він

не мав смаку та був гіркий. Тому мусив ту гіркоту перебити ще
й яблуком. А в монастирі тоді поза трапезою строго не можна
було що-небудь їсти. Тому на вечері я перед усіма просив по

куту за помідор і яблуко. Тож за покуту теж стояв посередині
трапези та не вечеряв.

Пізніше мене вже дали доїти корови до корівника, який

знаходився на місці теперішньої Великої трапезної. Там було
багато корів, свиней, і поруч в конюшні
пара виїзних і

4

- 5

пар коней: одна

пари тяглових робочих, за якими доглядали

люди з села. Зокрема о. Олександр (Мацейович) мав сиві виїзні
коні, на яких він їхав на Службу Божу до Якторова чи Сиворіr,

Монаше життя

65

і ми їх називали «Олександрові». В корівнику працювали лише

монахи, а в конюшні

-

люди з села. Там біля коней я вперше

побачив щура і подумав собі, що то така велика миша.
Але на фермі я постійно не працював, бо брат Петро від

просив мене з ферми на городню бригаду, де йому помагав ще
схимник Патрикій (Василишин), молодий монах мого віку. Ма

буть, я там їм підходив, бо був сильний, здоровий та старався
слухати старших. Для роботи в городі ми мали пару тяглових
робочих коней: «Ліда» і «Галюк», яких використовували для

оранки та сівби. З села за ними доглядав молодий ще Федь Кра
вчишин, а деколи і я заміняв його. Інколи до помочі нам давали

інших братів, а також на сезонних роботах у нас підзаробля
ли жінки з села. На городі ми вирощували помідори, огірки,

цибулю, часник, фасолю, капусту, мак, трускавки та іншу го
родину. Всі зібрані овочі ми зберігали в коморах та пивницях.
Щонеділі ввечері ми з городу перекладали газетами помідори

і вантажили їх на фіру75 • А вночі брат Петро з фірманом Федьом
везли їх на продаж до Львова. Там базар був зразу коло церкви
святого Юра на вул. Городоцькій.

Раз на стриху монастиря ми лущили з городу тичну фасо
лю, і нам допомагав отець-диякон Гедеон, який приїхав з Риму.

Наш брат Патрикій цікавився в отця-диякона про Рим, і той
розповідав, що там все вчать по-латинськи, а вони між собою

говорять по-українськи. Тепер отець Гедеон мені розказував,

що за підпілля брат Патрикій став добрим священиком, а по
хований у Львові на Янівському цвинтарі. Він був з багатої
родини, і в них удома проти злодіїв тримали зброю, бо мали

велику господарку. Як брат Петро, так і брат Патрикій родом
були з одного села.
Одного разу після свят ми привезли з городу огірки і на
травнику навколо церкви їх перебирали: брат Петро, брат Па
трикій, новик Еміліян та я, щоб потім їх занести до пивниці,

яка була під Митрополичими палатами. Нараз до нас піді~шов
75 Фіра

- підвода.
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отець-ігумен Климентій (Шептицький) і каже, що ці огірки

більше надаються для насіння, бо вже пожовкли, та й пішов

собі далі. З отцем Климентієм я мало коли говорив, тому що
був новиком, та й рідко його бачив, бо він був у більшості
у Львові при Митрополиті Андрею. Так я працював у городній

бригаді аж до

6

листопада, коли нас усіх новиків розпустили

додому. Тепер на старість стараюся також ще ходити на город.
Брат Петро з городньої бригади дуже мене любив і все ку

дись брав. З нього все жартували, що він рідня Президента
Карпатської України отця Августина Волошина. Раз у серп

ні, коли вже відійшли трускавки, ми з братом Петром пішли

на хутір Ясева до багатого І'азди Дзядиrи. Він був жонатий,
і з ним ще жив молодший нежонатий брат, який потім за ру
ских вчителював. Дзядиrа мав файну господарку, невеликий
ставок, а на подвір'ї бігали різні великі кури, які в нас удома

називали пстри 76 • У того rазди ми собі накопали один сорт
трускавок, а йому на заміну дали наш сорт і посадили в мо
настирі.

Влітку відбулися облечини, на яких на монашество нас бла
гословляв отець-ігумен Климентій. Відтоді нас вже називали

монахами. Новиків за мене було щось зо

30, і перед новіціятом

кандидати носили цивільне вбрання, ходили на вибір у чобо

тях чи босоніж. Також з дому за новика родина ще мала висла
ти доплату. Після облечин, хоч я і працював на городі, але ще
записався вчитися у монастирську школу на кравця. Великою

кравецькою майстернею, яка була в Митрополичих палатах,
тоді завідував схимник Порфирій (Чучман). Вже за незалежної

України по телевізору я впізнав у Дорі згорбленого отця Пор
фирія, коли він йшов через подвір' я монастиря. З дому я мав
лише

5

класів освіти, а в монастирській школі міг отримати

7 класів

освіти та вже міг далі піти вчитися на священика. На

ука мала початися з

1 вересня,

але тоді почалася Друга світова

війна, і так я не вивчився на кравця.

76

Петри

- вид курей.
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В Унівському монастирі на новіціяті мене записали у мо
наший хор, який у церкві співав на

4

голоси: перший і другий

тенори, баритон і другий бас, а керував ним наш монах. Тут я
співав баритоном, хоч удома був другим тенором. Якось дали
мені у трапезній на аналої читати Житія святих. Хоч я читав
по-українськи, але з лемківським наголосом, тому один монах
скаржився, чому такому дали читати, що з того нічого не ро

зуміти. Тоді в монастирі було кілька лемків, і наймолодшого
брата Еміліяна називали Малий Лемко, бо він говорив лише

по-лемківськи. У неділю ми всі йшли на Службу Божу до ка

плиці св. Йосафата і ставали зліва спереду на свої місця, згідно
з монашим покликанням. Якось один вчений, але зарозумілий,

новик-білорус у каплиці став спереду. Тоді наставник новиків
отець Даниїл підійшов і привів його на своє місце. Той біло
рус спочатку старався говорити по-українськи, але коли потім
прийшли «визволителі», то почав говорити по-руски. Тому,
коли нас молодих новиків почали розпускати з монастиря, то

його відпустили у першій партії.

Дисципліна в Уневі тоді була остра, коли хтось щось зни
щив, чи розбив, або запізнився, то давали покуту. Строго забо
ронялося щось їсти поза трапезою та розмовляти з мирянами.

В час посту ми їли страви без набілу77 , лише схимник Георгій
(Олійник), який ремонтував годинники, мав благословення ча

сто їсти різні страви, бо мав операцію, і в нього лишилася лише
четвертина шлунка. Якраз я застав піст Петрівку. Усіх монахів

тоді стригли налисо і вгорі підстригали бороду. Часто були мо
наші капітули, де монахам робили зауваги. Вставали на Бого
служіння щодень о

ферму о

4:30.

5:00,

в неділю о

6:00,

а доярі вставали на

Щодня ми мали Службу Божу в каплиці, а в цер

кві була Служба Божа для парафіян на свята і неділі, та зрідка
в будень, хіба що хтось з Унева замовляв. В церкві та каплиці
ми щодня мали повне церковне правило. У келії кожний монах
отримав ще й келійне молитовне правило, зокрема я ввечері

77

Набіл - молочні продукти.
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щодня молився вервицю, читав Новий Завіт, Псалтир, бив до
земні та поясні поклони, тому кожна година була зайнята мо
литвою і працею.

На Полуношницю всіх новиків разом з отцем-девтером Да

ниїлом будили о 12-ій годині вночі з суботи на неділю, а схим
ники щодня молилися Полуношницю почергово. Тоді черго
вий стукав до келії та казав: «Пініє время, молитви час». Раз на

Полуношницю я задрімав, бо брат-будильник тихо будив, тому
скоро вдягався, одну ногу в штанину у келії, а другу вже у цер

кві, щоб не запізнитися і не мати покути. Зранку будильник нас
будив по келіях з калаталом і відкривав двері келій. З роботи
він кликав нас, йдучи о

12:00

з калаталом на те місце, де за

раз гаражі, щоб усі робітники чули калатання. На Службу Божу
дзвонили у дзвони, а дзвіниця була там, де зараз, і було

3 дзво

ни. Утреню та Вечірню монахи молилися в каплиці, а в цер

кві

-

лише По вечір' я. Хто працював на фермі, чи в городі, то

на Утреню не ходив, а лише в каплицю на Службу Божу. Також
у неділю, хто мав такі пильні роботи, то йшов у церкву на другу

Службу Божу.
Годували нас добре, їда в основному була своя, і ми рідко

що з продуктів купували, бо мали багато поля. Їли ми тільки
дерев'яними ложками. У середу на другу страву давали свій
домашній макарон, в четвер

-

пироги, м'ясо

-

лише на свята,

а так все була олія та жир. Раз у стодолі, яка була там, де зараз
І

ферма, ми кіра1юм, який тягнув кінь, мололи мак, я побачив
вагу і вирішив зважитися. Дивлюся, а вага показує

пер же на старість важу лише

60

- 92 кг!

Те

кг. Не дивно, бо я тоді був

молодий, в руках робота горіла, мав добрий апетит і дотриму
вався режиму, тому тоді так поправився.

Я співав у монашому хорі у церкві для парафіян села в неді

лю о 10:00, а в каплиці для монахів співана Служба Божа була
о

8:00.

Зовнішня клявзура78 була при вході знадвору Митро

поличої брами та розмовниця для мирян розташовувалася на-

78

Клявзура - загорода.
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впроти фірти 79 • З другого боку брами була внутрішня клявзура
на церковне подвір'я, бо монахи мали в Митрополичих пала
тах різні майстерні, трапезну, кухню, каплицю, новіціят і т. д.

Там, де зараз каплиця Туринської плащаниці, був вхід на двері
в монастир, а навпроти була розмовниця. Під сходами Митро

поличої палати був вхід у пивницю. У пивниці було
більша

-

на капусту і огірки, а менша

працювали на

2

-

2 кімнати:

на яблука. У них ми

шатківнях: одна з корбою, а друга ручна. Там

же, в Митрополичих палатах, була кухня і трапезна, в якій для

монахів стояв один довгий стіл, але схимники від навиків були
відокремлені таким виступом у стіні. Всі монахи сиділи строго

за своїм покликанням до монастиря. У будні дні в трапезній
їли

2 партії,

бо всі там не вміщалися. В першій партії їли брат

тя-робітники, а в другій

-

решта монахів. Часи серед дня брат

тя спільно не молилися, а лише один старенький постійний

отець-диякон (їх тоді було кілька) сам відчитував їх у каплиці
Митрополичої палати на другому поверсі. У каплиці була одна
невелика чудотворна ікона Матері Божої, а д2уrа велика чудо

творна ікона була в церкві у святилищі ззаду в ніші, де зараз є
вітраж, і її спускали на шнурах для почитання вірним. Кожної

п'ятниці монахи відправляли Хресну Дорогу, стації якої були
в коридорі коло каплиці в Митрополичих палатах.

Наш девтер навиків отець-диякон Даниїл був постійним
дияконом. Переді мною отець Даниїл завідував сиротинцем,

де виховувалося

20

хлопців. Серед них було четверо лемків,

зокрема теперішній знаменитий різьбар Григорій Пецух з Фло
ринки. Ті діти були такі виховані та чесні, що на підвіконні
у них лежали гроші і могли навіть припасти порохом, але ніхто

їх не брав. Сиротинець був там, де зараз є гаражі. З одного боку
від сиротинця був курник, біля якого під лісом Чернечої гори
стояв дерев'яний скит. Пізніше той скит рускі розвалили, бо
там сестри-монахині лікували поранених партизанів з Якторо

ва. З другого боку від сиротинця був сад і З ставки, серед них

79

Фірта - кімната воротаря.
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матоу:ник біля курятника. У ставі біля монастиря було стільки
риби, яку ми підгодовували, що її можна було ловити руками.

Кілька вуликів було біля городньої бригади, і раз ми близь
ко них прикопували моркву, то тоді мене покусали бджоли,
а більшість вуликів були за сиротинцем.
На новіціяті наш наставник, о. Даниїл, часто у свята та неді
лю водив навиків на прохід. Раз ми з ним пішли через ліс до Се

стер-Студиток у Якторів, де вони мали монастир і свій новіцят.
Там нас гарно прийняли, провели екскурсію та їхня мати-ігу

меня Йосифа (Вітер) розповіла про свій монастир. Ігуменя Йо
сифа була безстрашною монахинею. Потім мені брати розпові
дали, що коли в

1939 р.

прийшли рускі, то хотіли її розстріляти,

бо вона була петлюрівкою. Їй наказали обернутися до стінки,
але вона сказала, що хоче дивитися смерті в очі. І вони від неї

відступилися та не розстріляли. В Уневі Сестри-Студитки мали
невеликий монастир, там, де і тепер. Звідти все до нас у церкву

на Богослужіння приходили дві монахині середнього віку.
Іншим разом у неділю новики з о. Даниїлом пішли до Липо

вець і перед Вечірнею зайшли до церкви. Мене здивувало, що

там у церкві вікна мали жовто-сині шибки. А за це тоді у Вер
хомлі поляки чи москвофіли могли нас українців побити чи

арештувати. Бувало, що в родині діти були поділені на русинів
та українців. Ось яка була разюча різниця між Лемківщиною
і Галичиною!

Десь так кожні З місяці у монастирі був звичай проведен
ня капітули. Пам'ятаю, в серпні після облечин, у неділю перед
Вечірнею, у каплиці відбулася капітула. Тоді на капітулі були:

ігумен о. Климентій, намісник о. Йосиф, економ о. Олександр,
отець-диякон Даниїл та інші. Кожний монах вклякав на колі
нах перед Царськими воротами іконостасу і сповідався за той
час зі своїх гріхів, а інші монахи сиділи навколо на лавках. По

тім кожний монах за чергою робив йому закиди, в чому той
згрішив, або нічого не зауважував. Після наради оголошува
ли, чи лишити того монаха, чи ні, тому ми дуже переживали.

Пам'ятаю, один 18-річний послушник працював у курнику, де
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доглядав десь зо

100
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курей, і на капітулі майже кожний щось

йом,у зауважував. Тому на другий день оголосили, що його не

можуть лишити в монастирі. Хоч він дуже плакав і обіцяв по

правитися, але його не прийняли. Одного монаха теж відсіяли
з монастиря, то він поступив до латинського монастиря і раз

приїхав до нас у бронзовому rабіті80 та розповідав, що у них
дисципліна легша. В мене на капітулі зауважили такі провини:

1)

говорив на городі зі світськими жінками, бо вони питали

ся, звідки я;

2)

на сходах з пивниці до каплиці біг і перескочив

через сходинку; З) перед чудотворним джерелом не зробив
глибокий поклін, бо ніс відро води з джерела до пивниці, де
квасили огірки. Але мене через ці провини в монастирі тоді
зоставили, хоч я й досі вважаю за цими провинами.

На новіціяті кожний день після обіду для новиків була

1 го

дина науки, яку давали о. Даниїл чи о. Йосиф. Після Вечірньої
була вечеря. Новіціят тривав

1 рік,

а після того складали пер

ший дочасний обіт. За мене новіціят був у Митрополичих па
латах на першому поверсі, де зараз є крамниця. Всіх монахів

з новиками було більше сотні. Пам'ятаю, коли ми здавали до
пральні свою білизну, то на ній мені дали 206-ий номер, який

був вибитий чорною тушшю. Після мене ще приходили кан
дидати, серед них: один білорус, кілька поляків, Іван Лин. Вся
білизна була позначена, і її прали на пральні світські жінки,

а пральня була за клявзурою біля монастиря Сестер-Студи
ток. Для прання один брат збирав усю нашу білизну та ніс на
пральню.

Монахів в Уневі було найбільше, бо це був матірний, голов
ний монастир, а ще монахи були: у Львові, Зарваниці, Дорі, на
Лемківщині, Підляшші, Поліссі. У Львові на вул. Петра Скарги

був наш монастир і лічниця ім. Митрополита Андрея Шептиць
кого. В кінці тої лікарні було подвір'я, і туди з Унева з городу
привозили фірами помідори та огірки. Той будинок монастиря
мав

4

80 Габіт

поверхи і тоді був роз'єднаний з лічницею, а тепер він

- одяг латинських монахів.
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з'єднаний і є ворота. Тоді від заїзду зліва був монастир, а також
зліва було ще щось інакше. Той будинок був примурований до
лічниці. Там на першому поверсі був монастир, а на інших по
верхах

-

лікарня чи щось інше. На Личакові наші монахи мали

нову дерев'яну церковцю, а в Шевченківському гаю була друга
церква, яку вони обслуговували. Але монахи на Личакові не
мали монастиря, а жили певно в Шевченківському гаю, де був

великий будинок монастиря.
За моїх часів новики до сповіді могли ходити до різних свя
щеників, а духівника вибирали собі самі. Серед отців пам'ятаю

отця-намісника Йосифа, який керував монастирем. Він був
середнього росту, старший, повний, лисий, десь під

50

років.

Отець Олександр був економом монастиря, бо був освічений,
поважний, любив довше молитися та пожартувати. Часто за
порадами я звертався до девтера новиків о. Даниїла, який ще

й був дияконом. Але найбільшим прикладом монаха для мене
був о. Платон (Будзінський). Він був невисокий, трохи згорбле
ний і молодий. За вдачею о. Платон був тихий і самотній, та

дуже добрий, набожний і ніжний. Коли я до нього звертався
за порадою, то він завжди помагав. Він повчав нас, як треба
все сумлінно виконувати, та був дуже ідейний і мудрий. Отець
Платон наказував мене, що ще буде такий час, коли не можна
буде помолитися, а тоді треба буде накритися на ліжку і відмо
вити З рази «Ангел Господній», З рази «Богородице Діво» за
добру смерть та З рази «Під Твою милість» за опіку Матері Бо
жої. І цей наказ я все пам'ятав і виконував, бо не раз мені в очі
заглядала смерть, але Матінка Божа завжди мене охороняла.

УНІВСЬКА ПРОЩА, ВІЙНА І ОКУПАЦІЯ
Божою поміччю монаше життя в Уневі розвивалося своїм
З шляхом.
Надійшов час Унівської прощі на Успения Матері

Божої

- 28

серпня. На прощу до Унева з'їжджалися фіри, схо

дилися великі юрби прочан. У той день я вночі чергував на го-
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родній бригаді, щоб злодії щось не покрали. Наш город був об
городжений парканами, і для сторожки був такий курінь. Було

багато прочан, а брат Петро годував у ставі рибу, яка з рук бра
ла їжу. J(оли я проходив коло нього, то він пожартував: «Брате

Атаназію, відганяйте від ставку людей, бо нам ще половлять
всю рибу)>.
Почалася проща, після Вечірньої я йшов з городу на вечерю

і побачив пароха з Перемишлян о. Еміліяна Ковча. Отець Емі
ліям часто на прощах виголошував проповіді, був дуже актив
ний, мав сильний бас, сам був низький та грубий. З ним ішов
монах, який з ліхтарнею провадив його, бо було темно. Отець
Еміліян вийшов спочатку на один' балкон від ставу, а потім

на балкон від джерела і дзвіниці та через голосник оголосив
дужим голосом: «Від Перемишлянського старости надійшов

наказ, щоб всі фірмани та резервісти війська їхали додому, бо
може початися війна». А тоді було багато людей, і деякі на пло
щі вже розташувалися ночувати, але коли почули цю тривожну

новину, почався великий рух. Виїжджало багато фір, і празник
вже був таким розтріпаним. Хоч за опікою і покровом Матері
Божої проща і відпуст відбулися до кінця.
Вдома у

1939

р. на військоматі мене вже брали до бранки,

де записали у важку артилерії та я був у резерві. Але я пішов
до монастиря, тому мобілізації до польського війська уникнув.
Люди вже знали про події в Карпатській Україні, тому почали
готуватися до війни. У селі солтис Стефан, який мене привіз

був до Унева, почав збирати на військо продукти, зокрема з мо
настиря дали фасолю. А наш фірман Федьо з городньої брига
ди сміявся з того солтиса-мазура і пригрозив, що він ще тою

фасолею буде ригати. Потім, коли почалася війна, то зі страху
той затятий солтис з синами втік до Польщі, бо боявся помсти
українців.

З Верхомлі Михайло Шалаш у 1939 р. був на німецько-поль
ській войні. Коли ж поляки втікали від німців, то на Станіс

лавівщині (теперішня Івано-Франківська область) він ·ски
нув польський мундир, перебрався в старий порваний одяг
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і з граблями, які дала йому одна жінка, вертався додому. Але
в неділю в одному селі Михайла перестріли українські хлопці

і щось його питаються. Він відповів їм по-лемківськи, і вони

думали, що то поляк, бо в нас трохи інший наголос. Коли Ми
хайло сказав, що він русин-лемко, то ті кажуть: «Добре, помо
лися «Отче наш» і «Богородице Діво». Коли ж той добре по

молився, то його відпустили, бо був свій. А могли і побити, чи

навіть вбити, бо то були страшні воєнні часи. Отак тоді Михай1\.З.. Щ_)Я.Тувма М.01\.И.'rВЗ...

Після Унівської прощі, за кілька днів,

1 вересня 1939 р.

по

чалася Друга світова війна, коли німці напали на Польщу. Ми

мусили в монастирі у каплиці маскувати Вічне світло, бо були

сильні бомбардування. Десь за
та зайняли майже всю

2 тижні німці розбили поляків
Польщу, а 17 вересня ще й рускі пере

йшли через річку Збруч радянсько-польський кордон, і Поль
ща капітулювала. До монастиря вперше рускі прийшли на Різд

во Матері Божої,

21

вересня. То було в неділю, коли я співав

Службу Божу на хорах церкви. Тут я побачив, як внизу до цер
кви зайшов руский вояк з самокруткою в зубах, гострою будьо
нівкою, гвинтівкою з довгим штиком та подертою шинеллю.

Це був якийсь косоокий азіат, який курив у притворі церкви,
і було чути той запах, бо він стояв там на посту та пакав са
мокрутку. То було таке відразливе видовисько! Якщо польська

армія мала якийсь вигляд армії і пристойну форму, то рускі
•

• І

в тому лахм1тт1 виглядали дикунами.

Незабаром :рускі в монастирі провели обшук, бо хтось до
ніс, що там є зброя. У нас служили лісники, які мали рушниці,
бо ми мали багато монастирського лісу. Тому більшовики аре

штували намісника отця Йосифа, економа отця Олександра
і допитували їх. Але коли ті рушниці знайшли та конфіскува

ли, то їх відпустили. Тоді ж рускі для своєї армії rіоміняли пару
своїх нещасних шкап на пару наших виїзних «Олександр0вих»

коней. Тому ті коні ми називали «Наші більшовики».

При новій владі почалися і нові порядки. За Польщі було
багато підпільних комуністів, а тут за радянської влади вони
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себе розкрили. Ті нуждарі почали з монастиря все тягнути, за

бирати землю, реманент, зерно, худобу, якої в нас було багато,
а для худоби ще й сіно. Казали, що один бідняк з Унева взяв від
нас ялівку, а вдома не мав стайні, щоб десь її примістити. Тоді

він поставив її в сінях хати, яка була з лозини. Та ялівка при
викла бути з худобою, а там була сама, тому почала рватися до

череди. Зранку бідняк побачив розвалену стіну, бо половина
ялівки була в сінях, а половина в хаті. Тому він мусив ту ялівку
пригнати назад до монастиря.

У монастирі в нас була велика rосподарка,.роботи було ба

гато, а тут ще й осіння пора. Але та більшовицька біднота так
розперезалася, що тягнули нам буквально все з-під рук. І ми
не могли це все боронити. З двох сторін дорога від монасти
ря до села була обгороджена штахетами і так була вистелена
сіном, що можна було собі на ньому спати, бо сільські злодії

брали собі з монастиря сіно для худоби. Якщо ми на господарці
збирали кожну стеблину сіна, обсмикували на фірі та прив' язу
вали шнурками, то злодії все губили на дорозі, бо це їх нічого
не коштувало і вони ту працю не шанували. Коли я побачив
ті грабунки, то на городній бригаді кажу братові Петрові: «Та
нащо нам так працювати, якщо від нас все тягнуть». На що він

відповів: «Брате Атаназію, ми працюємо не для себе, а для Ісу
са і не треба падати у відчай».
Через деякий час ми вирішили від руских приховати різні

продукти та речі, тому ми це робили таємно вночі, щоб ніхто
не бачив. А вдень треба було, як звичайно, працювати на ро
боті, щоб було непомітно, що ніч була в роботі. Пам'ятаю тоді

у жовтні, з неділі до п'ятниці нас вибрали

5 монахів: 4 рясофо

ри, з яких були Стефан Салдан (чи Салдак), Іван Лин та я, один
новик. Першу ніч під курником ми заховали і закопали бочку
з нафтою, а нагорі для маскування посадили яблуньку. Потім на
монастирському стриху вимурували з цегли другу стіну і при
ховали там пшеницю та жито. Під другими сходами Митро
поличих палат ми заховали друкарську машинку для газет, на

якій видавали «Ясну путь», і її замурували. У цегельній, де зараз
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є кар'єр, між двома стінами ми вибрали глину і насипали там
овес, цукор, сідла, та заклали цеглою і прикри№і глиною.

Останню ніч з четверга на п'ятницю ми зовсім не лягали
спати, працювали аж до ранку. Я був таким змученим і невиспа

ним, що потім вдень у каплиці на Службі Божій два рази падав,
тому брат Петро наказав мені йти до келії спати і не виходити

на роботу. Я як ліг після сніданку, то так у келії міцно заснув,
що брат Еміліян, який зі мною жив у келії, не міг мене збудити.

Він прийшов на обід і стукає до келії, яка була закрита, а я ніяк
не збуджуся. Тоді він переліз до нашої келії через кватирку, яка
була відкрита навпроти захристії церкви, відкрив собі вікно та
так заліз до келії. Будить мене, будить, але я не буджуся ... Я сам

збудився аж після обіду. Тоді була Хресна Дорога, яку відправ
ляли щотижня у п'ятницю на коридорі другого поверху, біля ка
плиці Митрополичих палат, де були усі стації, і я прийшов на
половину Хресної Дороги. Тепер у нас вже Хресної Дороги не
відправляють. Також у нас зараз монахи вітаються «Слава Ісусу

Христу!», як зі світськими. А колись між собою монахи віталися
словами Ісусової молитви: «Господи, Ісусе Христе, Сину Божий,
помилуй нас!». Шкода, але мені розповідали, що рускі все те за

ховане знайшли, бо хтось із монахів той план захованого зали
шив у книзі, і при обшуку план знайшли та все заховане забрали.
У жовтні настоятелі Унівськоrо монастиря почали від

пускати додому дітей сиротинця і новиків, а лишилися лише

схимники. Пам'ятаю з Унева на поїзд до Перемишлян йшли
наші молоді л~мки з сиротинця, яких додому супроводжував

о. Гедеон. Тоді я доганяв малого Григорія Пецуха з Флоринки
і передавав йому листа до моїх родичів, адже тоді Лемківщина

була під німцями. Я ж не знав, чи тут в Уневі під більшовиками
лишуся живим, може, мене і замучать, тому в листі попрощався
з домашніми. Але так вийшло, що я додому прийшов скоріше,

ніж вони отримали від Пецуха той лист. Бо Пецух, коли_ при
йшов до Флоринки, то передав його до Злоцька. Але той лист
там попав до одної дівчини Марійки, яка мала його передати

моїм батькам. Колись до Злоцька, я ходив до цьотки з нашої

Виїзд з Унева додому
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родини, і та Марійка мене собі сподобала, хоч я її не сподобав.
Так )Зона той лист і тримала в себе

5

місяців та чомусь його

затримала, може, хотіла щоб я не став монахом, а женився на
ній, хто його1знає?

З новиків у першу чергу відпускали додому тих, які при
йшли найпізніше. А я і ще кілька давніших новиків відходили

в останньому наборі. б листопада намісник о. Йосиф закли
кав нас і каже: «Мусимо браття усіх відпускати додому, бо є
такий наказ. З Богом у Божу путь!» На дорогу у валізки нам

дали бохонець хліба, а в ньому вирізали дірку та наклали туди

смальцю, який потім у дорозі зіпсувався, бо ми добиралися до
дому майже

2 тижні.

Я мусив собі 'поголити бороду, бо у світі

її вже не треба було носити. Мій добрий приятель, брат Па
трикій, подарував мені

2 знимки: посвячення води у монастирі

в Дорі та як він сам перебуває у Дорі. Я лишив брату Петру
свою валізку з деяким речами, а з собою взяв обмотаний па

кунок, бо брат Еміліям мав валізку. Також нам радили у Львові
зайти до отця-ігумена Климентія, щоб він нас благословив та

дав на дорогу гроші. Отець Йосиф нам виписав довідки, де на
одному боці писало по-українськи, а на другому- по-німецьки,

бо Лемківщина була під німцями. На пам'ять з Унева мені пода
рували: іконку Унівської Божої Матері, Новий Завіт, Псалтир,

Часослов і Требник, бо у Верхомлі я служив дяком. Коли було
переселення з Лемківщини до України, то дещо з того всього

загубилося. За України я подарував онукові сестри Новий За
віт, молитовник і ще деякі книги, бо той не мав ніяких релі
гійних книг. Він вчився в Одеській православній семінарії та

потім подарував мені Біблію по-російськи.

ВИЇЗД З УНЕВА ДОДОМУ

ужовтні

після дітей сиротинця додому почали відпуска

ти і новиків. Тому що я мав

21

рік, а Еміліям

- 17

років,

то настоятель о. Йосиф доручив мені супроводжувати його

Виїзд з Унева додому

на Лемківщину. Тоді кордон Німеччини з Радянським Союзом
проходив через річку Сян. З Еміліяном б листопада ми пішки

добралися з Унева до Перемишлян та сіли на поїзд до Львова.
З нами їхали ще й інші браття, які зі Львова роз'їхалися до сво
їх домів. Ми з Еміліяном переночували в студитському монас
тирі на вул. Петра Скарги, який називався «Студіон», в якому

часто фіри з Унева заїжджали у двір та ночували наші монахи
з Унева.
На другий день,

7 листопада,

ми зайшли до Митрополичих

палат, де проживав отець-ігумен Климентій, бо довший час він
був при Митрополиті Андрею, який часто хворів. Мені досі
перед очима стоїть ігумен Климентій! Він мешкав на першо

му поверсі Митрополичої палати, справа від входу. Там була
вітальня, де він нас прийняв, бо поруч була його келія, де мав
окреме ліжко. Кажуть, що він не мав матраца, а спав на голих

дошках. Тоді отець Климентій, а був він високий, десь під два
метри росту, стрункий, сивоголовий, стояв біля стільця та грів
руки коло кафльовоrо п' єца. Отець Климентій гарно нас при
йняв, дав нам на дорогу по

50 злотих,

а тому що ми з Мільком

були в цивільному одязі, то сказав до нас: «Хвопці (вимовляв
трохи з польським акцентом), не переживайте. Та буря мусить
перейти, не тратьте надії. Буде час і ми ще ся повернем назад.
Там на Лемківщині, у Флоринці, є наш монастир, зайдіть туди,

може, вас приютять». Я часто думав над цими словами ігуме

на Климентія ... Як потім виявилося, ці слова були пророчими.
Через

62

роки, у

2001

р., отець-ігумен Климентій повернувся

до монастиря проголошеним святим, а я

-

назавжди пересту

пив поріг Унівської Лаври.

7

листопада у Львові якраз відбувався більшовицький па

рад, і всі вулиці були перекриті. Ми добралися до вокзалу, сіли
на поїзд і так доїхали до станції «Лукавиця», коло Ліська, бо до
Сянока поїзд не їхав, адже там був кордон і починалася Німеч
чина. Ми туди приїхали ввечері, дивимося, на стації світить

ся світло, і просимося до людей на ніч. Там ми переночували

у сусіднього шевця, який жив з жінкою. Він ще мені розробив
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мило та дав бритву (а Мілько ще не мав бороди, хоч від мене
до Унева прибув скорше на місяць), бо каже, мені бороди у світі
вже не треба. Цікаво, що у

1995

р. я їхав поїздом зі Львова до

Самбора та розговорився там з однією старшою жінкою. Роз
повів їй; як колись у

1939 р.

ночував у Лукавцях. А виявилося,

що та жінка з Лукавець і була дружиною шевця. Її чоловік вже
тоді помер, а той шевський верстат вона вже продала та після

переселення проживає в одному селі коло Самбора.

8

листопада ми встали вдосвіта і пішли в Лісько на пере

сильний пункт та стали в чергу. Стоїмо та чуємо, як дзвонять

на Утреню, пізніше на Службу Божу, а далі

-

на Вечірню. Це

було на святого Дмитрія. Так ми тоді стояли на мості через Сян
дотемна, аж поки нас не перепустили через кордон. Тоді німці

дуже строго перевіряли, але релігійну літературу не боронили,
тому з тих наших духовних книг нічого не конфіскували. Там
було страх як багато народу і ми просилися на ніч до людей, але
не було навіть де присісти, не те, щоб поспати. Все-таки вдало
ся якось переночувати в українському селі Воля Постолова, за
Сяном, у вже тодішній Німеччині. Зранку, як тільки зазоріло,

ми пішли через гору лісом і полем через Загуж (Загір'я), а це

вже було польське село, до Сянока. Коли ми йшли з Загужа, то
одна старша полька вірила, що на Різдво

1940

р. Польща буде

вільна, і виженуть німців: «На rвяздкев бендзє Польска і вру
ціцє до кляштора», бо ми з Еміліяном говорили їй, що ми з мо
настиря.

Вже від Сянока ми далі разом добиралися в сторону Тарно
ва то поїздом, то пішки, бо обидва жили на Західній Лемківщи
ні. Але я жив на кордоні зі Словаччиною, на півдні, а Еміліян

на північному заході. Спочатку добралися до Нового Санча,
а потім і до Верхомлі. У суботу ми з Еміліяном прийшли до
мене додому і в неділю були у церкві на Службі Божій. Тоді наш
солтис Менський у церкві сміявся з мене, що я такий бубен, бо
з монастиря я приїхав налисо підстрижений. З тої подорожі

та переживання ми кілька днів перепочили і давай добиратися
до монастиря у Флоринці, знову майже через цілу Лемківщину.

Виїзд з Унева додому
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По дорозі ще зайшли у Долину до отця Миколи Ортинськоrо,
який мене направив до Унева. У нього ми переночували і на

другий день добралися до Флоринки. Тоді о. Микола мене за
питався: «Афтане, чи не жалієш, що я тебе направив до Унева ?»
А я кажу: «Отче Миколо, чому маю жаліти, так мало бути».

Коли ми прибули до Флоринки, то там була вже розруха, не
було місця. Тому отець-настоятель монастиря відмовився нас
прийняти. Він каже, що якби ми були рясофорами, а то лише
новики, а тут не новіціят. Але обіти в Уневі я мав складати
аж на Різдво. Монастир у Флоринці зробили з попівні, а тоді

там було

12

монахів. Тому нас завели до сусідньої хати, в якій

жили Пецухи. Їх син Григорій також недавно прибув з Унева,
бо отець Гедеон доставив тих хлопців з Унівськоrо сиротинця
додому. У них ми переночували та знову добиралися до мене
уВерхомлю.

На той час німці вже повиганяли жидів з їхніх хат у гетто,

але в гетто ще не зачиняли, і вони так блукали поміж людей.
Вдома ми переказали через жида Шляму Гольдфінrера, який їз
див всюди по селах, щоб старший брат Еміліяна з села коло Но
вого Санча заїхав за ним до Верхомлі. Той невдовзі прийшов

і забрав брата Еміліяна додому. На цьому наші дороги з братом
Еміліяном розійшлися. Мені потім розказували, що Еміліян

в радянському війську на фронті пропав безвісти. Хоч трапля
лися такі випадки, що ті, які пропадали безвісти, то десь укри

валися, а потім живими виїжджали на Захід. Може, й Мілько
десь ще і живе?
Мені розповідали, що в той час через кордон на Лемківщи

ну нелегально переходив новик Зарич (або Заревач) з Унева.
Цей Зарич поступив до Унева після мене і мав десь

20

років.

Там на ріці Сян німці пропускали людей через міст, і якась була
затримка. Тоді Зарич сам скочив в ріку та хотів і1 переплисти,
але німецькі прикордонники його застрілили, і він втоnився.

Зарич був з Краківського воєводства, з якогось села Новосан

децькоrо чи Ясельськоrо повіту. Вічна йому пам'ять!
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ПІД НІМЦЯМИ
оли я повернувся додому, то рідні дуже раділи, що побачили
кмен.е
живим і що я з собою ще й товариша привів. Тоді в моєї
старшої заміжньої сестри Марії діти вже були великими. Ми
з Мільком думали, що за німців знову підемо в монастир. Але

не так сталося ... У Верхомлі далі в церкві служив о. Володимир

Венrринович, а сотрудником у нього був о. Стефан Добрян
ський, який потім, після переселення, виїхав на Захід. Тому я
далі в церкві дякував та співав у церковному та сільському хо
рах. Через деякий час, коли я повернувся з монастиря, то в селі

були збори, де вирішили заснувати' кооперативу, і мене вибра
ли на крамаря. Колись за Польщі у селі наша давня кооперати

ва розпалася і була жидівська крамниця та приватні крамни
ці. Наша кооператива належала до «Центросоюзу» у Криниці.
Центр нашої кооперативи знаходився в прикордонника поляка

Дереня, де я торгував. Цей поляк на парцелі виділив для коо
перативи кімнату та комору, а одну кімнату під молочарню, і це

було в центрі села, близько до залізниці. А сам Дерень жив на
2-му поверсі того будинку зі своєю родиною:

2 сини і 2 дочки.

Моя крамниця була центральною, а філіальні крамниці були на
краях села в жидівських хатах Конrавзера і Брауна, яких німці

вивезли до rетта. У тих філіях торгували два молодих крама
рі: Шалаш Панько з

1925

1924 р.

н. у домі Конrавзера і Щавинський

р. н. з Верхімки у хаті Брауна. Спочатку у кооперативі не

було своєї контори, але з часом ми заснували контору на друго
му поверсі філії кооперативи в жидівському домі Конrавзера.
У конторі працювали справник, касир і бухгалтер.
За час, коли я працював крамарем, у мене було

2

ревізії:

квартальна і піврічна. Ніби все було добре, але на З-ій річній
ревізії

ку на

1940 р. на Новий рік ревізор Гамбаль виявив у мене ман
2 тисячі злотих, а у двох філіальних - по 500 злотих. Той

Гамбаль колись вчився на священика, але йому не вийшло і він
став ревізором «Центросоюзу», який розташувався у Крини

ці. Після ревізії мене побачив заклопотаний справник і сказав,
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що я. наробив. Хоч перед тим я сам собі робив ревізію і був
спокійний, тому не міг зрозуміти, звідки та манка? Тоді той

Гамбаль мені грозив, що коли за тиждень я не віддам грошей
до управи в Криниці, то німці заберуть мене до концтабору, і я
там загину. Отака сталася біда, а я ще й не мав що віддати, чи

продати, щоб мати гроші. А тут ще й німці всю нашу худобу
кульчикували. Однак мусив якось рятуватися. Але мене виру

чив з Верхомлі Стефан Петриляк, батько якого був зі Словач
чини, а він осів у нас. Той Стефан через кордон до Словаччини
санками возив у Межибріддя сіль з нашої крамниці, яку там

перепродував, бо там сіль була дорожчою, і так собі заробляв.
Тоді в нас у крамниці було піввагону солі, і ми за тиждень пе
ревезли у Словаччину ту сіль і на тому заробили тих

2

тисячі

манки, та віддали до Криниці.

Бухгалтером нашої кооперативи був дяк Іван Суходоль
ський, який жив у нас на квартирі. І в липні

1940 р. він знайшов

у нашій конторі помилку в накладній, де один і той же товар
два рази вписали у документи. Тож він повіз ті документи до

Криниці, щоб мені віддали тих

2 тисячі злотих.

На папері мені

ті гроші, які я спекулятивно заробив на солі, фіктивно віддали.
Але з тих грошей ми в кооперативі створили допомоrову касу,

бо польська боївка не раз нам реквізувала різний крам, хоч
вони і писали розписку, що в кооперативі забирали. Пізніше

та каса зникла, бо польська боївка все у нас позабирала. А не
щасний Гамбаль трагічно загинув. У наших краях якось вбили
одного німця, і вони на місці вбивства за покарання арештува

ли

10 закладників. Ті бідні мусили копати собі яму, і їх розстрі

ляли. Серед них був і той Гамбаль.
У нас директором школи в

1939

р. став біженець з радян

ської України Остап Павлів, який мав літературне псевдо Бі

лозерський

(1892-1955).

Він був видатним політиком у Ради

кальній партії, журналістом, письменником і перекладачем.

У Львові він мав свою кам'яницю, але втік від руских та лишив
там жінку з дітьми. Вже пізніше до нього приїхали як втікачі
жінка з сестрою, які жили у Верхомлі в школі. Коли німці втіка-
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ли, то Білозерський з родиною виїхав до Німеччини і став там

редактором різних газет, а в
працював у різних газетах.

1950 р. виїхав до Америки, де далі
Десь у 1946 р. Андрій «Кліщ», внук

музиканта Дзюбинського, став у Львові міліціонером і якось
зустрів там Білозерського та привітався з ним. Той аж знітив
ся, але сказав кілька слів та раптово зник. Видно тоді той до

Львова попав нелегально, тому боявся знайомих, а може був

і розвідником? У Верхомлі Білозерський був директором шко
ли, а також директором вечірньої школи, де вчив людей ні
мецької мови. Він тоді подарував нашому справнику свою кни

гу про більшовиків, через яку мусив втікати зі Львова. Коли

Білозерський втікав на Захід, то з ним виїхала жінка та дочка
років тридцяти.

За книгою Білозерського ми раз поставили виставу, де

я мав таку роль, в якій були слова: «Польські поліцаї і рускі
енкаведисти нас посварили, а німці люблять лад і наведуть
нам порядок». Потім за це мене страшила Марія Русиняк, яку

кликали Оліярська, що на переселенні до СРСР вона скаже,
що я говорив у виставі ці слова, а також, що я національно сві

домий, бо працював у кооперативі та молочарні. Ця Оліярська

була тлустою і була кумою нашої мами. Коло неї була щава,
і на Великдень там все була черга, бо на свята люди багато

їли і треба було багато пити. Оліярська за цю землю судилася
з Трощаком. За судові розправи вона мусила продати

2 качки,

але ту справу програла. На ті часи за розправу платили мало,
а перед тим за процес могли продати і морг поля. На тому

полі колишній австрійський посол Стогандель зробив барак

і з нього пустив трубку, через яку щава текла у пляшки. Пляш
ки закривали гумовими корками з дротиком. Раз малим я там

пас худобу з бараном. Але баран побіг до тої щави, а я за ним.
А там були побиті пляшки і я до них пробив собі ногу. Тоді я
сів на барана і так добрався додому. Вдома мені витягли з ноги
осколки пляшки, завинули хлібом та перев'язали полотном.
Але на нозі залишився знак, і тепер на старість мене та нога

часто поболює.
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У.Криниці за німців зібралося багато біженців, особливо ін
телігенції, тому там відкрили Учительську семінарію. Тепер є ба
гато вчених з Лемківщини, які колись у ній вчилися, зокрема мій

знайомий, історик Іван Красовський. Одного разу я їхав за това

ром для кооперативи потягом з Нового Санча, а на стації у Кри

ниці зустрів одного біженця зі Східної України. Він тоді їхав до
Тарнова за продуктами і каже мені: «Я

ській владі, з них

17 років

20 років жив при

радян

сидів у тюрмі, тому буду далі втікати

від них по суші на Захід, а якщо буде море, то кинуся у воду».
Як і кожний окупант, німці тримали порядок, навіть і жор
стокий. Наші люди мусили здавати їм високий контингент, уся

худоба була кульчикована, багато людей брали на роботи до
Німеччини, а жидів та циганів запроторили у rетта та концта

бори. Попри Верхомлю йшов кордон Чехословаччини з Поль

щею, і там на ріці Попрад була бетонова дамба. Раз восени
з німецької застави поверталася прикордонна варта. Але одна
наша дівчина з ними не привіталася. Тоді там один чорнявий

високий німець йшов по дамбі, а її заставив йти по холод

ній воді. А все через те, що вона їм не сказала

«rутен таr!» чи

«Хайль Гітлер!». Бідна дівчина після такої жорстокості потім
півроку хворіла.

У

1940 р. начальником прикордонної застави з нашого боку

був один круглолиций німець, і за нього наші люди ніяк не мог
ли перейти через кордон у Словаччину. Але потім помінявся

начальник, і но.вий уже був більше людяний та добрий, тож
наші люди вже могли легше перейти кордон. У Верхімці під лі
сом жив один Антін, який вдома мав

7 малих дівчаток.

Він пе

реходив кордон, і на словацькому боці його застрелила охоро
на. Тому наш німецький начальник мусив повідомити родину

вбитого. Вночі він прийшов до тої хати, а малі діти були заспані
та боялися його. Цей добрий німець, як їх побачив, то аж роз

плакався, що їх тата вбили.
У

1940 р.

між німцями та СРСР був договір на обмін насе

лення: до СРСР висилали лемків, а звідти до Німеччини

-

нім

ців-колоністів. У Верхомлі москвофіли дуже агітували людей
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їхати до СРСР. Ті москвофіли були заможними і казали, що там

не будуть їсти чир на ножках із зерна, а лише булочки, і їм буде
дуже добре. Я тоді чув ту пропаганду, коли спізнився на Утре

ню, бо йшов сходами до церкви, яка була на горбочку, і там же
була дзвіниця. Тоді я став коло церкви та слухав розмови тих
москвофілів. І так собі думаю: «Яке там в СРСР може бути до
бре, коли я сам там був і нічого доброго не видів?»

Ми жили близько церкви, і до нас сходилася вся наша роди
на. Тоді всі зійшлися на раду та радяться, чи їм їхати до СРСР,

бо рускі агенти записували всіх охочих. Але вуйко Петро питає
мене, як там в СРСР. Я відповів, що хоч би туди виїхали і всі, а я
сам тут лишуся. Тож вони також вирішили не їхати до СРСР.

А багаті rазди-москвофіли почали все своє майно потайки
продавати полякам у сусіднє село Ломніцу. Так один москво

філ, щоб щось не лишити українцям, відкрив свою пивницю
і йому змерзла вся бульба, бо були сильні морози. Хоч москво

філи з Верхомлі і не поїхали до СРСР, але зазнали великої біди,
бо ховали своє зерно і накрили його гноєм. Тож з багачів вони
стали бідними і дуже той рік голодували, бо все продали та му
сили ще й німцям здавати контингент.

До війни багато англійців лікувалися у Криниці. Там жителі
жили добре і сіяли овес та конюшину для коней, якими возили
тих курортників. Але люди там дуже пили і жили розпусно. За

німців у Криниці курортників було мало і не було таких заро
бітків, а ще й німці вимагали з них великий контингент. Тому

в

1940 р.

багато криничан виїхало до СРСР до Тернопільської

області. Коли німці в

1941

р. прийшли на Тернопільщину, то

арештували багатьох тих криничан і вивезли їх до концтаборів,
бо ті багачі співчували СРСР.

У Верхомлі на фільварку ксьондз для своєї служанки збу
дував віллу, але німці зайняли її під військовий штаб. Проте та

полька-служанка на фільварку далі слугувала німцям, варила
їм їсти та була за перекладача. У Верхімці одні сусіди між со

бою ворогували. Якось одні з них зарізали собі свиню. За таке
німці запроторювали у концтабір, бо вся худоба у них була
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прокульчикована, і люди мали здавати їм великий контингент.

Тож йде одна старша жінка до штабу, щоб замельдувати німцям
на тих ворогів. Та служанка вислухала її, а тут йде німецький

шеф і питається, чого та жінка прийшла? Але служанка мит
тєво подумала і жаліючи тих, сказала, що та жінка питається,

чи ще тут довго будуть німці. Тоді німець витяг нагайку і до
бре по плечах надавав тій донощиці. Але та перекладачка дуже
переживала, бо якби той шеф знав, що вона йому тоді сказала
неправду, то міг би її розстріляти чи заслати у концтабір.

Щось подібне трапилося і у Львові. Казали, що за німецької
окупації до церкви святого Юра прийшли жандарми і хотіли

під церквою арештувати усіх жебраків, щоб потім їх знищити.
Тоді німці кажуть про те старенькому Митрополитові Андрею

Шептицькому. А святий Владика відповідає їм: «Якщо хочете

їх забрати, то маєте першого забрати мене, бо я теж каліка і ні

чого не роблю>>. Тому жандарми залишили усіх жебраків, і так
Митрополит Андрей врятував тих приречених на смерть.

Особливо важким за німців було становище жидів та цига

нів. Їхні усі родини забирали до концтаборів. У Верхомлі була
одна родина циганів, і дяк Іван Суходольський у концтаборі
Освєнціма зустрів там нашого цигана Василя. А в Жегестові

один циган був моїм кумом. Він оженився за мою троюрідну
сестру по татові та взяв мене за кума. Коли німці хотіли його

забирати в концтабір, то солтис-українець з Жегестова за ньо

го заступився і не віддав його, бо каже, що село за коваля має
лише того одного цигана.

Сумна була доля наших жидів із Верхомлі. Мало хто з них
врятувався, бо тоді німці усіх їх нищили аж до
Наш сусід Абусь Конгавзер в

1939 р.

5

покоління.

служив у польському вій

ську, де зник і додому не вернувся. А його жінку Ганю та дівчат

Ганю і Гицю німці виселили до села Барціце коло Старого Сан
ча. Тоді я пішов до Барціц і з ними домовився, що вдома у нас
приготуємо криївку для молодшої доньки Гиці. Перед виселен

ням їхня мама ховала в нас лахи та подушки, бо ми з ними до
бре жили, і я собі сподобав їхню гарну доньку Гицю. Мама Гиці
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просила її вихрестити та женитися на ній. Ми тоді вдома при

готували для неї дві криївки: в коморі
дві стелі, а в пивниці

-

-

для схрону зробили

замаскований хід з сіней. Але з Барціц

їх не встиглц привезти, бо німці всіх жидів забрали до гетта
у Старому Санчі.
Син Чмуля Брауна ховався від німців в іншому селі. За ру
ских він повернувся додому і за переселення переїхав до Но
вого Санча. Також жидів виловлював агент гестапо з Верхомлі
Куба Бараняк. Зокрема у Криниці він злапав на вулиці одну жи
дівку, а у Верхомлі злапав вихреста Володимира, який мав З ді

тей: дочку і два хлопці. Той Куба був найдухом і арештовував
як жидів, так і українців, яких брали на роботи до Німеччини.
Була чутка, що коли в Польщі рускі арештували Кубу й інших
з ним, то ті арештанти прив'язали його до дерева та розірвали.

За німців ми вдома поміняли собі барана на коня. А у 1945 р.
я пішов на Словаччину в село коло Межибріддя. Там по дорозі
мене підібрав фірою один газда, який їхав з сусідським моло

дим жидом. Вони говорили між собою на фірі, що за німців від

1939

по

1945

рр. його батька, старого жида, у криївці на стри

ху дзвіниці переховував місцевий дяк-українець, який зран

ку та ввечері приносив йому їжу. А син того жида перебував
у словацькій партизанці та охороняв свого батька у тій криївці.
Після війни син повернувся з партизанки додому, а батько ли
шився живий. Тоді я в сусіда того жида поміняв собі коня на
корову.

Наш сусід Шляма за німців прорік: «На жидах ся начало,
а на русинах ся кінчит». І справді, німці спочатку наших людей

брали на роботи в Німеччину добровільно, і багато молоді їха
ло до Австрії. Але побачивши той обіцяний «рай», вони втіка

ли звідти та лишалися вдома. Тоді німці почали вже нас брати
на роботи примусово. Наші українські села: Верхомля, Верхім

ка і Зубрик належали до гміни у містечку Північна, що за

7 км

від нас. Ця гміна утворилася перед самою війною. Так що за

Польщі адміністративно громада у Верхомлі належала до гмі
ни у Північній, повіту Нового Санчу, воєводства Краківського.
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У Північній жили майже самі поляки, тому на роботи в Німеч
чину вони все давали наших людей з сіл, а не з Північної.

Мене також мали взяти на роботи в Німеччину. У Верхомлі
жила вдова Вартівник, яка мала сина Михайла з

1918 р. н., який

разом зі мною вчився у школі. Михайло вмів дуже файно ма
лювати. Але його тато загинув на війні, і він мав вітчима Шала
ша Михайла. Мама Михайла з Шалашем потім ще мали кілька

дітей. Їхній син Іван Шалаш з 1922 р. був інвалідом та з 1938 р.
тримав у селі приватну крамницю. Тому у

1939 р. я став Іванові

конкурентом, бо працював у кооперативі, а його батько під
платив німцям, щоб мене взяли на роботи до Німеччини. Але
мене виручив директор школи Білозерський. У арбайтсампті81
він мав знайомого товариша і той виробив мені такі докумен
ти, що я лишився вдома.

У селі я дружив з Катериною Зровкою, яка була від мене
молодша на 6 років та мала трьох сестер: Варвару, Ганю і Стефу.

Її старша сестра Варвара поїхала на роботи в Німеччину. Коли
Варвара приїхала до Верхомлі у відпустку, то не хотіла вже по
вертатися назад, хоч навчилася трохи говорити по-німецьки.

Вона до Німеччини замість себе вислала з Верхомлі Варвару
на прізвисько Шандар. Але ця Варвара німецькій господині не

сподобалася, і вона вимагала повернутися назад Варварі Зров
ці. Тоді товариш Білозерського з арбайтсампту порадив їй,

щоб вона мала довідку про одруження та зробила такі фіктив

ні заручини. Я тоді з її сестрою Катрусею трохи посперечався.
Вона також ховалася від вивозу до Німеччини, але пізніше ще

з двома дівчатами самі пішли до арбайтсампту у Криниці та
добровільно записалися на роботи. Невдовзі я з Катрусею пе
репросився і ще підпровадив її до поїзда, яким вона поїхала на

роботи до Німеччини.
Коли перед Зеленими святами я мав у шкdлі репетицію
церковного хору, то мама Варвари, Марія, викликає меµе та

просить, щоб я заручився з Варварою, хоча знає1 що я не буду
81 Арбайтсампт

- біржа праці.
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з нею женитися, бо цей шлюб мав бути фіктивний. Я знав їхню
родину та й хотів їх виручити, тому кажу, що треба в церкві
оголосити оповіді. Про це я розповів своєму другові, а він

каже, що я далеко зайшов. Пізніше я раз бачив, як з сусіднього

села хлопець підводив Варвару, і вирішив шлюб з нею не бра
ти. Хоч тоді в церкві було вже дві оповіді, але я вдавав хворого
та не йшов до шлюбу. Але прийшла цьотка Варвари та вгово

рила мене взяти з нею шлюб. Тож у неділю

22

квітня

1942

р.

я по-справжньому обвінчався у нашій церкві в отця Стефана
Добрянського, хоч перед тим з Варварою лише переговорив
через вікно. Це весілля відбулося у

1942 р., і так я створив нову

сім'ю. До Німеччини також потрапила і наймолодша сестра

Варвари
у

-

Стефа, яка тепер проживає у Ходорові. Недавно,

2006 р., я дізнався, що моя колишня дівчина Катерина, сестра

жінки Варвари, живе у США. Тоді вона в Німеччині ніби про
пала безвісти. Це вона під час бомбування сховалася і не по
вернулася додому. Після закінчення війни Катруся виїхала до
Америки, де вийшла заміж за хлопця з нашої далекої родини.
У Рудках один пекар розповідав мені, як він у Німеччині

служив остарбайтером 82 • Він випікав хліб, а наші голодні люди
у бараку просили його, щоб він приніс їм трохи хліба. Бодай
щоб розломив надвоє та переніс. «Я так зробив, але німці зла
пали мене і жорстоко покарали

-

голому мені прив' язали до

ноги хліб і так водили по місті. Страшнішої ганьби я у житті
не мав!»

Вдома у нас на квартирі жив з Верхімки молочар Василь

Дзюбинський. Цей Василь був сином лісника, якого застрелив

бандит поляк Зажицький. У

1941

р. його забрали до Криниці

працювати експедитором в «Центросоюзі», тому він запропо

нував на своє місце дати мене. Перед роботою на молочарні
мене дали до Криниці на курси. Там я жив на квартирі Івана Фа
тули, який на маслозаводі приймав з молочарень молоко, сир

і сметану. Хоч на курсах я був всього один тиждень, але Іван

82

Остарбайтер - примусовий робітник Рейху зі Східної Європи.
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навчи.в мене, як можна самому робити масло. При сепарації

молока треба шрубку лише сильніше закрутити, і сметана буде
густіша, та з неї можна виготовляти своє масло, хоч при цьому
виходило мало перегону та сиру. А ще він порадив, щоб у мене

був щотижня в суботу звіт про здачу омасти 83 на завод. За це я
мав йому щотижня привозити

5 кг

масла. Тому пізніше на мо

лочарні у мене зі звітом все було добре, аж деякі дивувалися.
А вдома мої не знали, де я ховаю те масло.
Ставши молочарем, я передав своє крамарство молодшому

брату Миколі. Тож від
у Верхомлі, яка мала

1941 р. я почав працювати молочарем
350 номерів. Усіх людей села я знав як за

прізвищами, так і за прізвиськами, бо на молочарні складав
списки наших жителів. До молочарні молоко мені приносили

з Верхомлі, а також окремі фірмани привозили із Зубрика, Вер
хімки та з гір від горян, яких називали «На Горах». Молоко на

центрифузі ми з жінкою Варварою переробляли на сир і смета
ну. Цю продукцію я об

11:00 віз поїздом на великий маслозавод

у Криниці. Сама молочарня знаходилася в кімнаті кооперати
ви, яку надав нам поляк Дерень.

У нас у Верхомлі від села в гори збудували

15

км вузько

колійки, якою звідти вивозили ліс на стацію і далі на широку

колію. Там на заробітках працювало багато поляків, і один по
ляк оженився з жінкою з нашого села на прізвисько Тутонь.

Пізніше він взяв її до Криниці, де було більше роботи, і вони
перед стацією побудували собі хату. Коли я працював у мо
лочарні, то вози.в до Криниці на контингент сметану і сир. Там

я бачив, що та жінка на торговиці перепродує все те, що вона
купувала в наших людей у молочарні. Вона мусила все їхати

до нас поїздом та боялася німецької перевірки, бо в німців був
суворий контроль і боротьба зі спекуляцією. Тоді.ми домови
лися, що я сам буду їй додому возити омасту, бо за докумен
тами німці мене не чіпали. Відтоді вона вже у Криниці брала
у мене омасту та перепродувала на торговиці, а в нашому селі

83

Омаста - тваринний жир.
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деколи перепродувала різні лахи. Я вночі все о

23:00 привозив

у клунку омасту та скидав його їй на стації в Криниці. Але раз
уночі везу я до Криниці великий клунок і чую йде по вагонах
перевірка гестапо. Тоді я скоро викинув той клунок через вікно

і сам зразу вискочив на ходу поїзда. Ще трохи, і був би там за

10 м

скотився з поїзда на міст, під яким була дорога, та був би

розбився на смерть. Мені тоді бракувало якийсь метр від бере
га до пропасті, до якої я докотився з поїзда. Цей порятунок я

завдячую опіці Матері Божої, до Якої я завжди ревно молюся.

Наш дяк Дзюбинський був у селі бачею та раз його невістка
везла у поїзді до Криниці сир, щоб здати його на контингент.
Я тоді у вагоні теж віз клунок омасти та питаюся її, скільки

вона має сиру. Вона мала щось зо

15

кг сиру. Вагоном ходив

поляк-кондуктор і захотів у нас грудку сиру. Ми йому не дали,

бо везли його німцям на контингент. Тоді він погрозив, що ге
стапо в нас усе забере. Через деякий час він іде з гестапівцем,
який почав вимагати в нас документи. Ми йому показали, але

в нас все було в порядку, і німець сказав нам «rут» та відпустив.
Отак ми тоді позбулися тої страшної напасті.

ПОЛЬСЬКА БОЇВКА
а німців у нашому селі спочатку було спокійно, але потім по
з чалася
ворожнеча, бо з дальніх польських сіл активізували
ся польські боївки, хоча з навколишніми польськими селами
ми жили добре. Вони почали вночі на нас нападати, грабувати
та вбивати. У навколишніх селах теж постали українські боївки
самооборони та загони УПА, які охороняли нас аж до пересе
лення. Села навколо Злоцька не здавали німцям нічого з кон
тингенту, і їх охороняли відділи УПА. У навколишніх селах

УПА мали З станиці, одну з них у Поворознику. З Верхомлі та

Верхімки в УПА було лише по

2

хлопці. Хоч у нашому селі не

було відділів УПА, але вони раз переходили через Верхомлю та
дали жару польській боївці. Були запеклі бої, та поляки вже нас
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не грабували. А під кінець німецької окупації сюди закидували
літаками ще й радянських партизан. Так що жити стало дуже

небезпечно, особливо свідомим українцям.
Одного разу на нашу школу напала польська боївка.-У класі
висів портрет Гітлера, тому вони його зразу порвали. Але з дру

гого боку був польський герб

-

орел. Коли вони побачили його

розірваним, то зразу почали цілувати. У польській боївці я був на
чорному списку, і вони за мною полювали. Адже я був свідомим
українцем: носив вишиванку, яку вишив мій друг Михайло Тро
щак, належав до «Просвіти», співав у хорах, працював спочатку
крамарем, а потім молочарем. Через те не раз від них ховався
та якось спав у стодолі на сіні. Тоді зі мною ще спали

2 крамарі:

мої двоюрідні брати Іван та Панько Шалаші. Але вночі до нашої
хати нагрянула польська боївка та вимагала свиню. За німців ми
мали одну некульчиковану свиню, яку заховали у стодолі між

дровами. Тож тато привів тих поляків за свинею і добре, що там

внизу на возі був зжатий ячмінь, який вони постелили при рі

занні свині. А якби не було ячменю, то були б лізли до нас на
стрих за сіном. Поляки в стодолі зарубали свиню і забрали з со
бою, а нам лишили лише голову. Якби нас вони тоді зловили, то
були б мучили, а то й убили, як отця Стефана Шалаша.
Отець Стефан Шалаш був з нашої далекої родини у Верхом
лі, троюрідним по мамі. Стефан оженився на дочці директо

ра школи Івана Проця

- Софії та був навіть отцем-деканом на
Лемківщині. Коли поляки нападали на наші села, то з Галичини
прийшли воїни:УПА, які в нас організували оборону та сфор
мували бойові сотні. Поляки знали, що отець Стефан дуже
активний і свідомий та помагає й сповідає вояків УПА, тому
вночі увірвалися до їхньої хати, де біля дочки Софії жив ко
лишній директор школи Іван Проць, якого жінка вже померла.

Він дуже настрашився, але партизани кажуть теtтеві Іванові:
«Нє буйсє, цєбє нє потшебуєм!». Вони схопили отця Стефана
та під лісом його замордували.

У Верхомлі була велика каменоломня, директором якої був
поляк Дзідик. Там на горі добували твердий білий камінь. До
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обіду в камені вибивали діри, в обід закладали тол і підривали.
Піцля обіду той камінь вибирали та возили на каменодробиль

ню. 'її зробили з пилорами, яка колись була на фільварку. Тим
КаМіННЯМ М())СТИЛИ нашу дорогу, ЯКа мала 80 СМ ТОВЩИНИ: ВНИЗУ
лежав тесаний камінь, потім дрібний камінь, а зверху заливали
асфальт. На тій дорозі колись мав поле русин Ціханський. Коли

йому те поле забрали на дорогу, то він скаржився, але влада
взамін нічого йому не передала.

У молодого подружжя Дзідиків був хворийІоднорічний син.
Лікарі приписали йому пити свіже молоко. Наші люди муси
ли здавати молоко на контингент у молочарню, а що лишало

ся з перегону, то видавали його за талонами дітям робітників.
Також селянам, які здавали молоко, видавали за талонами сир.
Люди на одну корову мали здати на контингент

500 л

молока

за рік і за це їм видавали премії: продукти, різні речі та матерії.
Я працював на молочарні, а ще вдома ми мали незареєстровану

без кульчика корову. Тому ми все мали премію та ще лишали
собі трохи молока.
Якось раз до нас прийшла пані Дзідикова і попросила: ~<Панє

Русиняк, бардзо прошем цельнеrо млєка для меrо
Наша ківна корова мала високу жирність

як звичайні мали

3,2 %.

xopero сина».
молока - 6,4 %, тоді

Саме та корова вигодувала Дзідиково

го хворого хлопчика. Ми з ними погодилися, і відтоді я почав

носити їм з дому своє молоко і все давав свіже, а не з перегону.

Отак її син вижив, поправився, і вона дякувала та обіцяла від
дячитися. Хоч тоді в

1943-44 рр.

німці ще були за Збручем, але

пані Дзідикова сказала, що поляків будуть переселяти з України
до Польщі, а русинів з Польщі до України. Але що мені цього

не треба боятися, бо вона мені поможе. Треба тільки поміняти

синю українську кенкарту84 на сіру польську, і я залишуся на міс
ці. Але я рішуче відповів їй, що перекинчиком не буду.

У той час польські боївки і різні банди сильно нападали та
мордували українців: вирізували на грудях тризуб, а ко'\и хто
84 Кенкарта

- посвідчення.
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не знав по-польськи, то і язика. За язик я не боявся, бо добре
знав і говорив по-польськи. Смерті я теж не боявся, тільки щоб

не мордували, а краще щоб зразу розстріляли. Нашу хату теж
не раз грабували і спочатку забрали велику свиню, потім мен

шу свиню, коня, ялівку, багато одягу. Тому

2

валізки з вбран

ням ми переховували на стриху церкви, де був хід з хорів на

стрих. Навіть коли раз брат лишив у хаті светер, то вони забра
ли і його. Я теж мусив ховатися по сусідських стодолах. Моя

жінка Варвара ночувала в хаті сама та раз бандити питали її за
мною.

Іншим разом я вдома вночі вийшов на rанок і бачу, що ву
личкою до нас їде машина, яка світила двома фарами, і біжать
поляки. Тому я скоро втік з rанку у сіни і дверима на другий

бік зі страху скочив через криницю та сховався у саду. Пізніше
через ріку Верхомлянку зайшов до однієї бабки, щоб вона ви
відала в нас, чи хтось живий. Але вона боялася, тоді я зайшов
до сусідської вдови, в яких ми тримали ялівку. Від них до нас

пішла старша дівчина Марійка. Вона через вікно заговорила
з нашими

-

значить вони живі, і я повернувся додому.

Після того я пожалівся польці Дзідиковій, що маю жаль на

«хлопцув з лясу», бо нас грабують та за мною полюють, хоч
я не маю зброї і не належу до УПА. А вона каже, що то вину
ваті не поляки, а русини, які донесли на мене. Це у вуйка моєї

жінки Варвари померла жінка, і він оженився на польці. Я тоді

працював на молочарні, а в них конфіскували корову, тому що

вони не здавали на контингент молока. Значить, мабуть, вони
думали, що в тому була моя вина. І певно вуйко через свою жін
ку пожалівся тим польським партизанам. Але пані Дзідикова

каже: «Нєх пан Русиняк не боїсєв, юж влос з rлови нє спаднє.
Я пану вдзєнчна, же виходзіл мі сина».
Але все одно я далі в хаті не ночував. Часто ми з жінкою

йшли ночувати у криївку. На стайні, де було сіно, я підійм~в до

шку, і ми лізли по драбині та ховалися у сіні в такій буді. Коли б
нас підпалили, то вихід ми мали в кінці стриху на фаціяті. Одну
корову ми тримали вдома, а другу, ківну,

-

гнали до сусідки
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Русинячки, в якої чоловік раптово помер на дорозі. Вона мала

багато малих дівчаток і хлопчика, тому боївка їх не чіпала. Ті
боївки нападали все на нас з суботи на неділю.
Одt~ієї суботи

1945

р. моя мама доїла корову, засвітила

лямпи, і ввечері я мав виганяти ківну корову до сусідів та за
йшов до стайні. А тут враз на порозі появилися з польської

боївки в білих маскхалатах, бо почалася зима і випав перший
сніг. В той час у село також закидували і радянських партизан.

Серед них ми чули росіян та українців, але вони нас не грабу
вали, а наказували дати їсти те, що ми маємо, дякували і йшли

собі далі. Я спочатку подумав, що то радянські партизани, але
один поляк каже: «О, то у вас двє крови і конь!» Я заховався за
коня, але вони мене побачили та кажуть: «Виходзь! Як сє на
зиваш?

-

Афтан.

-

А, знам цєбє добже!» І завели мене до хати,

де на столі було масло, яке вони конфіскували. А брата Мико

лу забрали до кооперативи за товаром, поставивши у хаті од
ного вартового. Коли вони в кооперативі приготували товар,
то один з них прийшов до хати і каже до мене: «Возьмі коня,
воза і за намі!» Віз ми тоді позичили сусідові Войтекові Кучу,
який возив на контингент льон. Тож під конвоєм я пішов за

возом до другого сусіда Стефана Гнатишака. Стефан сховав

ся, але жінка Параска відкрила нам двері. Той конвой забрав
у них зі скрині хустки, і з конвоїром ми пішли до кооперативи.

Пізніше повернулися, і я під конвоєм пішов до стайні за ко

нем. Я навмисно їхав поволі і ніби вйокав та бив коня батогом.
У кооперативі поляки всього награбували і поклали на воза та
написали Миколі розписку, що вони там реквізували. Тоді я

запряг коня до воза і повіз товар із кооперативи, а мого брата
відпустили додому. Коли ми поволі їхали, то через півкіломе

тра конвоїр каже командирові: «Тен конь ніц варта!» Тож ко
мандир ~шказав: «Пшекладаць на другі вуз!» і я переклав крам

зі свого воза на віз Войтека та коней Войтека і Вітяка, в яких

вони їх забрали. Після того мені сказали: «Можеш єхащ,!»

-

і я скоренько поїхав додому своїм конем із сусідським возом
Гнатишака.
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На фронті

На другий день вдосвіта до нас зайшов справник коопера

тиви Андрій Дзюбинський. Він з усіма поздоровкався і зди

вувався, коли побачив мене на порозі, бо я вже тоді ночував
у хаті в другій кімнаті, а не в криївці. «Як, ти живий, тебе по

ляки не замордували?

-

Та бачите, що живий.

-

Та я ж чув твій

голос, коли ти з ними їхав та вйокав на коней». Дзюбинський

теж ховався від боївки, бо за ним теж полювали. Невдовзі до
молочарні за молоком для сина від нашої корови прийшла пані

Дзідикова і сказала: «Пан з німі бил, ніц нє зробілі і нє зробєв».
Але після тої пригоди ми все-таки спали у криївці, і я далі хо

див на роботу до молочарні. Коли ми виїхали з села, то Дзідики
як поляки там залишилися, а за руских каменоломня вже не
працювала.

НА ФРОНТІ
німці відступили з Верхомлі, а руских ще не було, то
к оли
в селі було найстрашніше, бо було безвладдя, і польська
партизанка дуже нападала на українців, хоч нас і охороняли
відділи УПА. Рускі прийшли на початку

1945

р. і звільнили

Лемківщину від німців. Тоді з Верхомлі почали брати нас до
польської армії на військкомат у Новому Санчі, бо знову поста
ла Польща. Брали хлопів на війну з

1903-27 років

народження

у з етапи: 1 - добровільно в армію йшли москвофіли; 2 - всіх
підряд; З
бракує?

-

- решта і я з ними. На комісії нас питалися: «Що тобі
Та то мені бракує ... - А я то теж маю, але служу... »

Так усіх підряд і брали, всі були придатні, всіх десь попризна
чували.

Серед тижня нас

85

хлопів з села прийшли на війсь.ккомат

Нового Санчу на перевірку і вже мали на рук~ документи.
В березні у Верхомлі в неділю на Службі Божій були рускі сол

дати, в більшості українці зі Західної України. Після Служби
Божої вони загітували нас йти добровольцями до радянського

війська. Нас до рускої армії брати не мали права, бо ми були
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rромадянщv1и Польщі, але поляки у своєму війську нас знева

жали, били, називали «кабанє». З Верхомлі тільки один поляк

Вахо:,зяк пішов до польського війська, а наші русини-лемки до

бровольцями пішли до Криниці до польового рускоrо військ
комату. Звідти нас машинами завезли до Нового Санча, а по
тім поїздом до запасного полку в с. Рабше (Рабки) під Татрами.
У Рабше ми мали

2 тижні вишколу в саперній роті. Навесні там

один rазда пригорнув на бульбу рядки, але ми по-пластунськи
все йому розсунули. З Верхомлі тоді Мілько Руєиняквсе плакав

за своєю дівчиною Ганею і постійно через сво:rо брата писав до
неї листи. Після війни він повернувся додому, з нею оженився
і виїхав до Америки.

З вишколу у Рабше нас повезли студебеккерами на фронт,
і ми попали на поле в Чехію, де нас розбирали по різних вій

ськових частинах. З тих трьох наборів з Верхомлі до армії піш
ло десь

120 хлопів, а до села вернулося лише 12, отже на війні
1 з 10! Я належав до 4 Українського фронту, 336 Жито
мирської дивізії, 1130 Тернопільського запасного полку. На
вижив

війні я все копав собі малою лопаткою яму, бо казали, що земля

все схоронить. Раз до мене в яму сховався мій двоюрідний брат

Йосиф, хоч сам він не копав, але так тоді врятувався.
У військовій частині командир кулеметної роти хвалив нам

кулемети, але ніхто до нього не йшов. Тоді він сам записав мене

і двоюрідного брата Йосифа та ще нас трьох із Верхомлі. Я по
пав до піхоти кулеметником у кулеметну роту на станковий

кулемет «Максим» піднощиком патронів, де все носив 2 короб
ки патронів через ремінь. Ще мені дали короткий карабін, на

бої до якого я носив у речовому мішку. В кулеметній роті з села

нас було 5. Ми з братом Йосифом обслуговували 1-ий кулемет,
Головач Іван і Михайло Бараняк

няк

-

-

2-ий кулемет, а Мілько Руси

3-'Їй кулемет. В кулеметній роті було

водами. Наш

4 Український

3

«Максими» з під

фронт йшов через Карпати, Чехію.

Війну ми закінчили у Судетах, які чехи відвоювали від німців,

бо колись там була Чехія, але фашистська Німеччина захопила
Судети від чехів.
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Німці дуже боялися кулеметників, і їхні снайпери все брали
нас на приціл. Але з наших

5 кулеметників всі додому прийшли

живими. В Чехії бої були не важкі, бо німці тоді ослабли, хоч
і були штикові атаки. Я з війни маю чисту совість, бо підносив
до кулемета лише набої і тільки

2

рази встрілив у дуба, та ні

кого не вбив. Навідником на 1-му кулеметі був Ваня з Москви,

набої підносив я і Йосиф Русиняк, а в обслузі було 5 солдатів.
В нас і німців тоді не було багато вбитих, а наступали ми най
більше вночі. Раз на війні у Судетах я вночі зіткнувся з німцем,
але ми подивилися один на одного і так розійшлися, навіть не

бралися за зброю. Там я побачив

2 німецьких

трупи: один під

лісом, а другий лежав на столі.
Перемогу наша частина зустріла у Тридворах вночі о
з

8 на 9 травня, де старшина підняв нас і сказав:

2:00

«Війна скінчи

лася!» Усі солдати кричали «Ура!», обіймалися і тішилися, що
лишилися живими. Але там ми ще були до

11 травня, бо в Пра

зі підняли повстання, і нас ще кинули туди. Поки ми доїхали,

то там все вже закінчилося. Так що у документах у мене пише
кінець війни не

9 травня,

а

11

травня. Далі нашу частину дали

в Судети на р. Ельбу, де ми часто купалися. Над Ельбою серед
поля ми поробили собі палатки, але нікого з людей не бачили,
бо це була армія. Там ми були від

11

травня до

6

червня, коли

демобілізували усіх добровольців. Додому з Судетів ми доби
ралися і пішки, і поїздом, і на машині, як попало.
Коли ми йшли по Чехії, то чехи несли нам квіти, а жінки

у кошиках

-

хліб і печиво та казали: «Наздар руси!»

-

-

«Здра

стуйте рускі!». А ми тягли кулемети, все хапали та бігом, бо
деколи

2 дні нічого не їли, тому що не привозили кухню, а в нас

був лише сухий пайок. Тому чехи вже казали: «То уж нейсов ті

руси, яци бейвали руси!», бо ті рускі колись чехам давали різні

продукти і були віруючими. Раз у Чехії ми засмажили сало з бі

лої свині. Ті свині були державні, ми їх постріляли та з Йосифом
насмажили собі в одному казані. Але нараз підйом-марш та

вперед! Йосифу стало шкода і він той гарячий смалець тут же
спожив. Проте йому нічого не сталося, бо був голодний і мав
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здоров'я. У 4 Українському фронті солдатів більше було з Укра

їни, особливо зі Західної України. Мені, Йосифу і Михайлу Ба
раняку там над Ельбою вручили медаль «За бойові заслуrю).
Ми; на війні так відкрито не молилися, лише потайки, але

мене спасла молитва о. Платона, який в Уневі був моїм духів
ником і сповідником. Коли нас відпроваджували з монастиря

додому, то він сказав: «Де б ви не були, і коли не можете моли
тися, то лягайте, накрийтеся і моліться «Ангел Господній)) на

честь Богородиці, за добру смерть З рази «Богородице Дів0))

і за опіку Матері Божої З рази «Під Твою милість)). Не забу
вайте ті молитви, і Матінка Божа вас охоронить)). Я про це на

війні говорив Йосифу, і він так навчився молитися. На війну
ми приїхали в неділю, а в понеділок рано

-

на фронт і там не

сповідалися. Коли ми були в селі чи місті, то цивільні німці ви
вішували білу фану, а чехи

-

фану з З кольорів: червоного, си

нього і білого.

Останній бій у Судетах був коло села Тридвори біля Ос
трави. Там під залізничним насипом німці дуже сильно стріля
ли. Наш «Максим)) ми замаскували на подвір'ї високим на

2м

парканом. Відбили з паркана дошку, виставили для стрільби
дуло та чекали. Я там заліг коло кулемета, а він січе так, що аж

страх бере! Німці стріляли градом. Нас кілька вирішили захо
ватися і знайшли стайню з грубим муром, так що куля його не

пробивала. У стайні була гарна червона худоба і багато свиней.
Решта солдатів пішли до хати, де люди поховалися, і там ніко

го не було. Але мене щось від стайні ніби витягнуло, і тут же
туди впав снаряд. Звідти я почув лише крик: одного солдата

вбило, другому вирвало п'ятку, а мене осколком дряпнуло по
нозі, тому тепер я чую ту поранену ногу. Мене швидко вночі

перев'язали і вперед! Коли пізніше поранені спали, то старши
на хвалився, як вони крали та rвалтували німкень. Рускі солда

ти так над ними знущалися, бо казали, що вони так віддають їм
за зло, яке їм заподіяли німці.
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ЛЕМКІВЩИНИ

1945 р., коли була демобілізація, то нас 5 вояків
6 червня
з Верхомлі, які разом були на фронті, разом 2 тижні їхали
додому. У Верхомлю ми приїхали в суботу, а в нас люди го
тувалися до переселення в Україну, і частина моїх речей була
вже на стації. Одні ще збиралися, деякі вже були на стації, бо
через наше село проходила залізнична колія. У неділю молодь

села зробила забаву в сусідів на жидівському подвір'ї, де були
танці. Також з робіт у Німеччині приїхало багато молоді, і на
забаві нас перших

5

демобілізованих вояків: я, двоюрідний

брат Йосиф Русиняк, троюрідний брат Мілько Русиняк, мій
шваrер Іван Головач і двоюрідний брат Михайло Бараняк да

вай співати пісню: «Прийшла хвилина ставати до бою, треба
сповняти приказ, гармати били, а ми наступали, один по дру
гому падали». То наші люди так плакали, аж заходилися. Ця

пісня була взята від УПА. А через кілька днів ми виїхали до

України, хоч я не хотів і міг не їхати, бо як фронтовик не був
у тих списках для виселення. Адже я повернувся без докумен
тів і мав тільки довідку про мобілізацію. Тому до України їхав

ніби якийсь шпигун. Ще було таке, що один вояк з війни по
вернувся до Верхомлі, та вночі стукає до своєї хати, а звідти
чує голос поляка: «То вже не твоя хата. Твої вже відправилися
на поїзд, доганяй їх».

З Верхомлі для вивезення було З ешелони: 1-им їхали багаті
москвофіли, 2-J,-Ім

-

середняки та наша родина, З-ім їхали най

бідніші. Тоді коло Північної на Попраді знищили міст, а колія
була розбита, і ми мусили речі везти фірами до стації у Новому
Санчі, а це було

35

км. Коли з села виїжджали перші виселен

ці, а це були багаті москвофіли, то на поїзді вони причепили

червоний прапор, «бо ми їдемо до своїх». Наша;родина їхала
в 2-му ешелоні, і в Яслі до нас приділили ще двох хлопів, які

верталися з війни: Куч Антін та Йосафат Гурка. З Верхомлі, по
дорозі до України, Тимко Тутонь не мав речей і переліз зі свого

поїзда на поїзд, яким поляки з України переселялися до Поль-

Переселення з Лемківщини

щі. Тому він лишився у Верхомлі, але в
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1947 р. його переселили

на північ Польщі.
У селі ще лишилися деякі українці, а також

і циганів ще ва німців у

-

поляки, а жидів

1939 р. всіх вивезли. Після переселення

з Німеччини ще верталася молодь, яка там на роботах пожени
лася, тому вони у

1945-46 рр.

лишалися у селі, але в

1947

р. за

операції «Вісла» їх усіх переселили. Деякі з верхомлян втекли

на Словаччину, а потім верталися додому. Так старший з Ша

лашів Петро, де було

8

синів, оженився на Словаччині. Також

у Верхомлі лишився отець Стефан Добрянський, а скоріше тут
помер отець Володимир Венгринович. Але коли в
операція «Вісла» та людям казали за

1

1947 р.

була

годину зібратися, то

з ними виселили і отця Стефана Добрянського.
Мій брат Антін був на фронті. На Одері його поранили. Він
приїхав додому вже після виселення. У

1946 р. Антін у Верхом

лі оженився, і його потім за «Вісли» виселили на захід Польщі,

де він помер та похований. Семен Русиняк, з

1925

р. н., також

приїхав з фронту пізніше, але йому навіть не дали переночу
вати і виселили в Україну. У їхню хату перейшла жити полька

Ванда Петриляк з Межибродів. Її тато працював на залізниці
і у Верхомлі купив собі парцелю 8 5. Він мав З синів і

2 дочки.

Ці

каво, що один син, Влодко, був затятим поляком, а другий син

був вчителем і затятим українцем, а Ванда наполовину. Її друга
сестра була полькою, віддалася за Потемпу та побудувалися на
кордоні, там, на парцеляції.

Після «Вісли» до Верхомлі повернувся Йосиф Менський,
який мав родину в Америці. Він ходив до нашої церкви, з якої

поляки зробили костел, хоч іконостас з неї не викинули. Тож

цей Йосиф склав заповіт, щоб його поховали по-українськи,
але ксьондз не дозволив, бо ще того захочуть усі лемки. Тепер
усі лем~<:и у Верхомлі ходять до тої нашої церкви-костелу. Ан
тін Куч, якого у селі кликали Войтек, тоді у Яслах сів до еше

лона виселених, бо там їхала його жінка. В Україні вони жили

85

Парцеля - земельна ділянка.
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на Львівщині, у селі Надиби Старосамбірського району. Дід
Антіна, Григорій Куч, був українцем, але женився у польське
село Ломніцу, тому став поляком і говорив уже по-польськи.

А його син, хоч був поляком, бо хрестився у Ломніцах в косте
лі, то став українцем, бо женився у Верхомлі та мав
і

2 дочки.

4

синів

Він лишився у Верхомлі, бо переробив собі кенкарту

на поляка та за «Вісли» їх лишили як поляків. З ним лишилися

З сини: Михайло, Стефан (який повісився) та Іван.

НА ДОНБАСІ

укінці

червня

1945

р. ми з родиною виїхали фірами до Но

вого Санча, бо в Старому Санчі і Північній підірвали міст.

Ми їхали звідти поїздом 2-им ешелоном, в якому були москво

філи та українці, головно середняки. Шлях пролягав через
Ясло-Кросно-Сянок-Хирів, і тут поїзд перекладали на широ

ку колію, бо досі колія була вужча. В тому ешелоні було десь

30 вагонів, і в

одному вагоні нас їхало З родини: наша, моєї се

стри Марійки і родина тестя. По дорозі, в Устриках Дольних,

ми стояли З тижні. Звідти нас повезли до Луганської області
в Краснодонський район у село Шеверьовку. Колись радянська

пропаганда брехала, що там була «Молода гвардія». Але я там

був півтора року і ніякої «гвардії» там не було, то вони про
сто зробили ту «гвардію». З поїзда за Краснодоном на станції
Верхня Дуванна нас вивантажили серед поля. До вивезених
приходили різні купці: голови колгоспів, директори радгоспів

і брали кілька родин до себе. За нашим вибором ми всі трима
лися ріднею. Там наша рідня завжди збиралася разом: вуйко
Петро, вуйко Іван, вдова-вуйна Марійка з дітьми, цьотка Ма

рійка, цьотка Варвара. Це була вся родина по мамі, бо тато був
одинаком. Ми жили в одному радгоспі від серпня
стопада

1945

до ли

1946 року.

Коли багато родин зі станції привезли на голе поле, то

наша мама аж заплакала: «Що ми тут будемо робити?» Я жив
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з дружиною Варварою в землянці на дворі директора радгос

пу. А решта нашої родини

-

тато, мама, шваrер та інші

-

спо

чатку жили на тому дворі під навісом. Біля нього близько був
недокінчений двоквартирний дім. Але наші вуйки-столярі зі

шваrром Іваном закінчили його будувати та потім жили в тих

2

квартирах: в одній

-

тато, мама, брати і сестри, а в другій

-

шваrер з сестрою і дітьми. Тому директор радгоспу казав, що

тут ще ніхто ніколи не працював на себе та щоб за це йому ще

й платили гроші. А тут так і було, що шваrрові ще й платили за
роботу для себе. Шваrер Іван Цицонь і моя сестра Марія, яка
вийшла за нього заміж у

1929

р., мали

7

дітей:

5

дочок і

2

си

нів: Стефана і Петра, які потім жили у Долобові на Львівщині.
Крім нашої великої родини у Шеверьовці ще жили родини моїх

2 вуйків і 2 цьоток.
Землянка, де ми жили з дружиною Варварою, була розта
шована у Шеверьовці коло вугільної шахти №

134

на терито

рії радгоспу ім. С. Орджонікідзе. Звідти ми з породи вибирали
вугілля та несли до дому директора радгоспу, що був за

1 км.

Так що на паливо ми не бідували, бо близько була шахта: коли
восени запалили в печі, то навесні її гасили. А вугілля з усіх
шахт везли машинами до поїзда на станцію Верхня Дуванна,

яка була у полі. Коли ми туди приїхали, то мене в бригаді пере
селенців назначили старшим, бо я був у військовій формі, адже

вертався з війни. Тоді з нашого села Левченко сказав мені, щоб
я не проговорився, що він походить зі Східної України. Як же
Левченко попав до Верхомлі?

У

1921 р. армія Петлюри була інтернована в Польщі, і у Вер

хомлі полонені будували вузькоколійку. Там до гір попри ріку
везли по селі кіньми
везли

2

2

льори86 , а до стації дерево своїм ходом

льорами та ліс на стації складали у вагони. Серед тих

українських полонених було

2

вояки: Сидір Шевчук з жін

кою-медсестрою та Василь Левченко з Києва, які зостали

ся у Верхомлі. Шевчук був вченим, а Левченко
86

Льора - вагон-платформа.

-

звичаJ:іним
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простаком. Той Шевчук у Верхомлі поставив собі динамо, і йому
вода крутила динамо, тому він мав у хаті своє світло. У Шевчу

ків було
з

1921

2

сини: старший Петро з

1920

р. н. і молодший Олег

р. н., які за німців вступили до німецької армії. Петро

вступив у Варшаві, а Олег

у дивізію СС «Галичина». Коли до

-

нас прийшли рускі, то Шевчук і його дружина втекли на Захід.
Левченко у Верхомлі оженився із вдовою-лемкинею зі Сло
ваччини, якої чоловік Антін загинув на війні. Жили вони у Вер

хомлі коло нашого вуйка Петра Русиняка. У них було

2

сини:

Петро та Іван. Вже покійний Левченко жартував, що його

Петро був на неділю, а Іван

-

на будний день. Ще вони мали

дошлюбну доньку Матрону. Цю родину також вивезли з нами
на Донбас у Шеверьовку. Вони жили з моїм вуйком Іваном на
одному подвір~і та просили його, щоб не казав звідки Левченко
родом та що належав до війська УНР. Пізніше вони теж при

їхали на Західну Україну в Погірці, а звідти ще до

1953

р. виї

хали у Миколаївську область. Там за старими Левченками до
глядала місцева дівчина, і за неї оженився Іван, який прийшов

з армії. То село на Миколаївщині було суто українське, а Іван є
майстром на всі руки. Він має сина Сергія і дочку.

Радгосп у Шеверьовці мав
чево-городні та четверта

-

4 дільниці («участки» ):

три ово

зернова, яка знаходилася за

12

км.

Я працював на 4-ій дільниці, зерновій, яка була близько шах
ти №

12.

Ця шахта була давньою і старою. На 4-ій дільниці я

працював разом з німцями, вивезеними з Румунії. Ми там їли
разом з одного казана і на жнива цілий місяць спали в стир

ті. Якщо наші люди якось виживали, то ті німці вмирали як

мухи. Серед них було багато жінок та інтелігенції. Видно для
них була різниця в кліматі, і вони не привикли до тих харчів.

Один німець був трактористом, то йому давали трохи м'яса,

а нам і решті німців його не видавали. Якщо я з1 жінкою жив
у землянці з каменю і глини, в якій були діри та бігали щурі, то
німці на тому хуторі жили в бараку. Той барак був із колишньої
конюшні. Німці перебували під конвоєм рускої Маші, яка все
ходила з гвинтівкою. Але на роботі конвою вони не мали.
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Директор радгоспу, Яків Скиба, був безграмотним, але до
брим господарем. Він мав З синів, одного з них називав Вовою

(Володимир). Його назначили директором, бо на війні він був
у партизанах. Яків був українцем, але говорив по-російськи.
Близько нас текла річка Кам'янка, з якої влітку насосом тягну
ли воду та зрошували поля. Тому там не було такої посухи як
навколо, і звідти люди не виїжджали. Річка Кам'янка мала до

4м

глибини і навесні розливалася, а влітку була мілкою. Раз я

йшов на радгоспну бригаду, а через ріку п'яний бригадир кри

чить, щоб я подав йому човен і щоб не обходив далеко через
міст. Я поплив до нього човном, і вже підпливав, але той був
п'яний та не подав мені руку. Нараз сильна течія коло берега
потягла мій човен по ріці, а далі на водоспаді я перевернувся

і впав у воду під човен. Я не вмів плавати і був би втопився,
але якось вхопився за лозину та добрався до берега. Іншим ра
зом, також навесні, йшов по кладці та провалився у ріку. Мав

утопитися, бо був у одязі та німецьких військових чоботях, але
якось по крижинах виборсався з води. А на березі кочегарка
Анна з теплиці з нервів почала аж сміятися. Ось так мене охо

роняла Мати Божа, до Якої я ніколи не забував молитися.
Наші виселенці з Шеверьовки

4 км ходили молитися до пра

вославної церкви у Краснодоні, яку переробили зі звичайної
хати. А за

2 км

від Шеверьовки у православній церкві в Алек

сандровці дзвонив наш рідний дзвін з Верхомлі. В Алексан
дровці і Толоваях Краснодонського району поселилися наші

виселенці з Верхомлі. Зокрема в Александровці жили

2

наші

родини: брати Гурки. Ці виселенці їхали з нами у 2-ій партії. Це

були багаті москвофіли, які з Верхомлі забрали зі собою най
більший дзвін, хоругви та фелони. На Донбасі наші виселенці
старалися у своїх родинах дотримуватися всіх наших давніх

звичаїв, особливо на Різдво.
Місцеві люди в Шеверьовці та Суходолі були рускими, а нас
називали «полякамю} та говорили: «Харашо работаєтє, но

плоха rаварітЄ}}. Тут ми спочатку так не бідували, як потім на

Західній Україні, бо жили на дворі директора радгоспу Скиби.
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Ми мали землянку, в ній була піч, для якої з близької шахти
привозили собі вугілля возом, запряженим коровами. Мали

й досить їди, бо я працював на зерновій дільниці радгоспу,
звідки мусив красти ячмінь, соняшник, капусту, моркву. Ноча

ми з радгоспу я приніс додому

2

мішки бульби, з якої потім

виготовив самогонку.

У грудні-січні

1945-46

рр. з радгоспів на Донбасі послали

нас на Кубань за свинями, щоб для шахтарів заготовити м'ясо.

Ми були з трьох радгоспів: з нашого радгоспу ім. С. Орджоні
кідзе було б селян, з яких нас З «поляків»: я, мій рідний брат

Іван і двоюрідний Йосиф, з сусіднього радгоспу було 2 беса
рабці, а з З-го радгоспу

4

дівчат. На Кубані був карантин, і ми

мусили цілий місяць ще чекати, щоб ті свині порізали на місці,
а м'ясо студебеккерами відправляли на Донбас. Серед тої ро
боти кинулися страшні воші. А ще була біда, бо сувора зима,
і ми не мали там чим палити. Тому одного разу машиною ми

накрали з посадки трохи грабини і давали нашим людям опа
лювати квартири. За це нас тоді могли і судити. Вдова, у якої

ми були на квартирі, на паливо отримувала качани кукурудзи.

А ще не було що і їсти, то ми крали м'ясо з тих свиней та ще
потім навіть привезли його додому. З дому для годівлі свиней

ми привезли ячмінь, який ми там везли на млин і мали собі
муку на хліб.
Отак ми собі якось давали ради, що навіть ще й ділили

ся з місцевими/ Землі там були багаті, бо це рівнина, яку об
саджували по~адками. Свині ми заготовляли в радгоспах

коло р. Тихої, на якій наш знайомий Кравченко ловив рибу та
деколи давав і нам. Взагалі там тоді жили самі українці і всі

на -енко, які були дуже привітні, і серед них не було пияків.

В одному районному містечку я бачив
на, де влаштували танці, а друга

-

2 церкви: одна дерев' я
- була зруйнова

кам'яна

на і стояла пустою. Люди на Кубані були віруючими, навіть
у вірі набагато сильнішими за нас. Вони все дивувалися, що

ми зранку їли та йшли на Службу Божу, тоді як вони все перед
тим постили.
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р. у Східній Україні постала велика посуха та по

чався голод. Люди на Донбасі старалися вижити, хто як міг.
Раз вночі я з одною вдовою Клавою йшов з мішком до нашого

радгоспу красти зерно. А це ж треба було від нас йти на зерно
ву дільницю лише в один бік

12 км,

а вдень ще й збиратися на

роботу. Тоді вночі я приготував собі в мішечку зерна, а тут на
«бобику» приїхав директор радгоспу. Зі страху я запхав мішок

у збіжжя, так що потім заледве його витягнув. Директор Скиба
нас там не побачив і ще й все хвалив, що «поляки» молодці та

добре працюють.

ДО ГАЛИЧИНИ
України багато людей ринули до Західної України,
з ібоСхідної
голод і повоєнна розруха заставляли виживати. Наші ви
селенці також не мирилися зі своєю долею, а разом у родинах

переносили нестерпні життєві умови. Тому ми шукали шляхів
до повернення додому, а ті шляхи вели через Галичину. Хто як

зумів тоді добирався на Західну Україну. Наша велика роди
на теж радилася, і навіть одна «помічниця» з Верхомлі, там на

Луганщині, радила нам їхати назад у Верхомлю, бо вона сво

їх батьків посадила на поїзд із поляками, які переселювалися
з України до Польщі. Але дізнавшись, що ця особа спочатку
служила німецьким загарбникам, а тепер радянським, я нака
зав своїй родині її не триматися, за що та нещасна хотіла мене

знищити. Але не вдалося, бо Богородиця охоронила мене.

З родини я пробував якнайскоріше вирватися з Луганщини.
Восени я, моя жінка і вуйна з

5 дітьми втікали з радгоспу у Ше

верьовці до іншого району. Ми вже були разом виїхали, але
мене злапали на станції Ровеньки, коли там купував білет. Тут
же вони повідомили директора радгоспу, і він машиною привіз

нас назад. Пізніше мій брат Іван та шваrер вирвалися до Льво

ва і шукали на Галичині пристановища для своїх баrатод1тних
родин. Так вони попали в Рудки і звідти написали нам листа,
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щоб ми їхали до них, бо в Долобові коло Рудок мають вже хату.
Тому нас кілька родин з нашої рідні всі разом поїхали до Рудок,

бо тоді всі виселенці втікали з Донбасу, і вже так не боронили.
З Верхомлі на Донбасі у Суходолі залишився лише один лем
ко Марко Тирпак. Він був бідним та не мав змоги вибратися
з Донбасу. У Суходолі на Дінці, що у другому кінці Краснодон
ського району, відкрили нову шахту, і там працювали

2

сини

Тирпака. Тому вони живуть там і досі зі своїми родинами.

На Донбасі ми прожили півтора року, все разом перебіду
вали та разом, як колись жиди з Єгипту, верталися в тодішній

Рудківський район тодішньої Дрогобицької області. По дорозі
нам стрічалося багато українців, які голодували і вмирали, та
бесарабців зі Східної України, які шукали порятунку на Захід

ній Україні. Наші люди над своєю долею гірко жартували: «Їха
ли до Росії сяком-таком, а з Росії з голов с ... в».

У грудні

1946

р. з Донбасу на Галичину зі мною разом по

верталися воїни УПА: Василь Василишин з Дусанова і Микола

Зембанський з Янчина (теперішня Іванівка), що на Перемиш
лянщині. Там з ними я разом працював та познайомився. Вони

на Донбасі були засуджені на примусові роботи та їхали до
дому у відпустку, бо вже не були під конвоєм. А Зембанський

казав, що вдома поміняє своє прізвище на Плебанський, щоб
потім його не чіпали, та на Донбас назад уже не вернеться.
Зембанський був сотником УПА і квартирував у Якторів

ському лісі. Раз він прийшов ДО Янчина, бо вдома розвалилася
піч. Микола приготував собі для роботи розчин, але в селі по
чалася облава, а з собою він мав пістоль. Нараз до хати при
йшла по воду сусідка. Тоді він швидко налив до її відра розчину
та кинув туди пістоль. Сусідка тут же вийшла надвір і заховала

відро. На облаві його зловили енкаведисти і страшно мучили
на допитах: били, припікали на печі, затискали пальці дверима.
А найстрашніше, коли помістили в тісну скриню, де згори на

голову поволі капала вода. Але Микола нікого не видав, і його

тільки вивезли на примусові роботи. Він тоді виправдався, що
не йшов до війська, бо ніби на якійсь облаві енкаведисти його
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забракували. Коли Миколу ще тримали в тюрмі, то від УПА
у хлібі поступила до нього записка, де йому подякували, що
витримав муки і нікого не видав.

Коли ми приїхали у Долобів Рудківського району, то дуже
голодували, я їв навіть пса та коня. Нас із дружиною Варварою

було двоє, то легше, а сестра Марія мала малих дітей, то збира
ла квасок та їхала у Самбір продавати на базар. За ті гроші вона
купувала дітям хліб. Спочатку місцеві люди ставилися до нас

вороже, бо навколо було велике бідацтво. У

1947 р.

у Долобові

ще не було колгоспу, бо УПА до нього не допускала і погро
жувала. Ще влада після того горезвісного Львівського псевдо

собору у

1946

р. навертала місцевих людей на «православіє».

Коли я пізніше працював у Кишевичах, то один старенький

отець просив голову сільради дати йому машину, щоб пере
везти свої речі від сестри. Тоді той каже, щоб отець перейшов
на православіє, і буде машина. Але отець відмовився: «Де вже

мені на старість таке робити, ліпше вже доживу при сестрі».
У Долобові нам дали хату виселеного поляка Мотиля на
хуторі біля р. Ствряж, де було

19

хат. У тій хаті цілими лиши

лося лише дві стіни, і ми мусили її самі добудовувати: привез
ли з лісу дерево і заліпили глиною. По сусідству з нами жила
наша цьотка. Там нам дали і кавалок поля коло впадіння ріки

Ствряж у Дністер, яке не раз заливала вода. Раз у

1949

р. на

Дністрі вода зірвала міст, і ми мусили збирати попри ріку до

шки у вільховому лісі, з яких зробили тратву87 через затопле
не пасвисько. По тій тратві ми привозили сіно. Коней у нас не

було, тому все робили коровами. Їхали ними в ліс по сіно, і там
же корови паслися.

Одного разу я йшов з базару і купив корову та підвечір

побачив зі зброєю двох вояків УПА. Вони мене зустріли та
розпиталися мене хто, звідки та попередили, що якщо на них
наведу засідку, то цьотка потім мене не впізнає. Серед парти

занів був гарний чорнявий сотник Даниляк, двоюрідний_ брат
87

Тратва - підвісна кладка.
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якого, Дмитришин, став головою сільради. Того Дмитришина

так навмисне з райвиконкому дали на голову, бо УПА чужих
вбивали, а своїх не чіпали. Тоді УПА нищили колгоспи і вби
ли Падоха, який грабував людей і спирав це на УПА. А сотник

Даниляк rеройськи загинув у 1953 р. Ще раз я бачив цих парти
занів, коли йшов з машинно-тракторної станції (МТС) додому,
а вони в цьотки писали наказ начальнику ястребків 88 , щоб він
забирався звідти геть. Тоді той бідолаха прийшов з тим нака
зом і зброєю до Рудок та втік до Львова. Інший партизан був
студентом і належав до УПА. Він у Дубаневичах попав у засід
ку, тому прийшов з повинною та здався з автоматом. Потім він

вступив до КПРС і був начальником та все говорив, що в Руд
ках нема комуністів, а є члени КПРС, бо комуністи

-

войовничі

нелюди.

Восени

1948

р. у Долобові почали з району записувати на

сильно людей до колгоспу. Якийсь час я три дні ховався від

них у Хлопчицях. Коли діти прибігли на хутір і сказали мені,
що йдуть записувати до колгоспу, то я, побачивши їх, вирішив
втікати до лісу. Але втікав не через міст на ріці Ствряж, який

далі впадав у Дністер, а навпоперек через брід Панське Пійло,
щоб ті мене не побачили. Там вода була неглибока, і люди на
поювали свою худобу, але я попав на яму і ледь не втопився, бо
не вмів плавати. Проте з Божою поміччю якось виборсався та
сховався до лісу.

Так само від· запису до колгоспу ховалися мої два вуйки
і шваrер. Їх зл~пали ястребки коло ріки, як йти до Поrорець,
і думали, що ті з УПА, а вони кажуть, що йдуть до цьотки в гос

ті і мали з собою пса. Тоді їм дали папір, де вказували, що мають

з господарки, і вони там підписалися. Вони той папір добре не
читали і розписалися. Коли в Долобові заснували колгосп, то
їх викликали і показали, що на папері вони дал:й заяву у кол
госп. Отак їх тоді надурили та заставили йти до колгоспу: Од

ному вуйкові циганка причепилася ворожити і всякого йому
88 Ястребок

- учасник радянського винищувального загону.
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наговорила. А він каже: «Скажи мені правду, бо я вступив до
колгоспу, і як буду далі жити?

- О, два роки будеш бідувати! - А далі привикнеш>>.
1949 р, в Долобові організували колгосп і ту мою землю

А далі?

У

забрали, хоч вона була погана, бо понад Дністром її все зали
вало. Так у

1948

пити ще

кг жита, щоб здати контингент. За те, що я не зда

20

р. Дністер виливав три рази, і я мусив доку

вав держзакупки, то до колгоспу хотіли забрати і нашу коро
ву. Прийшов голова сільради Дмитришин зі своїм секретарем

Михайлом Бешлеєм і тарбає за ланцюг коро.ву, а я кажу

-

бе

ріть. Але в хаті було бідно, і вони її не забрали. Той Дмитришин
помагав УПА: наприклад, збирав з· людей гроші, ніби на колю
чий дріт для пасвиска. Але ті гроші пізніше пішли хлопцям до
лісу. Потім його арештували і заслали на Сибір, звідки він по

вернувся у 60-тих роках. Так само і троюрідний брат Бешлея
належав до УПА.
За ці роки, коли я покинув Унівський монастир, я все ці

кавився Уневом і

1947

р. з Долобова поїхав на прощу до Уне

ва. Як виявилося, це за радянських часів була остання проща,
бо невдовзі монастир закрили. Я поїздом заїхав зі Львова до
Рогатина, а звідти пішки пішов до Унева. По дорозі вступив
у Дусанів, де жив мій знайомий Василь Василишин з

1908 р.

н.,

ми з ним разом працювали на Донбасі. Там він був засудже

ний на примусові роботи. Його вивезли на Донбас за те, що
в часі більшовицької облави він удома сховався у криївку під

стодолою. Тому що був без зброї, то його не засудили, а дали
виправні роботи. З Василишином тоді працювало ще З чолові
ки з Львівщини: з тодішнього Поморянського району

-

Бедрій

і Квас та Микола Зембанський з Янчина Перемишлянського
району. Тоді вдома Василь показав мені свою криївку. Я в ньо
го переночував, але Василишин до Унева йти не міг, бо його
жінка чекала на дитину. Пізніше у нього народився син Іван.
Недавно я писав йому листа, на який відповів Іван, що його

тато вже помер. Коли я прийшов до Унева, то там були ще деякі
монахи, з якими я довго розмовляв, а потім цілу ніч молився
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на прощі. Додому я вертався тією ж дорогою: йшов пішки
з Унева до Рогатина і спав при дорозі у копиці. У Рогатині я сів

на поїзд до Львова та щасливо повернувся додому.

Вдома у Долобові одного разу я посварився з головою сіль
ради Дмитришиним, родича якого оштрафували в лісі за випас

коней. Голова був крикуном і наговорив на мого тата, що ми
теж пасли корову в лісі у недозволеному місці та за це будемо
відробляти на роботах. Коли я того Дмитришина привселюдно

С-!ЩИТИКf~,~1\ШЛtl~,тR,ЦШЛQf~І\.1'4.еJ:Іі~,~І-І~~~
у лісі я. почорнію. Тод.і в селі посил.а.ли. в Карпа.ти. н.а. роботи.

qізати ліс. О1,ч-1ак як вивезені ми не б~ли зобов'язані в4Qобля
ти роботи за контингент. Тому я вирішив поїхати до Львова
шукати якоїсь роботи. Там жив наш троюрідний брат Василь
Кекляк. Але він нічого не міг зробити, бо я не мав паспорта.
Я їздив шукати роботу і до Ходорова, де жили мій тесть і його
дві дочки, але мене і там не взяли на роботу. Аж взимку

1948 р.

мій рідний брат, який шоферував у Конюшках (теперішніх Лу
ках) в МТС, попросив свого директора, і той

1949 р.

дав мене

на курси трактористів у Погірці. Там я собі виробив паспорт,

бо тоді людям у селах навмисно не давали паспортів, щоб вони
звідти не втікали до міста.

На курсах я добре вчився, і мене дали зразу на курси
тракторних бригадирів. Коли я закінчив ті курси, то мене на

значили помічником бригадира в тракторній бригаді МТС

у Конюшках (Луках), а у 1950 р. я там став бригадиром. У ті
часи в СРСР була пропаганда руху жінок-трактористок, і в на
шій. бригаді я. вже мав двох дів'іат і ба'іив, я.к вони там бідували.
А в Рудках партійна начальниця Алхімова хотіла мене назначи

ти бригадиром окремої жіночої тракторної бригади. Пізніше

і в Погірцях була жіноча тракторна бригада на чолі з полькою

Юлею, яка потім виїхала до Польщі. Ті дівчата працювали на
тракторах ХТЗ-7, і я там з ними працював механіком. Знаю
чи, як з тими дівчатами буде тяжко, я попросився в директора,

щоб вчитися в Оброшині на курсах механіків МТС. Але на тих
курсах треба було мати

7 класів

освіти, а я мав лише

5.

Однак
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мені враху1;1али ті різні курси та з МТС виписали документи.
Пізніше я ще й пішов учитися на заочне відділення Стрийсько

го сільськогосподарського технікуму. Так що тепер я мав освіту
на тра.1,<Ториста і на механіка. Механіком я працював у шістьох

тракторних бригадах навколо Рудок і Конюшок (Лук): Чайко
вичі, Погірці, Конюшки, Коропуж, Подільці, Долобів. Деколи

як механік я мав відрядження до різних МТС, тому добре знав
свою роботу і зустрічав багатьох різних людей .
У

1953 р.

я поступив до КПРС, хоч не добровільно, а при

мусово, бо був передовиком, і мене назначили бригадиром.
За працю мене нагороджували грамотами, медалями та орде

ном Трудового Червоного Прапора, пізніше я був депутатом
Львівської обласної ради. Хоча в автобіографії я і написав, що

за німців працював у молочарні, але мені сказали, що це було
не в СРСР, а у Польщі. Отак мене «добровільно» записали
в партію, а рекомендації мені давав комуніст Кисляк Панас

Григорович (у мене в паспорті Русиняк Панас Матвійович),
який працював у МТС с. Конюшки. Той Кисляк, родом з Пол

тавщини, був славним тракторним бригадиром. Коли у Ко
нюшках я став механіком МТС, то він за мене отримав орден.
Так вийшло, що я тоді мав у технікумі екзаменаційну сесію,
та не хотів її переривати, тому Кисляк у Києві замість мене

отримав орден. Список усіх нагороджених помістили в рес

публіканській газеті та краяни з Полтавщини прочитали про
нього. Тоді звідти хтось подав скаргу, що за німців Кисляк
працював сторожем, але це затаїв. За це його зняли з партії

та вигнали з роботи. Тепер я зрозумів, чому він приїхав на
Західну Україну, хоч на Полтавщині теж бракувало тракто
ристів, і вони добре там заробляли. Він просто боявся свого
викриття.

У Конюшках, де працював Кисляк, секретар партії Задо
рожний, коли у

1953

р. помер Сталін, то аж плакав. У

1949 р.

цю партійну Алхімову з Рудок голова колгоспу з Градівки обі

звав «німецькою вівчаркою», бо вона ДО нього чогось причіпа
лася. Алхімова навіть на нього подала на суд, але вияснилося,
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що за німців вона прислуговувала та зустрічала їх з квітами.

Тож і її так само вигнали з партії та роботи, хоч вона і просила

ся, бо «партія для неї дорога». Тоді з КПРС виключили і агро
нома Вороного, який за німців теж працював на якійсь роботі.

У Рудках був секретар парторганізації Овчаренко, родом
з Харківщини. Там він дуже добре відносився та помагав од
ному старшому чоловікові. Той старенький колись за Першої

світової війни попав до росіян у полон та на Східній Україні

його взяли на роботи до одного села. Там він бавив одного

малого хлопчика, яким і був Овчаренко. Коли ж цей комуніст
Овчаренко приїхав на Галичину, то старенький галичанин впі

знав його. Овчаренко вже мав другу жінку. Спочатку він був
секретарем парторганізації, а потім і головою колгоспу. Коли

в Рудках будували МТС, комуністам забракло для накриття
бляхи, то вони вночі пішли до села Зелений Гай. На цвинтарі
вони здерли з каплиці бляху та нею накрили МТС. Тими кому
ністами тоді керував Овчаренко, і з ним було ще два східняки.

Але за гріх не забарилася і кара: один з них забився на машині,
другий був спаралізований, а Овчаренко вдавився вареником.

Він спішив з «бобика» додому, жінка подала йому вареників,
але Овчаренко їв похапцем та подавився.

Овчаренко, коли говорив, то все дивився у стелю. Раз на
зборах він сказав: «Ми вирішили направити в Коропуж бри

гадиром тракторної бригади Русиняка». Я думав, що то мого
брата, який вже був бригадиром, тому шкодував його, бо Ко
ропуж совіти щ:1.зивали «бандітским селом». А виявилося, що
туди направили мене, хоч я був ще механіком. Тому тепер мені
мали в зимовий час платити зарплату механіка, а в літній час

-

зарплату бригадира. Я не знав Коропужа і поїхав туди сам. По
дорозі зустрів жінку, яка привела мене на хутір, де колись жили
поляки. Але УПА всі польські хати знищили, лишили тільки

2

хати, в яких проживали мішані родини. На тракторній бри

гаді працювало

5

трактористів, а вся техніка була розбита. Це

було якраз перед Страсним тижнем, і я зразу скликав їх, хоч
не казав, що я бригадир. За мій прихід трактористи поставили
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пляшку, і я, хоч трохи з ними і випив, але кажу, треба братися
за роботу, бо все було дуже занедбане. Ми почали між хатами
орати, бо за Польщі там була розпарцеляція земель і були такі
хутірки: хата і навколо землі. А за руских всі ці землі забрали
ДО КОЛГОСПУ,

На квартиру мене дали до одної жінки. Зранку я все йшов на

бригаду керувати, а потім приходив снідати та знову йшов на ро
боту. Але на Великодню П' ятницю, там кажуть П' ятоньку, їсти
на квартиру не прийшов. Прийшов аж ввечері, і господиня пере

живала, а я кажу їй, що нині Великодня П' ятниця, тому їм тільки

хліб і чай. Тим я собі у Коропужі заробив великий авторитет,
і мене потім усе запрошували в гості, бо люди там дуже гостин
ні та культурні. Тож далі я з ними жив добре, як нерозлийвода,
бо завжди поступав по-доброму. Але не дай Боже було стати їм
на п'яти! Адже там багато людей пішло до УПА, бо в селі було
багато інтелігенції та студентів. Тому там ще довго трималася
партизанка, хоч багатьох з села арештували та вбили.
У Коропужі один чоловік згадував, що він служив у війську

на Далекому Сході червонопагонником у концтаборі. Раз він
вартував засуджених, і ті якось роздобули пляшку rорівки та
його пригостили: «Начальнику, випий з нами». Той випив, але

з непривички сп' янів. Проте зеки з поваги до нього сказали: «Це
добрий начальник і не знущається над нами!» Тому вони самі
коло нього працювали, стерегли та поклали під нього автомат.

Фірман Антін з Хишевич (помер

1959

р.) у

1938-39

рр. був

на Закарпатті та бачив Президента Карпатської України о. Ав
густина Волошина. Уряд Президента мав тільки одну машину,
на якій приїхав Волошин та виголосив перед січовими стріль
цями промову. Ті стрільці за свою Батьківщину страшно рва

лися в бій, і коли їх мадяри розбили, то вони не здавалися, хоч
не мали набоїв та їди, але кидали в мадярів камінням. Після
поразки на Закарпатті Антін якимось чудом пробився через
кордон до Польщі та пішки дійшов додому.

Біля Рудок є мале село Острів. Там на хуторі в хаті однієї
вдови з двома дівчатами з фронту лишився німець Йоганн.
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До Галичини

Коли в 1944 р. німці відступали, то Йоганн попросив сховку
в тієї жінки. Його там переховали, і так він залишився в Укра
їні. Пізніше Йоганн оженився з старшою дочкою і працював
у Острові сторожем на колгоспному току. У

1953 р. я працював

механіком на тракторній бригаді і розговорився з ним. Він ба
лакав мішано. Мав двох синів. А в

1954 р.

його сім'я виробила

до ФРН документи і всі виїхали туди. Ще в селі Йоганн вчив
своїх хлопців трохи по-німецьки, тому у ФРН діти зразу почали
вчитися у німецькій школі. Потім його жінка написала до мами

листа, де писала, що в Німеччині їхню сім'ю зустрічало все мі
сто, а родина чоловіка несла її з вокзалу на руках. Отак вони

дякували тій жінці, що її родина схоронила їхнього Йоганна.
За незалежної України біля Комарна була газова станція,
де працювали поляки. Раз там один поляк у ресторані багато
випив і каже: «Я все пив, але ще хотів би випити української

крові». За сусіднім столиком це почув один українець. Він під
скочив до того поляка, вдарив його кріслом по голові та каже:

«А тепер напийся своєї крові!» Отака біда від довгого язика.
Вже старшим я п' ять років заочно навчався у Стрийсько
му сільськогосподарському технікумі. Я був настирливий і при
захисті диплому сперечався з директором МТС, родом з Хо
дорова, який приймав у мене захист. Він мені про трактор до

казував одне, а я заперечував, бо не раз сам розбирав трактор

і добре розумівся на ньому. Тому за це мені виписали диплом

з відзнакою. А1 ще тоді я сильно натерпівся. Перед захистом
диплому я жив у Стрию на квартирі, і там мене схопив приступ
сліпої кишки. Чоловік тої господині дав мені теплої води, але

від цього я мав ще більші болі. Тоді вони негайно викликали
«швидку», і мене завезли до лікарні. Там мені вночі

2

години

робили складну операцію, бо сліпа кишка тріснула та вилила
ся. На тій операції були студенти медінституту на чолі з .однією
росіянкою. Хоч мені було боляче, але диплом зі своїм 5-и..rv.1 кур
сом я все-таки захистив.

У

1970 р.

в Рудках я працював у «Сільгосптехніці» завідую

чим майстернею, де ми ремонтували мотори у Львівській
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області та частині Тернопільської. На добу ми випускали

25

справних моторів. Раз від нас везли мотори до Перемишлян,

і я на роботі попросився поїхати з ними експедитором. То я хо
тів подивити<!я, як там в Уневі. Ми приїхали до Перемишлян та

заїхали до Унева. Тоді там була закрита лікарня, а директором
був Білик Василь Іванович. На прохідній, яка була біля сучас
них гаражів, я їм не казав, що колись там був, а що ніби хочу
побачити свою хресну маму Єву Вітяк, яка мала там бути. Але
моєї хресної у списках не знайшли, тому мене не пустили на

територію колишнього монастиря. Певно хреена вже тоді по

мерла, або її перевели до іншої лікарні.

У Долобові Рудківського району ми з жінкою Варварою
жили

7

років. Я працював у МТС в Конюшках (Луках). Мої

батьки жили там з молодшою сестрою Ярославою. Там вони
і померли, а сестра Ярослава там далі проживає. Коли МТС пе

ренесли з Конюшок (Лук) до Рудок, то в

1954 р. ми там збудува

ли собі хату. У Рудках я працював на роботі механіком і завіду
ючим майстернею. З жінкою Варварою у нас не було дітей. Вар
вара працювала у Рудках прибиральницею і на фермі. У

1978 р.

я вийшов на пенсію, але ще працював сторожем та два роки

за жінку на фермі, аж до

1994 р.

Частину пенсії та продуктову

допомогу я старався віддавати невістці мого брата, яка хворіла
на рак та мала двох дітей. Вдома ми мали господарку: кавалок

поля і тримали корову. У Рудках моя жінка ходила до право

славної церкви, а я туди заходив лише на якийсь шлюб чи похо
рон і вночі йшов до Плащаниці, бо був партійний, і мене могли
вигнати з партії та роботи. Часто їздив молитися і до Львова,
у церкву святого Юра.

РІЗНІ ДОЛІ НАШИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
роки двадцятого століття та гірка доля розки_нула
Б уремні
наших верхомлян по різних світах: одні лишилися у Вер
хомлі, хоч їх у Польщі потім за операції «Вісла» переселили
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на «зємє одзискани»; деякі лишилися на Донбасі; інші втекли

до Словаччини; ще інші лишилися в Німеччині на роботах і по
тім виїхали на Захід; ще інші, як наша родина, переселилися
на Західну Україну. На Західній Україні наші верхомлянці те
пер живуть у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Рогатині,
Бурштині, Яремчі, Тисмениці, Рудках, Городку, Ходорові, Пе
ремишлянах, де зокрема живе родина Тудаїв, які колись жили
у Верхомлі на «Зимній Воді>>

В

-

за селом, де текло джерело.

2008 р. у Різдвянах Галицького району на 93-му році помер

з нашого села Верхомлі Йосиф Гутник. Він був за мене старший
на три роки. У селі ми з ним разом пасли худобу, бо він жив
близько коло нас, через Бараняцький потік. Ми жили на куті
«На Лейзера», а їхня хата була першою коло річки Верхомлян

ки, де в неї впадав Бараняцький потік. Його брат Стефан Гутник
з
з

1922
1914

р.н. у Різдвянах оженився за вдову Марію Дзюбинську
р.н., дочку Миколи і внучку Антіна Дзюбинського, яка

вже мала двох дітей. Ще в селі помер молодим її чоловік Антін
Вітяк. При помиранні він питався, як мені живеться жонатим,

бо я був недавно оженився. Тоді з Петром Дзюбинським ми
читали йому Псалтир. Той Антін був багачем і мав багато поля.

А Петро Дзюбинський мав жінку Ганю, сестру братів Гутників.
Коли помер Петро Дзюбинський, то його жінка Ганя вийшла
заміж за Діня і мала з ним дочку-калічку. Діда Гутників нази

вали П' єтрик, бо він був поляком, який колись оженився до

Верхомлі, тому за звичаєм його діти потім всі були українця
ми. Стефан Гутник у Різдвянах був бригадиром трактористів.
У

1954

р., коли я працював у Рудках в «Сільгосптехніці», то

по роботі був у Галичі та заїхав до Різдвян. Стефан і Йосиф на
той час побудувалися окремо. Стефан Гутник помер вже давно,
а його тато також називався Стефан.

У Різдвянах я тоді зустрів з Верхомлі ще й другу родину
Шалашів. Тато Шалашів, Антін, мав

8

-

синів. Вони спочатку

виїхали на Донбас, а потім переїхали на Галичину у Різдвяни.
Один з синів, Панько Шалаш, оженився з дочкою мого вуйка

з сусіднього села Старого Мартинова та побудувалися у Бурш-
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тині. Дітей вони не мали та вже обоє повмирали. Також у Бур
шт1;1ні живуть два брати Русиняки: Андрій та Володимир, які
відкрили там кіностудію «РАІ»

-

Русиняк Андрій Іванович.

Їхній батько Іван живе у Старому Мартинові. Він є моїм двою
рідним братом.
У Різдвянах спочатку жив з жінкою Кость Богуцький. Ді
тей вони не мали і потім переїхали до Бурштина. Кость мав

старшого брата Стефана та молодшого брата Петра. До дочки

Петра ходив мій колега Василь Дзюбинський, який-робив у ко
оперативі та був з Верхімки, якого батько був лісником і йоrо
застрілив бандит поляк Зажицький. Але Василь за дочку Пе

тра не оженився, а оженився за вчительку з Криниці. Василь
спочатку був невченим, але коли вони переїхали в Україну, то
вивчився та став на Тернопільщині директором школи. У Вер

хомлі Кость Богуцький мешкав на п'ятій хаті від нас, а в треті.й

хаті від нас жив Стефан Вітяк, зять старшого брата Кості

-

Сте

фана Богуцького.
У

1914-38 роках з

Верхомлі до Америки на заробітки виїхав

Бараняк «Обертинь». Тоді в Європі почалася війна, і до Амери
ки нікого не пускали. Але він якось сів у вагон та заховався серед

цегли і так добрався до Америки. Бараняк потім записався до

американської армії та заробив великі гроші, бо на війні

1916 р.

воював у Франції під Верденом. Там відбулася найбільша битва,
в якій з двох сторін загинуло майже мільйон солдатів. Під Верде

ном французи з союзниками зупинили німецькі війська. Вдома
у Верхомлі Бараняк полишив жінку і двох дочок

-

Касю і Ганю.

За той час, коли він був в Америці, жінка мала збоку дівчинку
Парасю. Коли Бараняк вертався з Америки, то його жінка від
дала Парасю в найми. Бараняк дізнався про Парасю та сказав

жінці, щоб вони Парасю прийняли додому як свою дочку. Він
жінці все прощає, бо, може, він у Америці теж когось мав. Коли
у

1938 р. Бараняк приїхав з Америки, то я його зустрів, і він хотів

мені зафундувати корчму, але я тоді не пив. Дочка Бараняка, Ка

терина, виїхала на Донбас, а потім переїхала на Галичину. Вона
тепер живе у Старому Мартинові коло Бурштина.
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Двоюрідний брат мого тата Матвій був багачем, мав ліс
і поїхав до Америки на заробітки. Там він оженився з дівчиною
зі сусіднього села. В Америці у них народилося двоє дівчат.

Приїхавши до села, вони на ті гроші купили собі поле та пізні
ше мали ще сім дітей: з них двоє вмерли маленькими, а одну

дівчинку взяла бездітна родина із Зубрика. Коли поляки їх ви

селяли, то вони попали на Донбас, але невдовзі вся їх вели
ка родина поїздом втекла на Західну Україну. Але так сталося,

що на поїзді вони погубилися, і Матвій із валізками приїхав до
Львова на вокзал. Він був сам, і там його обікрали. З тої роз

пуки Матвій на вокзалі раптово помер. Його жінка потім жила
в Сусідовичах Старосамбірського району.
Наша родина Русиняків після виселення головно посели

лася на Львівщині: село Долобів та місто Рудки, а родина моєї
жінки Варвари Зровки

-

у Ходорові. Після виселення до Укра

їни і навіть за Незалежності я ніколи не їздив до Польщі у мою

рідну Верхомлю. Хоча з моєї родини туди їхали, бо ми мали там
рідного брата Антона, який там помер і похований. Дуже вже
мене тоді допікала польська боївка, які на нас нападали, грабу
вали та знущалися. Наша цьотка Катерина віддалася у Верхім

ку, була вивезена у Сумську область, і там померла. А її родина

переїхала в Тернопільську область.
У мого брата Петра в Рудках син Ярослав народився у Льво
ві в лютому, коли був сильний мороз. Тоді його маму везли
«швидкою» до nологового дому. Але машина забуксувала, і так
у дорозі народився Ярослав. Тоді брат Петро сказав, що якщо
син виживе, то посвятить його Богові. Слова свого він дотри

мав, і тепер маємо отця Ярослава. Хоч у ті часи до церкви ходи

ти було трудно, бо за релігію переслідували. Так само в родині
маємо автокефального священика отця Михайла. Раз до них
приїхав Владика, і його трилітній син питається, хто то 1;акий.
Коли отець Михайло сказав, що то Владика, то малий теж :щхо
тів бути Владикою. Але за якийсь час вже говорив, що не хоче

бути Владикою, бо той не має жінки і мусить сам за собою до
глядати.
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ПЕРЕБУДОВА І ПОВЕРНЕННЯ ДО УНЕВА

умене вже і гадки не було, що я колись повернуся до Унівсько-
rо монастиря. Але така була Божа воля, що на старість я по-

пав до монастиря. У 80-тих роках за Горбачова в СРСР почалаоr
перебудова, і люди вже вільніше ходили до церкви та покидали

КПРС. Із моєї великої родини багато дітей вчилося на свяще
ників у Одесі та Москві. Я чим міг, тим їм помагав, а ще деколи
у родині дякував на похоронах. Коли в

1984 р. у моєї с-естри рап

тово помер зять, то з нашої родини його ховав о. Ігор з Гадяча,
а я дякував. Почали відкриватися греко-католицькі та автоке

фальні церкви. В 1989 р. у Львові до УГКЦ перейшла Преобра
женська церква, і з Рудок я почав туди їздити на Службу Божу,
а жінка Варвара у нас ще ходила до православної церкви.

Одного разу в Преображенці я говорив з Редемптористом

о. Євстахієм Смалем, як мені бути з тою партією, бо у Рудках
не можу ходити до церкви. На що той відповів: «Не можна слу
жити двом панам

-

Богові та мамоні. Киньте їм той партійний

білет». Тому я вийшов з партії, написав заяву, були збори, хоч
мене і не хотіли пускати. Тож я почав у Рудках ходити тоді вже

до греко-католицької церкви, парохом якої був отець Роман
Єсип, який приїхав до нас. Спочатку отець відправляв Бого

служіння на площі, бо православні не віддавали нам церкву.
У Рудках в

1992 р.

о. Роман мав у нас з жінкою Варварою перше

золоте весілля. Пізніше у Рудках парафіяни самі своїми силами

збудували величавий храм, один з найбільших на Галичині.

Але я ще часто їздив і до Львова. У Преображенській церкві
раз зустрівся з одним моїм знайомим, Володимиром, який ко

лись працював у Рудках слюсарем «СільrосптехніКИ>}, де я був
завідуючим майстерні. Коли я йому повідомив, що хочу зна
ти про Студитів, то Володимир сказав, що вуйко його жінки є

монахом. То був отець Михайло Винницький, Редемпторист.
Я познайомився з ним, і отець Михайло дав мені адресу Сту

дита у Львові на вул. Бєлінського, коло трамвайного парку. Там

жив старенький високий отець Януарій (Йосиф Вороновський),
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якого по сусідству обслуговувала одна монахиня. Тому я кіль
ка разів ходив до отця Януарія, сповідався та давав на Службу
Божу. Відтоді я вже мав контакти зі Студитами. Пізніше зу
стрівся ще з одним Студитом у Шевченківському rаю, коли там

відкривали церкву Премудрості Божої. Той монах у

1939 р. був

у Флоринці, і ми собі з ним гарно поговорили та згадали про ті
часи.

Мій молодший брат Микола жив у Долобові Самбірського
району та раптово помер у машині на дорозі. Тож уся наша ве

лика родина зібралася на його похорон. Син мого молодшого
брата Петра, Ярослав, був автокефальним священиком у Тур
ківському районі, в селі Жукотин. Він тоді був у Рудках, де мав
дружину. Прийшов до мене та ми разом поїхали на похорон.

Там уже відправляли Парастас. Коли ми приїхали до Долобо
ва, то він каже:

-

Стрийку, Ви скажіть до того священика (а там правив вже

греко-католицький священик), щоб він позволив мені завтра
служити на похороні стрийка Миколи.

-

Як він називається?

Отець Микола.

Закінчився Парастас, я підійшов до отця Миколи, поздоровався з ним і кажу.

-

Отче Миколо, я маю до Вас прохання.

-Яке?

- Син мого рідного брата є священиком і має бажання завтра з Вами послужити на похороні свого стрийка Миколи, тому

просить, щоб Ви позволили.

-

А якої він конфесії?
Автокефальної.

Ні, не позволю, бо за канонами не можна! ~ і то з таким

притиском.

А я спокійно йому кажу.

-

Чому не можете позволити? Я знаю, що з двома конфесія

ми не можна відправляти Службу Божу, а решта всі треби не
то, що не можна, а потрібно їх обов'язково відправляти.
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Він дуже на то ся з'їжив, ніби індик, а я далі спокійно кажу:

-

А Ви знаєте, що Митрополит Андрей Шептицький для

того, щоб зблизити Церкви, заснував Студитів? Там відправи
і обряд були як у православних. Ми Часів не відправляємо,
а там відправляють Часи. Навіть у молитві перед Причастям є
додаток «А єще вірую, що Ти є Тіло і Кров Господа Ісуса Хри
ста», який колись теж відправляли.

-

Він не заснував, а спровадив з Бельгії.

З Бельгії спровадив Редемптористів, а Студитів заснував.

То було для східних областей.

Тоді за східні області не могло бути і мови, бо там була

Росія, а тут

-

Австрія і була гостра границя.

Але отець Микола навіть мене слухати не хотів і так вперся,

що ми почали сперечатися, і я назвав його не отцем Миколою,

а паном Миколою. Там жінки з села були б мене розтарбали, що
я так зневажив їхнього священика. Ті жінки мене добре знали,
бо я колись у Долобові жив

7

років. Отець Микола був з під

пільних священиків та може всього і не знав. Він у Долобові не
жив, а доїжджав туди зі Сусолова. Коли син моєї сестри відво
зив отця Миколу додому, то він питається:

-

Що то за один, що так на мене напосівся?

То наш вуйко, рідний брат небіжчика і моєї мами.
А чому Ви мені не сказали?
То я мав між вас лізти, як ви сперечалися?

Хоч пізніше, коли в Долобові померла теща мого брата

Йосифа, то о. Ярославу він вже дозволив на похороні сказати
проповідь. І коли померла моя сестра Марія, то теж дозволив

о. Ярославу занести тіло до церкви та сказати в церкві пропо
відь. А в Рудках наш покійний парох о. Роман і о. Ярослав не

раз спільно молилися на різних требах, хоч і були з різних кон
фесій, але мали мудрість та культуру поваги один до одного.
Після того похорону мене так то заїло, що я сідаю і пишу

заповіт: «Як помру, то щоб мене хоронили священики всіх_кон
фесій (а тоді в рідні було

6

священиків, та перелічив усіх по

іменно). Щоб не було вінків, бо то москальське, а лише хрест
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і по можливості хоруrви. Щоб не справляли поминок (тоді
справляли поминки, як велике весілля), а лише кавальчик хлі

ба, чарка rорівки, зубець часнику і все. А все своє майно, ру
хоме і нерухоме, віддаю Студитам, чи братам, чи сестрам, як

вони собі вирішать». З тим заповітом у Рудках я пішов до отця
Ярослава, який був у добрих відносинах з нашим отцем Рома
ном Єсипом та отцем-ігуменом Севастіяном (Дмитрухом). То

була така собі трійця-нерозлийвода, хоч отець Ярослав і був
автокефальним священиком. Він прочитав заповіт і каже:

-

То залежить від пароха. Може позволити, а може й ні.
Коли я написав заповіт, то мусить позволити.

Тоді отець признав мою рацію і попросив, щоб дати йому
той заповіт, і він покаже отцю Роману та отцю-ігуменові Севас

тіяну. А дочка мого брата Йосифа у Рудках надрукувала кіль
ка тих заповітів та розіслала їх до священиків з нашої родини.

Тоді ще і моя жінка Варвара була здорова та ми думали разом
з нею жити при монастирі у Рудках. Невдовзі до нас приїхала

ціла машина монахів зі Львова: отець-ігумен Севастіян, о. Тео

дор (Мартинюк), о. Юстин (Бойко), отець-диякон Всеволод
(Оліярник). Ми тоді з парохом отцем Романом запалилися
думкою, щоб у Рудках відкрили студитський монастир. Там
парафія могла купити велику стару двоповерхову школу, яку
можна би перелаштувати на монастир, а мій будинок передати
монахам на підсобне господарство. На перших порах ми мог

ли монахів посе~ити у нашій хаті, а з жінкою Варварою жили
б у літній кухні. Коли ми подали цю ідею, то отець Севастіян

сказав, що вони не мають змоги відкривати нові монастирі, бо
відкрили свої колишні монастирі, але покликань мало. Тому
можуть мою хату продати, а мене з жінкою взяти до Львова на

квартиру. Однак у

1996 р.

моя жінка захворіла на.склероз, і де

вже мені йти з хворою?

Вкінці з нею ставало чимраз гірше. Вона була так буйно по
мішана, що раз повибивала вікна, і я вставив скло. Але вона
знов вибила, то я вже скло не ставив, а лише картонку. Раз зі
Львова приїхала дочка моєї старшої сестри і каже до неї:
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Вуйно, ви чому вибили скло?

~ Та так, падав дощ, то що я мала робити?
Вона поламала двері, звалила з тумбочки на землю телеві
зор, але добре, що не на себе. Іншого разу, у

1997 р., приходить
- якась залізя

невістка мого брата, дивиться під шафою, а там
ка. Невістка в неї питається:

-

Стрийно, а що там під шафою за залізяка?
Він засне, і я йоrо прикінчу.

Невістка пішла додому, але совість їй не 'давала спокою,
і вона прийшла ще раз. Тоді витягла з-під шафи залізяку і ви

кинула її. Адже моя хвора жінка могла б так і зробити: стукнути
залізом по голові і все б зі мною скінчилося.
Я собі думаю, як мені позбутися тої страшної біди? То каже,
піду втоплюся, то ще щось зроблю. Думав, здам у психіатрич
ну лікарню у Львові на Кульпарківській. Але стало її шкода,
вже з нею прожили разом

57 років. А там в психлікарні можуть

знущатися, бити і що тільки не витворяти. Мені її стало шкода,

тож людина, вона тому не винна. Тоді мене на дусі особливо
підтримав рідний брат Петро, який працював у лікарні, та за
спокоїв мене, щоб я все те мужньо перетерпів.
Інші люди мені радять, щоб священики відправляли над

нею молитви і більше відправляли Служб Божих, а люди при
ступали до Святого Причастя в наміренні її виздоровлення.

А ті молитви треба було відправляти дев'ять раз і не пере
ставати. Тож наш о. Богдан відправив за неї Службу Божу та
відчитав молитву. Також син моrо брата о. Ярослав відправив
чотири Служби Божі та молитви. То як о. Ярослав перший раз

поклав Варварі на голову епітрахиль, то вона так тарбала ру
ками, що хотіла ту епітрахиль зірвати. Вже пізніше вона мені

казала: «А коли прийде Славко?» Все на нього чекала, і її вже
трохи рідше чіпало.

Якось ми так сиділи і їй було трохи легше, то вона каже до
мене: «Афтанку, ти мені пробач за все зло, бо то з хвороби.
Я тому не винна». Але, може, через кілька хвилин її як чіпи

ло: «А ти бандите, я тебе заб'ю, я тя заріжу, я тебе прикінчу!»
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Коли- її так чіпило, то я притиснув її на ліжку і так тримав за

руки. Але вона собі одною рукою подрапала руки аж до крові,

бо я тримав за п'ястуки, а пальці в неї були свобідні. Пізніше
в тій кімнаті я спати вже не лягав, а замикався в другій кімнаті,

бо на спанню могла мені що-небудь зробити. Я дуже молився
за якийсь кінець, або щоб вона виздоровіла, або щоб кінчила
ся. Вже не витримував і боявся, що коло неї ще здурію. Але

яким би не був перемученим, я ніколи не пропустив молитви
з Вервиці до Божого Провидіння: «Боже, відверни від мене ту
страшну кару». Також до Матері Божої я кожний день відправ
ляв Ангел Господній, три рази «Богородице Діво» і три рази
«Під Твою милість». Так мене навчив колись у монастирі мій
духівник о. Платон.
Іншого разу Варвара каже до мене, що мене заріже. Тоді я

даю їй ніж і кажу

-

ріж. Я собі думаю, як я на ногах, то не дам

себе зарізати. Вона кинула ніж і вхопила молоток, що був під
руками. А я думаю, що молотком може вдарити в пульс, і тоді

все. Тож я відбрав той молоток і відкинув його. І таке кожен
день! А ще треба було кожний день її і вбрати, і взути, і розі
брати, і їсти зварити, та й усю роботу зробити. Я був такий
перемучений, що ледве тримався на ногах, і ні кінця, ні краю.
Навесні,

17

квітня

1999

р., я зорав трактором наш город.

Мав садити бульбу, але треба було ще поскородити город і по
робити грядки, щоб садити бульбу в рядки. З навколишніх сіл
до Рудок приїздили фірмани, що хотіли собі підзаробити на

городах і полях. Я жінці запалив у печі та кажу, щоб вона ніде
не йшла, а тут грілася, бо в той день було холодно, а я піду,
може, якісь з села приїдуть коні, то підготовлю площу. Я пішов,

а там один з села робив на іншому городі, тому я чекав на нього

у черзі, щоб зразу поїхати обробити мій город.
Але невдовзі мене кличе сусідка. Я думав, що вона десь зди

бала для нас коні. Приходжу ближче, а вона каже, що Варвара

дуже попеклася. Ну думаю, тепер я буду мати з нею клопоти, бо
один раз вона стягнула собі з кухні окріп і попекла ногу, то я

кілька місяців не міг її вилікувати. Приходимо на подвір' я. Там
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повно людей, а Варвара лежить нежива на подвір'ї, на бетонній
плитці. Коли я її лишив, то вона пішла від огрівача до кухні грі

тися. Мала на собі светер. Як той светер загорівся, і все на ній

горіло, то з тим вогнем вона вискочила надвір. У нас там було
з веранди три сходки, і вона не попала на одну сходку, а поза

неї, і так впала та вдарилася пульсом до плитки і відразу вбила
ся, бо мала на пульсі синець.
То добре, що я не замикав браму, бо йшов недалеко від
хати. Сусіди верталися з поля вуличкою коло хати, а на веранді

у ведрах була вода, і сусід вилляв на Варвару воду. А сусідка
прискочила з другого боку, вскочила до хати, вхопила з ліж
ка ковдру і так ковдрою загасила вогонь. Дякувати Богові, що

вдарилася і на місці забилася, бо попеченою була б ще страшно
мучилася. А так Бог дав, що все скінчилося. Сусідка каже: «Ми
в того сусіда скінчили садити бульбу, я йшла з поля і зайшла до
хати, а вона стояла коло плитки і грілася. Я питаюся, де Ви є,

а вона каже, що десь пішов. Бо якби були рядки готові, то ми

б Вам помогли посадити бульбу. Я прийшла до хати і перезу
ваюся, а дочка вже вийшла надвір і кричить: «Мамо, Русиняч

ка горить!» Я вискочила, побігла і так загасила її ковдрою. Ще
десять хвилин не пройшло, як я з нею говорила, і так то все
моментально скінчилося!» Дякую Господу Богові і Пречистій

Діві Марії, що так мене освободили з біди, і без гріху так усе
несподівано та нечувано сталося.

Після смерті дружини Варвари я поставив їй пам'ятник
і намагався поступити в монастир. Поступити мені поміг о. Се
вастіян, хоч він тоді вже і не був ігуменом. Але коли ще був
ігуменом, то він, як десь їздив у наші краї, то часто заїжджав

і до мене, бо збирав для музею різні речі. Я теж заїжджав до мо
настиря святого архистратига Михаїла у Львові і часто з отцем
стрічався. У 2000-му році,

ли нового ігумена

-

17 лютого, в Уневі була Рада, і вибра

о. Венедикта (Алексійчука). Після того я

хотів у Львові зустрітися з о. Венедиктом, але він все десь ї~див,
то в Білорусь, то ще десь. Але раз у Львові я стрінув о. Вене
дикта та сказав йому про монастир у Рудках. Він теж відповів,
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що це неможливо. Але коли я хочу до монастиря, то можуть
продати мою хату та взяти мене до монастиря. З серпня

2001 р.

я поїхав до Унева на Раду, де мали вирішити про моє монаше
ство. У перерві до мене підійшов мій знайомий монах з Рудок,

о. Ігнатій (Голинський), та сказав, що на Раді мене прийняли до
монастиря. На тій Раді дуже мене підтримав о. Севастіян, який

старався, щоб мене прийняли до Унівської Лаври.
Пізніше вдома я почав оформляти документи та передава
ти своє майно. Це трохи тягнулося, майже

2 місяці,

бо появи

лися перешкоди, ніби в мене був якийсь фіктивний борг. Після
тої тяганини,

25

вересня

2001

р., я остаточно осів у монасти

рі. Отак Матінка Божа вимолила мені у Свого Сина тої ласки,
що мене на старість, через

62

роки, знову прийняли до мого

рідного монастиря. То Ісус Христос покликав мене за посеред
ництвом дорогого мені о. Севастіяна. Щиро вдячний Матінці

Божій за Її опіку, Її молитву, Її просьбу, що Вона випросила для
мене тої великої ласки, що я не пропав у світі та отримав змогу

виправитися з усіх своїх гріхів. Тому маю ту тверду надію, що
Матінка Божа мене не опустить і заопікується мною грішним,

випросить мені щасливу смерть, щоб у Божій ласці щасливо

вмерти та осягнути вічне щастя в Небеснім Царстві.
Унів,

2008 рік Божий

ДОДАТКИ
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Рясофор Леонтій (Викшта),
бібліотекар Унівської Лаври
СХИМИ ТА ОСТАННІ ДНІ ЖИТТЯ

Є люди, які своїм виглядом та бесідою викликають у вас довіру та
повагу. До них якраз належав великосхимник Ананія, який своєю
старечою мудрістю та життєвим досвідом зупиняв нас у життє

вій суєті, щоб почути від нього добре і мудре слово. А ще його по
важали за працьовитість і безперервну молитву. На ньому справ
лялося монаше кредо: «молитися і працювати», тому в монашій

анкеті брат Ананія на перше місце поставив саме працю. Навіть
у такому похилому віці він далі ходив працювати на монастир

ський город із жінками села Унева: Марією Якимів та Катериною

Чабан. Для них на перерві у нього все був гарний почастунок,
добре слово та наука зі свого життя, або слова з духовної книги,
яку він тримав у комірчині на городі.

Перед своїми облечинами у
молився

15

12

2001

р. тоді ще брат Атаназій

Дев'ятниць, а після облечин молився за подяку ще

Дев' ятниць. За рік, у

2002

році, він став рясофором і хоч мав

високий тиск та хворобу ніг, але далі постив, молився та ходив
на всі Богослужіння. Часто любив говорити: «Щоб лишитися
в монастирі, то треба багато молитися, адже Боже покликан

ня - це велике благословення для родини». Тому о. Андрій (те
пер ієрм. Аліпій). дав йому благословення молитися Акафіст до
св. Воніфатія за хворих на алкоголізм. За них брат Атаназій від

давна молився, і багато людей просили його святих молитов та
писали в листах про виздоровлення хворих на цю страшну хво

робу. А ще брат Атаназій повчав, що алкоголізм треба лікувати
всією родиною, бо часто сімейні негаразди сприяють розвитку

алкоголізму. А ліки для цього у нього були всім знані: молитва,
піст, сповідь, Святе Причастя, пожертва, добре слово.
Бачачи таке подвижницьке життя брата Атаназія, ігумен
Венедикт та монастирська Рада допустили його до складання

схими. Перед схимою брат Атаназій почав посилено молитися
та постити, бо мріяв у схимі дожити до смерті. Одного разу при
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Причасті він ледь не впав, тому вже почав трохи більше їсти та
відпочивати, і за ним доглядав брат-келійник Василь. Віддавна

браі Атаназій мріяв мати на схимі ім' я святого Аврамія з Киє
во-Печерського монастиря, бо колись з однієї знайомої насмі
халися, що вона Аврамівна. І ось в неділю

11

січня

2004 р.

у часі

різдвяних свят в Унівській Лаврі народився новий схимник: брат
Атаназій став схимником Аврамієм. На цю подію брата Аврамія
зібралися його численна родина та знайомі.
На схимі отець-ігумен Венедикт розповів про дивне покли
кання брата Аврамія: півроку в Унівській ЛаJ3рі, далі
у світі та на старість

-

62

роки

схима в Уневі. А все завдяки тому, що він

мав глибоку мету: служити Богові та людям. Також виголосив
слово і перший священик з родини брата Аврамія

-

отець Ігор,

благочинний з міста Гадяча, що на Полтавщині. Отець Ігор наго

лосив, що брат Аврамій своєю допомогою та прикладом скеру
вав його до священства та опікувався ним як своїм рідним сином.

Тепло привітала брата Аврамія і знайома лікарка Марія Миськів
зі Львова, яка назвала його «історією нашої Церкви». У своєму

слові брат Аврамій від зворушення аж просльозився і дякував
Богові та братії за своє монаше покликання. Особливо за отця
Платона, отця Миколу Ортинськоrо та отця Севастіяна, і просив

усіх молитви за витривання у доброму аж до смерті. А поховати

себе він заповів на Чернечій горі в Уневі. У цей пам'ятний день
братові Аврамію подарували ікону Зарваницької Божої Матері,
вірш, давню, ще з дому, Біблію, Лемківський календар, а держава
ще йому підвищила пенсію. Коли задоволена родина брата Авра

мія верталася автобусом додому, то всі дуже раділи за це родинне
свято та, як ніколи, багато наколядувалися.
А

24 вересня 2006 р. в Унівській Лаврі відбулася інша знамен
- останній довоєнний монах, схимник Аврамій, удосто
Великої схими і отримав нове ім' я - Ананія. Святий Ананія

на подія

ївся

був одним з 70-ти Апостолів. Велику схиму уділив отець-ігумен
Венедикт та сказав мудру повчальну проповідь. У церкві було

багато гостей та рідних брата Ананії, в тому числі свящ~ники
різних конфесій з його родини. Після урочистої трапези всі свя
щеники правили Панахиду за померлих зі своєї великої родини
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Русиняків. На благословенні брата Ананії багато людей просили
його за молитву та передавали свої намірення. Брат Ананія був
дуже радий і зворушений, що удостоївся Великої схими.

Уже як великосхимник, брат Ананія наслідував святого апо

стола Ананію своєю молитвою, постом і працею, більше перебу
вав у келії та молився, навіть просив, щоб його скоріше будили на
стукіт била, бо не встигав відправляти усі свої молитви. А після
Богослужінь монахи могли побачити брата Ананію на праці: вліт
ку

-

на городі, а взимку

-

на кухні, де помагав, чим міг. Хоч він

і далі працював на городі, але жалівся, що якби йому повернути
ся

20

років назад, то він би показав, як треба працювати. Одного

разу брат Ананія пішов перекопати город, але якось зашпортався,
впав і поранив собі голову. Однак інший брат від нього не почув
жодного стогону, а приїжджий хірург наклав йому шви та дав уко

ли. Дуже повчальними для братів були слова брата Ананії: «Чи Бог
простить мені всі гріхи за все моє життя?» А ще він визнавав, що

не живе як великосхимник, тому допізна ревно молився у своїй ке

лії. Прочани, які численно їхали до Лаври, називали брата Ананію
«ангелом, бо в нього такі покірні очі, як у дитини». Вони також
просили у нього благословення для себе і родин. Тому наші брат

тя жартували, що брата Ананію треба висвятити на священика, бо
його часто перепиняли люди і затримували у церкві. Приїжджали

до брата і науковці з УКУ, які записували звичаї та колядки з Лем
ківщини, слухаючи його старенький, але ще мелодійний голос.

Великосхимн11к Ананія відзначив і свій великий ювілей

90-ліття. У неділю

27 січня 2008 р. до Унева прибула майже сотня

гостей з родини та знайомих зі Львова, Тернополя, Рудок, Пере

мишлян, щоб разом подякувати Богові за довголіття брата Ана

нії. У монастирі відбулася урочиста Служба Божа, де о. Йосафат
(Войтек) вручив брату Ананії ювілейну грамоту від Стрийського

єпарха Кир Юліана (tбура), теж з лемківського роду. На святко

вій трапезі від монастиря брата Ананію поздоровив о. Йосафат,
а від родини Русиняків слово виголосив о. Михайло, якийназ
вав брата Ананію патріархом їхнього роду, в якому є

16

свяще

ників та один семінарист, тому їхній родині пасувало б уже мати
і єпископа. Від парафіян із Рудок братові Ананії надійшло щире
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привітання та подяка за щедрі пожертви на нову церкву Пресвя

тої Євхаристії, в якій того року були спільні екуменічні колядки
з православними та римо-католиками. Брат Ананія щиро дяку

вав усім гостям за поздоровлення і на пам' ять роздав усім своє
оповідання «Різдвяні звичаї на Лемківщині». Усі радісно співали

братові Ананії «Многая літа!» та робили з ним пам'ятні світлини.
Брат Ананія до кінця свого життя старався працювати, моли

тися і помагати ближнім.

20 грудня

надворі перед монастирем він

говорив зі своєю родиною, і ми не догледіли його, бо треба було

його з гостями завести до монастиря. Тоді брат Ананія сильно про
студився, і його зразу взяли до лікарні у Перемишляни, але потім

він повернувся до монастиря. Тут він помився, і йому уділили Оли
вопомазання та знову повезли до Перемишлян у лікарню. Там за
ним доглядав брат Петро Шпак, який колись у монастирі доглядав

паралізованого монаха. Він і братом Ананією добре опікувався, але
в його легенях знайшли воду. Тому знову виписали з лікарні до мо

настиря та

13 січня брата Ананію направили до Львова на рентген.

Там у нього при обстеженні виявили пухлину, рак правої легені.
Після цього брат Ананія почав поволі гаснути. Коли до нього
навідувалися браття-монахи, з родини, знайомі, то багатьох не

впізнавав.

21

січня брата Ананію привезли зі Львова до Унева,

бо почалися пролежні та стався мікроінфаркт. Він заледве дихав,
але пам' ять ще мав. З Перемишлян його постійно навідували лі
карка та медсестра, які давали уколи, ставили крапельниці. Деко

ли вони не могли знайти вену, а

30 січня брату Ананії пішла кров

та його відвезли в реанімацію до Перемишлян. Тоді він втратив
літр крові.

31

січня братові Ананії сповнився 91-ий рік. Але він вже не

міг говорити, тому браття відправили за його здоров' я Молебень
до Матінки Божої. Відтоді брат Ананія лише пив та мало що вже
рухався, почалися приступи і здавало серце. Пізніше, коли мед
сестра Марійка вже не змогла йому поставити крапельницю, то

ігумен Венедикт з отцями прочитали Канон на ісход душі. Над

ранок, о

2:00 16 березня 2009 р.

Б., великосхимник Ананія в_ стані

напівсвідомості спокійно вдихнув та відійшов до Бога. При ньому

тоді перебували отець Венедикт, браття Олег, Юрій і Михайло.
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Одразу відбулася Панахида за упокій душі, вбирання тіла і пере
несення до розмовниці, а пізніше до церкви, де біля катафалку

монахи молилися Утреню та читали безперервний Псалтир. Того
ж дня браття на Чернечому цвинтарі викопали гріб.

На другий день,

17

березня об

11:00

відбувся монаший по

хорон зі Службою Божою напередосвячених Дарів. На похороні
брата Ананії було багато з родини, знайомих, монахів, монахинь,
зокрема молилися

16 священиків,

в тому числі з різних конфесій

родини Русиняків. На проповіді отець-ігумен Венедикт зачитав

біографію брата Ананії та сказав: «Життя брата Ананії було важке,
але він здобув багато плодів та все молився за родину і ближніх.
Тому нам теж треба задуматися над своїм життям, щоб себе від
дати Богові на служіння». Пізніше за обрядом відбулося останнє
цілування, і трунву понесли на цвинтар. На Чернечій горі відбу
лася Панахида, і один з отців із родини Русиняків сказав, що брат
Ананія є для всієї їхньої родини великим прикладом віри. Потім

у трапезній монастиря відбулися скромні поминки, де всі були
радісні та піднесені. Хоча був траур, але всі мали гарні спомини

про покійного брата Ананію. З родини Русиняків гарно сказав
про нього о. Ігор Цибенко: «Брат Ананія був для мене великим
прикладом. За комуністичних часів він у неділі часто помагав дя
кувати у Львові в церкві св. Юра. Моя мама казала брати з вуйка

приклад і щоб я його завжди запрошував на сніданок, бо він їхав
з Рудок, тому що був комуністом і мусив ховатися від знайомих.
Пізніше вуйко по~агав мені вчитися в Одеській духовній семінарії,
а вже священиком я хотів поселити його на Полтавщині у право

славний Мrарський монастир. Але бачив, що він правдивий гре
ко-католик, і дуже радів за нього, коли вуйко Афтан повернувся

до Унівської Лаври». На поминках були різні діячі з Лемківського
товариства у Львові, яким за життя брат Ананія багато помагав.

Великосхимник Ананія був останнім довоєнним монахом Унів
ської Лаври. Своїм прикладом він показав, як треба в житті йти за
Божим покликом. Ім'я великосхимника Ананії назавжди записане
в Пом'янику Унівської Лаври, який щоденно відчитують іноки на

шого монастиря. Нехай милосердний Господь на Своїх скрижалях

навічно запише душу раба Божого Ананії. Вічна Йому пам'ять!
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Рясофор Леонтій (Викшта),
бібліотекар Унівської Лаври

ЖИТТЄПИС ВЕЛИКОСХИМНИКА АНАНІЇ (РУСИНЯКА)
Великосхимник Ананія (схимник Аврамій, у світі
синяк) народився

- Атаназій Ру
31 січня 1918 р. за Австрії ус. Велика Верхомля

Новосандецькоrо повіту Краківського воєводства на Лемківщині

(сучасна Польща) в родині Матвія Русиняка та Анни, теж з дому
Русиняків, які мали

до

1931 р.
1939 р.

12 дітей.

закінчив місцеву 5-класну народну школу. З

1931

р.

служив піддячим та дяком у Верхомлянській церкві

св. Михаїла.

22 червня 1939 р. вступив до Унівської Лаври, де був

послушником-новиком. Тут співав у церковному хорі, працював

у городній бригаді та почав вчитися у монастирській семирічній
школі на кравця.

1 вересня 1939 р.

почалася Друга світова війна,

Унева прийшли більшовики, тому

21 вересня до
6 листопада 1939 р. усіх нови

ків розпустили додому. Повернувшись додому, Атаназій працю
вав крамарем кооперативи та експедитором молочарні.

30

травня

Зровкою.

1942 р. Атаназій у Верхомлі оженився з Варварою
1945 р. у село прийшли більшовики, і в березні 1945

він пішов добровольцем на фронт у радянське військо: рядовий

1130-ro

Тернопільського полку Житомирської дивізії

4-ro Укра

їнського фронту. На війні отримав легке поранення у ногу. За
участь у бойових діях був нагороджений медалями: «За боевь1е

заслуги» і «За победу над Германией».

6 червня 1945 р. був демо
1945 р. з усією роди
ною переселився на Донбас, у Луганську область. Звідти у 1946 р.
білізований з радянського війська. Влітку

переїхали у тодішню Дрогобицьку область, де спочатку прожива
ли ус. Долобів Рудківськоrо району, а потім ум. Рудки.

У 1949 р., закінчивши курси трактористів, бригадирів, механі
ків, працював трактористом Конюшківської (Луки) МТС та бри
гадиром тракторної бригади. Опісля заочно закінчив Стрий~ький
сільrосптехнікум та до пенсії працював інженером Рудківської

«Сільгосптехніки». На пенсії до

1994 р.

ще працював сторожем.
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У.1953 р. поступив у члени КПРС, з якої у 1989 р. добровільно

вийшов. За працю удостоївся багатьох урядових подяк та грошо
вих премій. Був занесений на районну і обласну Дошки пошани.
Нагороджений багатьма медалями та орденом Трудового Черво
ного Прапора. Був делегатом двох скликань Львівської обласної
ради народних депутатів.

У

1999 р., коли померла дружина Варвара,

став удівцем, буду

чи бездітним.

25

вересня

2001

р. Атаназій поступив послушником у Унів

ську Лавру. Працював у городній бригаді.

8 січня 2002 р. прийняв
8 січня 2003 р. Малу
11 січня 2004 р. Велику схиму

монаший постриг. Перші монаші обіти склав
схиму з ім' ям Аврамій прийняв

з ім'ям Ананія

- 24 вересня 2006 р.
16 березня 2009 р. великосхимник Ананія

в Уневі на Чернечому цвинтарL

помер і похований
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Ієромонах Макарій ( Дутка),
намісник Унівської Лаври

ЛЮДИНА, ЯКІЙ УСЕ БУЛО ДОБРЕ
Прихід брата Ананії до нашої обителі в такому похилому віці
мене дещо вразив. Мені приходила думка: як така людина зможе

нести монаший подвиг, адже йому було вже за вісімдесят? З по
вчань Отців Церкви знаємо, що життя у посниц:rві найкраще да
ється молодим монахам. Людина, яка вже постарілася, не в силі

так працювати, постити і молитися. Однак з часом я побачив, що

наш співбрат Ананія у багатьох речах став вищим за нас молодих.
У будні брата Ананію можна було бачити у церкві на Богослу
жіннях, в городі на праці та в келії на молитві, де він часто стояв

біля вікна та відчитував свої молитви. Був дуже пунктуальним,
боявся спізнень, все виконував якнайкраще, бо хотів наверстати
все те, що не встиг у світі. Своєю поставою брат Ананія усіх вра

жав миролюбністю, внутрішнім спокоєм. Сам його старечий вид
викликав до нього повагу. У монашому житті його все влаштову

вало, все було добре, не був невдоволеним чи роздратованим, не
вимагав для себе якихось особливих умов.
Брат Ананія не раз мені тихо жалівся, що заздрить монахам,

які так багато й щиро моляться. А він так не вміє, бо скоро зне

силюється, тому все себе картав: «Я гірший від усіх». Але чи це
справді було так? Просто в ньому горіла монаша скромність, щоб
не виставляти себе понад інших і бути останнім. Це справді була
добра людина, і ми, молоді, може, деколи цього не поцінували.
Останні два місяці життя брат Ананія був важкохворий,
і мене дивувало, що на запитання: «Чи Вас щось болить?>>,

-

він

завжди спокійно відповідав: «Нічого не болить». А коли вже не
міг говорити, то тільки порухом голови та очима давав усім зро

зуміти, що він себе почуває добре. Після затяжної недуги наш
брат Ананія спокійно відійшов у вічність. Це не була смерть, це
був лише перехід в інший світ, у вітцівські обійми Бога, Якого
він усе своє свідоме життя так прагнув. Смерть брата Ананії була

нагородою за попереднє богоугодне життя. Ми тішимося, що не
беса поповнилися ще одним праведником, який буде молитовно
за нас заступатися перед Богом.
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Ієромонах Аліпій (Федун),
наставник: новіціяту Унівськ:ої Лаври

НА ВІЧНУ ПАМ'ЯТЬ ВЕЛИКОСХИМНИКА АНАНІЇ
Із великосхимником Ананією, тоді ще схимником Аврамієм, я
познайомився в Унівській Лаврі у

настиря у вересні

2005 р., то

2004 р.,

а коли вступив до мо

вже пізнав його глибше.

Найперше брат Ананія був людиною молитви. Його можна було
часто застати в келії за читанням молитовника, різних Дев'ятниць

та набоженьств, яких він мав багато. Молився він за весь монас
тир, але, напевне особливо

-

за священиків. Він мені говорив, що

почав молитися за мене, ще до мого вступу у монастир, коли я як

гість приїжджав до Лаври. Також брат Ананія молився за усіх тих,

які просили його за молитву - цих списків він мав багато.
Особливою молитовною харизмою брата Ананії була молит
ва за алкозалежних. Одного разу, як він мені оповідав, десь на
початку 2000-их років, він як монах відвідував рідні Рудки. Там
до нього підійшов чоловік, який просив про молитовну поміч
у звільненні від пияцтва. «Розумію, не хочу цього, але не можу

стриматися»,

-

говорив той чоловік. Брат Ананія повернувся до

Лаври, і отець Олександр (Приліп) порадив йому молитися за
того чоловіка

40

40 Акафістів до Матері Божої Неупиваєма Чаша та

Акафістів до св. Воніфатія. З того все і почалося. Список ал

коголезалежних, за яких молився брат Ананія, постійно зростав.

Терапевтичний «молитовний курс» тривав

80 днів (один Акафіст

на день). Молитва давала свої плоди, хоча для деяких осіб не
раз курс доводилося повторювати. Але брат завжди повторював:
«Якщо сам не захоче, то не поможе і молитва».

Друге, що любив брат Ананія,

-

це праця. Він трудився від ди

тинства до самої смерті. Працю виконував зажди старанно, рев

но і наскільки міг - швидко. У монастирі він головно трудився на
городі. Праця на землі була його улюбленим ділом. Дехто з мона
хів говорив, що брат Ананія більше трудівник, ніж молільник, але
мені здається, що він умів поєднувати працю з молитвою. В літ

ній час він, звісно, працював більше, але при тому ніколи не опу-
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екав у храмі спільного монашоrо правила. Взимку, коли робота
на 1;1олі закінчувалася, то брат Ананія помагав на кухні чистити

кар'tоплю. Пригадую, одного зимового дня, після 10-тої години
ранку (тоді роздають нам роботи), один з братів був посланий чи
стити картоплю. Було видно, що брат іде на працю неохоче. Через
хвилину той брат повертається з кухні, що мене дуже здивувало.

і я запитав, чи він так швидко впорався з роботою?
Ананія все начистив)),

-

-

«Та брат

була відповідь. Це великосхимник Ана

нія не чекав 10-ої години, а відразу після сніданку став до праці.

У стосунках з ближніми брат Ананія був пр1;1ємним, ніколи не
сварився, не мав ворогів.

3 повагою

ставився до кожної людини.

особливо до священнослужителів. Мав послух і повагу до ОТWІ
іrумена Венедикта. Також я ніколи не бачив його знервованим.
навіть тоді, коли раз зникли його улюблені знаряддя праці, які він
привіз з дому, а також насіння, яке він заготовив для весняиоrо

посіву. У прикрощах та хворобах він ніколи не нарікав.

У житті брат Ананія був великим оптимістом. Він дуже любив
життя, аж я собі ставив питання, чи він пам'ятає про смерть? Мав
почуття гумору. Коли я його вітав з прийняттям Великої схими,
він сказав: «Дасть Бог здоров'я

-

гріхи будуть>). Брат Ананія ЛJО

бив, коли до його келії приходили молодші брати. Тоді він розпо
відав про пережите і робив це зі смаком. Навіть сам підходив до
кандидатів і питався, чи вони хочуть стати монахами. Раз він був
дуже збадьорений відповіддю одного кандидата, що той про мо
настир думав ще вдома. Також одній старшій жінці пропонував

іти до монастиря, щоб вона покинула свою хату, бо в монастирі

добре. Любив, коли його відвідували чисельні родичі та знайомі.
Мав брат Ананія особливу набожність до Пресвятої Богоро
диці. Розповідав, як Вона декілька разів рятувала його від смерті.

Тому, коли благословив вірних, що його просили, то все казав:

«Нехай тебе благословить Господь Бог і Матінка Божа!»

Останнім великим чудом великосхимника Ананії була добра
погода на його похороні

17

березня

2009

року. Перед тим цілий

день дощило, а опісля падав густий мокрий сніг, але на с;:амий

день похорону було без опадів. У мої пам'яті брат Ананія записа
ний світлими буквами, і я молюся за нього та до нього.
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Схимник Пімен (Мойжеш),
господар Унівської Лаври
ВЕЛИКОСХИМНИК АНАНІЯ

Особисто аж так великосхимника Ананію я не знав, бо у Лав

рі з ним був лише третій рік. Але за той час він познайомився
з моєю родиною, за них молився та навіть через них у Словаччині

знайшов свою дальню родину. Для мене він був гарним прикла
дом працюючого монаха. Він справді знав тільки дві дороги: до

церкви і до праці. Останній рік, коли брат кудись ішов, то з ним
уже мусив хтось йти як супровід. Навіть коли лікарі заборонили
йому ходити на город, щоб він не заніс інфекцію на рану хворої
ноги, то брат Ананія автоматично все-таки йшов на город, може,
не усвідомлював аж такої загрози.

Пам'ятаю його як постійного молільника. Він часто повторю
вав: «Я ще сьогодні не помолився за моїх пияків». А мав він спис
ки людей, за яких майже кожний день молився. Вже на старість

брат Ананія дуже слабо чув, і коли в церкві щось читалося, а ми
сиділи, то швидко засипав. Мені тоді було приємно дивитися на
нього, як він спокійно та віддано спав на Божих руках. Але коли

браття починали співати щось голосніше, він завжди прокидався
та мерщій вставав зі стільця.

Останні роки свого життя брат Ананія мріяв про коротку

косу, якою йому було б зручно косити на городі, бо велика коса
для нього вже була заважка. Будучи господарем монастиря, я так
йому тої малої коси і не купив.

Коли брат Ананія вже був прикутий до ліжка, то я йому по
магав з перевертанням. Тоді я бачив його мужність та силу духа,
коли він з великою терпеливістю переносив усі страждання, які

йому приносила важка хвороба. Коли я його питав чи болить,
він часто махав головою, що так, і усміхався. А коли питався, чи

молиться, то він слабеньким голосом казав: «Так, а що ще інше
можу робити?»

Його смерть теж була незвичайна. Він чекав, коли розмерз
неться земля, щоб нам було легко копати гріб та щоб уже не було
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снігу. Так і сталося. Пам'ятаю, ми з братами дуже швидко вико
пали яму. Під час останньої хвороби брат Ананія дуже схуд, тому
його було легко нести в домовині. Ось так він усе підготував, щоб
ми з ним не мали ніяких клопотів. Помер брат Ананія спокійно

на руках ігумена Венедикта вночі

Вічна Йому пам' ять!

16

березня

2009

року Божого.
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Рясофор Леонтій (Викшта),
бібліотекар Унівської Лаври
РІШУЧІСТЬ ТА НІЖНІСТЬ

Деколи у християнському житті ми зживаємося з відповідальні
стю за свої слова. Наприклад, кажемо: «Я за Вас помолюся». Але
аж потім розуміємо зміст сказаного та відповідальність за це.

Саме брат Ананія повертав нашу свідомість до потреби молити
ся один за одного, коли він рішуче та натхненно казав: «Будемо

молитися!» Він чітко записував конкретні імена та їхні намірен

ня, бо мав їх величезний список. Для нас це був великий приклад

дбайливого відношення до молитви за ближніх. Його рішучість
у духовному житті проявлялася власним прикладом, тому він все

цікавився, чи молоді браття готові йти монашою стезею.

Святі Отці говорять: «Віддай кров

-

отримаєш Духа». І брат

Ананія буквально сповняв цей монаший принцип, бо мав висо
чезний тиск, і на його місці у церкві постійно залишалися краплі

крові. А на роботі в городі він працював аж до поту, незважаю
чи на спеку чи негоду, а взимку на кухні перебирав для городу

насіння. Мова та вигляд брата Ананії свідчили про його високу
духовність. Особливо він підкреслював слово «ніжність», коли

бачив це в інших браттях. Таким був його сповідник о. Платон,
пізніше такими були у нас молодий брат Петро та покійний отець

Йосиф зі СловаtJічини. Та й сам брат Ананія мав цей дар ніжності
душі. З ро-дини яа нього був подібний і близький духом рідний

брат Петро, який часто приїжджав до Унева. Пізніше брат Ананія
переживав за нього, коли той був у лікарні, та молився за нього,

щоб він не помер. Але так сталося, що першим помер якраз брат
Ананія, а за півроку і його рідний улюблений брат Петро. З роди

ни до брата Ананії приїжджали зі своїми близькими рідний брат

Йосиф та рідна сестра Ярослава. Бідна сестра Ярослава дуже
боляче сприйняла вістку про смертельну хворобу брата Ананії.

А брат Йосиф, коли приїхав на 40-ий день смерті брата Ананії, то
мав дуже самотній та сумний вигляд через втрату свого дорогого

брата.
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Для нас усіх брат Ананія був добрим порадником, бо, поді
лившись із ним своїми негараздами, з його життєвих прикладів

ми вже знали, як це сприймати та вирішувати. Розчулювала і його
розкаяність за своє життя та співпереживання за інших. Коли він

до когось підходив, то першими його словами були: «Як Ваше
самопочуття?» Брат Ананія вмів не тільки вислухати чи поради
ти, але й пожартувати, та часто писав своїм рідним і знайомим

довгі листи. Його розповіді друкувалися у газетах та журналах,
а з УКУ один науковець записав спів та розповіді брата Ананії
про Лемківщину.

1

Вражала гостинність брата Ананії, коли він усе ділився
з ближніми чи солодощами, чи свою пенсію жертвував потре

буючим, чи на культурні потреби. Та й смертельну хворобу брат
Ананія, можна сказати, отримав через своє людинолюбство, бо
взимку на холодному повітрі він довго розмовляв зі знайомою

про її сімейні обставини. Пізніше під час хвороби ми бачили його
спокійне неземне обличчя та не чули стогонів чи нарікань.
Одного разу з Ходорова приїхала моя мама, і коли я розповів

їй про стареньких монахів, то при згадці про брата Ананію мама
сказала, що він не виглядає на старшого і добре тримається. Брат

Ананія мав у Ходорові та Вовчатичах родину своєї дружини Вар
вари Зровки. Колись він відвідав Ходорів та пригадав мені ось
таку історію. На Водній у Ходорові один хлопець став на виш

ку, де змагалися, хто далі випірне. Але якісь батяри штовхнули
його у воду, і він випірнув найдальше. Тоді всі почали його вітати:
«Чемпіон, чемпіон!»,
вдрулив у воду?»

-

а той каже: «Піон, то піон, але хто мене
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Рясофор Олег Копчук-Кашецький1

секретар Унівськ:ої Лаври

СТАРЕНЬКИЙ МОНАХ
У

2004

році, коли я перший раз приїхав до Унева, то, проходячи

попри город, побачив старенького монаха, який, незважаючи на
спеку, поволі там працював. А коли в

2008

р. я намірився всту

пити сюди до монастиря, то в церкві біля іконостасу зауважив

старенького сивобородого монаха, облеченоrо в мантію. Це був
великосхимник Ананія, якого я давніше бачив у спеку на городі.
Коли бачиш перед собою великосхимника, то мимоволі пережи
ваєш трепет і благоговіння. І мені якраз довелося бути при остан
ніх хвилинах життя великосхимника Ананії ...

На Святу Вечерю

2009

р. брат Ананія ще з нами вечеряв, але

наступного дня його відвезли до лікарні, бо погано себе почував
і майже нічого не їв. За ним там доглядав послушник Петро Шпак.

Невдовзі брата Ананію привезли до монастиря, бо він вже не міг
ходити та потребував догляду. На цей час я замінив брата Петра
та разом з іншими браттями ми постійно доглядали хворого бра
та. За цих

2 місяці догляду від смертельно хворого брата Ананії я
- більше кивання головою

почув, може, кілька десятків слів, а так

та усміх. На його прикладі я навчився смиренності, терпеливості

та мовчазності. А ще мене будувала його задивленість у вічність.

Коли вночі я про1буджувався, то часто бачив брата Ананію з від
критими очима та з чотками у руках.

Останні дні брата Ананії проходили у боротьбі з болем та тер
піннями, які не похитнули його. Коли в реанімації йому спинили
кровотечу, то я сказав, що ми скоро поїдемо додому, на що він
відповів, що вже готується до іншого Дому та підвів догори очі.

Останні хвилини його життя теж пройшли в боротьбі, бо в мо
настирському Реколекційному домі був неспокій, мабуть, злі
сили хотіли таким чином застрашити відхід його душі до Бога.
Але я вірю, що праведна душа великосхимника Ананії, пройшов

ши свою хресну дорогу, увійшла через вузьку браму в Небесний
Єрусалим.

Додатки

145
Послушник Петро Шпак

УСМІХ МОНАХА

У своєму монашому житті Бог удостоїв мене доглядати велико
схимника Ананію в Львівській залізничній лікарні. У січні

2009 р.

брат Ананія розповідав про свою хворобу. Коли йому сповнило
ся

90 років,

то він вже мусив ходити з паличкою, бо його боліли

ноги. Я зрозумів, що це вже йде до погіршення. Коли його лікарі
щось питали, то брат не відповідав, а скромно 1 перебирав чотки
та молився Ісусову молитву за лікарів.

В Унівській Лаврі брат Ананія мав послух городника, тому
працював на городі та у теплиці. У теплицю він вставав на 4-ту
годину ранку, йшов туди копати землю для посіву овочів, а тоді

вже прямував на Утреню. На Богослужіннях брат Ананія все сто
яв спереду біля іконостасу, але браття його жаліли та просили

трохи присідати на крісло. Після Служби Божої до нього підхо
дило багато людей, які просили благословення. Вони з великою

повагою цілували його в руку, а брат Ананія дуже радів.
Коли брат Ананія важко захворів, то я доглядав за ним в лі

карні у Львові. Було трохи важко, бо треба було все вночі встава
ти та помагати йому. Але я молився за нього, бо бачив, що брат
терпить і чується зле, тому що у нього був рак правої легені. Про
те брат Ананія гарно виглядав, навіть раз лікарка п. Наталія ска
зала, що він такий чистенький і гарно одягнений, що можна йому

робити фотографію. Почувши це, брат Ананія мило посміхнувся.

Одного разу я посадив брата Ананію на інвалідний візок та
привіз до вікна. Він дивився через вікно, а тут на підвіконня при

летіли голуби. Тоді я поклав їм трохи крихтів хліба і вони жваво
дзьобали. Брат Ананія цим дуже зрадів і сказав: «До мене приле

тіли голуби, бо хочуть мене врятувати від хвороби». З його слів
мені запам' яталася наука про молитву до Матері Божої, Яка йому
дуже помагала. Коли ми вже поверталися з лікарні до монастиря,

то я спитав брата: «Де Вам краще, у лікарні чи у монастирі?»
«В Уневі, бо тут мене охороняють келійні стіни».

-

146
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При смерті брата Ананії мене не було, але після смерті мені
грішному кілька разів брат являвся у сні. Одного разу я був уже
в іншому монастирі та мав вибирати мо наше ім' я, то у сні брат
Ананія хотів, щоб я взяв його ім'я. Тому на другий день я при

їхав до Унева та молився на могилі брата Ананії. Іншим разом я
в монастирі лакував келію, і мене сильно боліла голова. А вночі

у сні брат Ананія сказав: «Брате Петре, трохи відпочинь та до
бре їж». Після того я вже добре спав та перестала боліти голова.
Якось вночі я чергував у монастирі, а на другий день, у неділю,

мав у церкві паламарювати на другій Службі Божій. І знов брат
Ананія мене тихенько будить і каже: «Встань і трохи поснідай>>.
Отаким був світлої пам'яті великосхимник Ананія!
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Наталія Лозинська,

лікар Львівської залізничної лікарні
СВІТЛА ЛЮДИНА

До нас у Залізничну лікарню брат Ананія потрапив важкохворим,
бо мав рак легені. Він мав страшні болі, нічого не їв, бо кишків
ник не приймав їжі, тому був дуже ослабленим. Але гості та мед

персонал ніколи не бачили на його лиці болю/ а лише усмішка

випромінювала на всіх неземне тепло і світло. Його присутність
приносила іншим мир, спокій та радість. Він часто розповідав

свої життєві історії та дуже любив молитися до Матінки Божої.
Коли брат Ананія помер, то після його смерті я мала важку
операцію та ускладнення з кишківником, таке, як у брата Ана
нії, і мало що спала. Тоді я на 10-ий день хвороби вирішила по
молитися до брата Ананії своїми словами: «Брате Ананіє, ти

знаєш мене особисто, а я особисто знаю тебе. Я маю терпіння, по
дібне до твого, заворот кишківника, тому ти мене розумієш кра
ще за інших. Тож прошу тебе, попроси Ісусика про моє зцілення».
Тільки я це помолилася і одразу хвороба кишківника відступила.

Я могла вже спати, а потім і успішно вилікувалася. Справді, мо
литва праведника є дуже сильна і помічна. Нехай Господь нагоро

дить брата Ананію вічною радістю на небі!
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Марія Якимів,

городничя з Унева

НАШ ДОРОГИЙ БАТЬКО
У

2001

р., коли брат Ананія повернувся в монастир, то вже че

рез пару днів прийшов до нас у городню бригаду, де я працювала

з Катериною Чабан. Він був дуже працьовитим та любив працю
вати на городі. Коли були вільні хвилини, то брат Ананія розказу
вав про колишній монастир, і ми разом з ним на початку роботи

все молилися. Він для нас був, як рідний батько! Коли була спека,
то приносив пити, а коли сам не міг прийти, то передавав через

братів. Нам його дуже бракує. Нема такого дня, щоб ми про нього
не згадали. Ми все кличемо його на поміч до себе на город, але
брата Ананії нема і нема ...
Пам'ятаю, як ми з братом Ананією все радилися, що сіяти на
городі. Коли він отримав Велику схиму, то запросив нас на своє

велике свято. Він був дуже задоволений, коли ми приходили до

нього в гості. Брат Ананія все молився за наше здоров'я. Ми його
дуже поважали. І тепер на городі ми все починаємо з молитов, які

брат Ананія надрукував для нас, та тримаємо їх у рамці. Також
він все помагав нам у родинних справах, радив, молився. Коли

вже занеміr, то все просив інших, щоб нам на роботу принесли

щось попити, бо був, як наш тато.
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Іван Красовський
історик1 лемкознавець

СЕМБРАТОВИЧ СИЛЬВЕСТР (САМУЇЛ)
Народився
ща, помер

03. 09. 1836 р., с. Дошниця, Ясельського повіту, Поль
04. 08. 1898 р. у Львові - архиєпископ Львівський, ми

трополит, кардинал, богослов, письменник.
Мати, з дому Висловська, походила з Флори,~:ки. До народної

школи ходив у Яслі, Горлицях і Тарнові, а до гіJ\1назії

...: в Переми

шлі, Львові і Відні. Богословський і філософський факультети за
кінчив у Колегії папи Урбана VIII в Римі, де отримав

(1861 р.) сту

пінь доктора. У

1863 р. призначений префектом Духовної семіна
1869 р. професором у Львівському університеті.
Папа Лев ХІІІ у 1878 р. призначив його єпископом-суфраганом
у архиєпископа Йосифа Сембратовича, по відході якого у 1882 р.
став адміністратором Львівської архиєпархії, а від 1885 р. - Га
лицьким архиєпископом митрополитом. Від 1895 р. - кардинал.
рії у Львові, а в

С. Сембратович був тайним радником цісарського двору,
членом палати вельмож і кавалером ордену Залізної корони.
Мав вирішальний голос у Галицькому сеймі, будучи заступни

ком крайового маршалка. Намагався наблизити Східний обряд

до Римського шляхом певних реформ у напрямку златинщення
Східного церковного обряду, сприяв зміцненню спільних інтере
сів українського і польського народів. Був прихильником помір
кованого крила українського національного руху. Співпрацював

з намісником К. Боденім над українсько-польською угодою та
зміцненням українських патріотичних партій. Зі святоюрської
консисторії відсторонив священиків-москвофілів, заступаючи їх
прихильниками українського національного руху.

С. Сембратович заснував для священиків «Руський Сіон».
Він автор численних пастирських послань: у справі тверезості

(1885

р.), у справі 900-літнього ювілею хрещення Русі

(1888

р.) та

інших. Написав статтю «Сходство і різниця ученія Православної

і Римської Церкви» (Львів,
ховної семінарії

(1889

1869 р.),

промову при посвяченні Ду

р.) та ряд інших. Похований у крипті Свя

тоюрської церкви у Львові.
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Іван Красовський,
історик, лемкознавщь

ХИЛЯК ВОЛОДИМИР

Літературні псевдоніми: Єронім Анонім, Володимир Нелях, Лем
ко Семко. Народився

27. 07. 1843

р. ус. Верхомля Велика Ново

сандецького повіту в Польщі, помер

.Дрогобича Львівської обл.

-

25. 06. 1893 р. ус. Літиня біля

священик, письменник.

В. Хиляк був священиком у Долині, Ізбах, Бортному, по
стійно вивчав життя селян, записував народні пісні, віруван
ня, розповіді про різні історичні події. У

1864

р. виступив зі

статтею «Із крайнє західної Русі». Незабаром вийшла його гра

фічно-фольклорна праця «Весільні звичаї у лемків>>

{1866 р.).
1872 р.

Перша повість «Польський патріот» побачила світ у
За змістом

-

це простенька історія про волоцюгу, що вдавав

польського повстанця і обдурював людей. Легкий стиль твору
і його гумористичне забарвлення сприяли успіхові дебютан
та. В цій першій літературній спробі письменник торкнувся

наболілої теми національних відносин у Західних Карпатах.

Його ім'я не сходило зі сторінок галицьких часописів. У 1873 р.
вийшов твір «Повість на часі».

Новим кроком у літературній творчості Хиляка була най

більш популярна його повість

1878

«Шибеничий верх»

1

(1877-

рр.) у двох частинах. У творі автор розповідає про істо-

ричні події на Прикарпатті, пов'язані з навалою у другій по
ловині

XVIII

ст. польських конфедератів. Риси народу-борця

втілені в образах героїв повісті селянина Сметани і його дочки
Фросі. Повість кілька разів перевидавалася. Друкувалася та

кож на «Лемківській сторінці» у «Нашому слові»

(1968

р.). На

початку 80-х рр. ХХ ст. В. Хиляк створив літературне полотно
про життя лемків

-

повість «Руська доля», що змальовує тра

гедію лемківської селянської родини Солодканич з села Лісно
го, висміює запроданство, чванливість. Повість друкувалася

на «Лемківській сторінці»

(1972-1973

рр.). Твори Хиляка легкі
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за змістом, поетичні, переплетені сміхом і сльозами. Розповіді
переконливі, сперті на документальних свідоцтвах, віддзерка

люють народний побут. Створені письменником літературні
образи приворожують непідробною красою, є взірцем само

відданої та щирої любові автора до рідного краю.
В. Хиляк написав теж чимало гумористичних оповідань

з селянського життя, серед них «Лихо на світі», «Сипкова по
ляна», «Гумор у лемків».

У 1882 р. у Львові вийшли три томи надбаі-~ь лемківського
письменника, а в

1887

р.

-

четвертий то~. Творив до останніх

днів життя. В. Хиляк свої твори писав «язичієм» і лише в діало
гах дуже вдало використовував лемківську народну говірку. Як
письменник, користується щирою повагою і визнанням у се

редовищі лемків.
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Рясофор Леонтій (Викшта),
бібліотекар Унівської Лаври
ЛЕМКІВСЬКА ПОКРОВА

Ікона Покрова Богородиці знаходиться в архикатедральному со

борі святого Юра у Львові. Цю ікону в 1990-их роках до церкви
св. Юра у Львові передав о. Ростислав Гладяк, парох церкви Ус
піння Пресвятої Богородиці ус. Дарахів на Тернопільщині, куди
її привезли переселенці з Польщі. Про це повідомила племінниця

о. Ростислава Гладяка

-

п. Марія Бабій.

У Львові вона тепер знаходиться у бічній наві церкви св. Юра.
Митці ще не визначили, з якого села вивезена ця ікона і хто її

автор. Мабуть, написана у

1889 р.,

бо тоді на хвилі національного

піднесення лемки святкували 900-ліття Хрещення Руси-України.

А ще в ті часи 2 лемки були Галицькими митрополитами: Йосиф
Сембратович
Сембратович

(1870-82) з м. Криниця і його братанок
(1885-98) з с. Дошниця на Лемківщині.

Сильвестр

На іконі зображені: Мати Божа, король Данило Галицький
і Папа Римський Інокентій

у

1253

IV,

який коронував короля Данила

р. А сам князь Данило Галицький заснував Галицьку ми

трополію у

1246

р. Ще на іконі видно духовенство і вірних, а це

підкреслює, що Лемківщина належала до Русі (князь Данило), а її
Церква до Риму (Папа Римський). «Під Твою милість прибігаємо,
Богородице Дівq, молитвами нашими в скорботах не погорди,
але від бід ізбав нас, єдина чистая і блаrословенная».
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Яроиава Талик,

Голова Світової федерації
українських лемківських

об'єднань
ПОКЛИКАННЯ

-

АРХІТЕКТОР

(уривок)

Батько Степана Дзюбинськоrо, Микола, на Лемківщині очолю
вав церковне братство села Верховня (Верхоцля) Велика. Зав

дяки йому лемки при виселенні в травні

1945 року на Донбас

у с. Дубовку зуміли вивезти старовинну ікону Пресвятої Богоро
диці, хрест, хоругви, чаші, дзвони та інші церковні реліквії з рід
ної греко-католицької церкви св. Архангела Михаїла. Всі ці речі

були передані православній церкві села Новоолександрівка Ан
трацитівського району Луганської області, бо сюди ходили моли
тися переселені лемки з Дубовки (З км від Новоолександрівки),

де церкви не було.
Після переїзду до Рогатина церковні реліквії залишилися

в Новоолександрівці. І тільки через деякий час Миколі Дзюбин
ському при сприянні церковного братства церкви Різдва Пресвя
тої Богородиці м. Рогатина вдалося перевезти їх (крім дзвонів)

до Рогатина і передати цій церкві. Образ Пресвятої Богородиці
з Верховні знаходиться тут донині у лівому вівтарі від іконостасу.

На зворотній стороні ікони Микола Дзюбинський залишив на
пис

-

Дзюбинський. Це дуже пригодилося, коли довелося дово

дити лемківське походження ікони перед представниками косте
лум. Рогатина.

Кілька років тому ікона реставрована і покрита срібними об
ладунками. На іконі залишився давній запис, що цей образ зро

блено коштом Іллі та Юстини Слюсар

1868 р. Багато вірян вважа

ють цей :Лемківський образ чудотворним і благословенним.
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Григорій Пщух,
скульптор,

різьбяр з Лемківщини
З МОГО МИНУЛОГО

На одну з моїх перших мистецьких виставок у Закопаному я за
просив редактора «Нашого слова» п. Гошовського, і він запитав

мене про мої плани. Я сказав, що хотів би поїхати в Україну і по
бачити Київ, Дніпро. Я оповідав, що я був у Львові ще перед вій

ною, а також був у студитському монастирі в Уневі, коло Пере
мишлян. Тоді редактор Гошовський сказав, що про Унів ліпше не
говорити. І я знов замовк на довгі роки. Тепер маємо незалежну

Україну і можна сказати правду, що без Унева і монастиря Студи

тів не було б мене в Закопаному, а редакція «Нашого слова» не
знала б нічого про мене.
Сталося так, що за кілька років перед війною до мого рідного
села Флоринки на Лемківщині приїхали монахи і заснували мо

настир Студитів. Його настоятелем був отець Іларіон (Денищук).
Мій батько віддавна був паламарем при місцевій греко-като
лицькій церкві. Тому я часто з ним ходив до церкви та на плеба
нію. Батько давав мені ключі від церкви, і я ходив дзвонити.

Настоятель о. Іларіон також бував у нашій хаті, бо ми жили

близько церкви. Якось він .зауважив, що я гарно малюю, тому
сказав до мого тата: «Дайте свого сина Григорія на науку до Уне

ва, він там може вивчитися на маляра». Мої батьки погодилися
з пропозицією отця та в березні

1937

р. я поїхав з монахами до

Львова. Там мене запровадили до палати Митрополита Андрея

Шептицького, що біля катедри св. Юра, та представили ігуменові
Студитів о. Климентію (Шептицькому), який був рідним братом
Митрополита. Ігумен Климентій дуже сердечно привітав мене та

сказав: «Хлопче, будемо тебе вчити».
Пізніше монахи пішли зі мною до катедри св. Юра, і я по

дивляв красу архітектури та мистецтва. Це зробило на мене
велике враження, і цього не далося забути ніколи. Зі Львова
мене завезли на возі до монастиря Студитів в Уневі. Там учи
тель запитав мене: «На що ти хочеш вчитися? Можеш бути крав-
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цем, шевцем, столяром». Я хвилину подумав та відповів: «Я хочу
вчитися на кравцю>.

На другий день мене запровадили до кравецької майстерні,

і відразу навпроти дверей я побачив на великій стіні різьблений
і мальований образ Митрополита Андрея Шептицького. Відтоді

я почав думати про те, як вирізьбити такий образ. Минали дні
і тижні, я вчився на кравця. Я вже дуже добре шив на машинках,

бо мені подобалася така робота.
При монастирі був Захист для сиріт, і я там вчився як учень
початкової школи на різних предметах, щоб закінчити шостий
клас. Там був дуже добрий вчитель Микола Дюк, який вчив хлоп
ців історії України та Польщі.

Одного разу я пішов до столярні та попросив, щоб мені там
дали кавалок широкої липової дошки. Наставник тої столярні за

питав мене: «Де ти працюєш?» Я відповів, що у кравців, де шию.

Тоді він сказав, що ліпше бути добрим кравцем, ніж злим різь

барем. Я відповів йому, що буду добрим різьбярем, і він дав мені
дошку та позичив кілька долот до дерева. Мені вдалося вирізь

бити портрет Митрополита Андрея Шептицького, і той портрет
подарували самому Митрополитові. Як оповідали мені монахи,
він тим портретом дуже втішився.

У

1938

р. хлопці з Захисту готували виставу на тему «Хре

щення Руси-України». Для цього їм був потрібний різьблений
поганський божок Світовид з чотирма обличчями на всі чотири
сторони світу. Вони шукали когось, хто може зробити такого Сві

товида. Тоді я зголосився це зробити. Мені знову вдалося гарно
вирізьбити Світовида і виставу з моїм Світовидом було постав
лено на сцені в Перемишлянах. До монастиря Студитів в Уневі
приїжджав також Митрополит Андрей Шептицький, і

1937 р.

під

час відпусту я там бачив його перед церквою.
Несподівано

1

вересня

1939

р. грянула Друга світова війна.

Вона застала мене у Львові, де я мав складати вступний екзамен

до Малої духовної семінарії. Коли я побачив, що діється у Львові,
то повернувся до Унева і ждав, що буде далі. Як знаємо, зі Схо
ду прийшли більшовики. Префект Захисту о. Кипріян (Шульrан)
і вчитель сказали мені: «Як тепер не повернешся до своїх родичів,

то вже не побачиш їх ніколи».
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Я-знову поїхав до Львова. Тим разом було нас чотирьох лем
ків, бо пізніше після мене до Унева приїхало ще троє. Один серед
них був із Флоринки, Петро Канюк. А потім через кордон на Сяні
застрілили Зарича. У Львові монахи знову запровадили мене до

ігумена Климентія, щоб йому подякувати та попрощатися. Тоді
ігумен сказав: «Коли будуть тобі говорити, що Бога нема, то не

вір

-

Бог є». Ігумен Климентій поблагословив мене на дорогу

і я поцілував йому руку. Ми ще пішли до катедри та молилися за
Божу опіку над нами.

З великим трудом тоді восени

1939 р.

нам якось вдалося ра

зом з отцем Гедеоном повернутися додому на Лемківщину. Ро
дичі дуже втішилися, але втіха була короткою, бо вже в березні

1940 р.

мене та брата забрали на примусові роботи в Німеччину.

Я працював там п' ять років коло Гамбурга, аж до кінця війни. Там
я часто згадував, як то колись було в Уневі та як я там різьбив.
«А може б, тут попробувати ще щось вирізьбити?»

собі. І пізніше вирізьбив там з груші лева, потім
Божої Матері, а вкінці

-

-

подумав я

на яворі ікону

- себе.
1945 р. я повернувся до Флоринки з моїм різьбленим
А 1 вересня 1946 р. я привіз свого коника до Закопано
-

з груші коника, а на конику

Влітку
коником.

го, де здав вступний екзамен у середній артистичній школі. Тут
я вчився з великим задоволенням. Але в

1947

р. прийшла акція

«Вісла», і всіх лемків виселили, в тому числі всю мою родину. Але

вчителі школи мною опікувалися, бо розуміли моє положення та
говорили: «Бєндзєми цєн броніць». І те, що я був лемком, не пе
решкодило мені ~закінчити науку в школі. Потім я ще й закінчив

студії у Варшавській Академії Мистецтв, а по студіях був протя

гом

20 років викладачем різьби у ліцею в

Закопаному.

Тепер на пенсії я маю багато приятелів у світі культури, що

мене дуже тішить. А особливо на схилі літ мене потішила відно
ва контактів з Унівським монастирем, який так гарно зазначився

у моїм дитинстві. Дуже було приємно почути звідти привітання

моїх дорогих приятелів отця Гедеона і брата Ананії. Їхній пода
рунок ікони Унівської Богородиці переніс мене до часів мого
дитинства, коли в Унівській церкві співали про ту ікону: «Кулі

вертала, турків вбивала, монастир уратувала ... » Пресвятая Бого
родице, спаси нас!
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