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Господь відчинить для тебе
Свою добру скарбницю, небеса,
щоб дати дощ для краю твого в часі його,
і щоб поблагословити всякий чин твоєїруки.

П'ята книга Мойсеєва:

Повторення Закону

(28, 12)

з

Андрій ТАВПАШ,
президент, tенерш,ьний директор

Львівської кондитерської фірми "Світоч",
Заслужений працівник промисловості Украіни

«ЯК Я МАЛИМ ЗБИРАВСЯ... »
Село Святкова Велика Ясельського повіту на Лемківщині
назавжди залишиться у моїй пам' яті як один із куточків описаного
ще у сиву прадавнину Біблійного Раю. Тут пролопотіло моє

розкрилене дитинство, тут я босоніж випасав нашу годувальницю
коршку

1

череду неслухняних овець, не знаючи втоми, гасав за

пурхотливими метеликами, прислухався, завзято виспівуючи, до
відлуння свого голосу в розлогих видолинках мальовничого
ДОВКІЛЛЯ ...

Тепер здається, що то був сон, зухвало перерваний страшним

пробудженням. На цей тихий край трударів восени

1939

року

накотилося лихоліття Другої світової війни. Мені тоді виповнилося

трохи більше п' яти років. За її людиноненависницьким сценарієм
на долю нашого народу невдовзі випала найжахливіша в його
багатовіковій історії трагедія - насильницьке виселення господарів
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західних Карпат. І вершилося це варварство посеред цивілізованої
і чомусь мовчазної тоді Європи у

1944-1947 роках маріонетковою

комуністичною владою Польщі і бузувірами зі спецпідрозділів
радянського НКВС.
У вразливу дитячу пам' ять той час вкарбував розпач і сльози
односельчан. Звісно, ми, дітлахи, не мог.ли усвідомити і дещицю

майбутнього жаху голодних і холодних поневірянь і, мов
переполохані пташенята, затаїлися перед невідомістю, в яку зірвав
наші родини хижий вихор немилосердної доби ...
Так у

родині

-

1945 році наша багатодітна сім' я -

шестеро дітей було в

опинилася аж у Донецькій (тоді Сталінській) області.

Згодом вдалося перебратися ближче до Самбора, потім

-

у

Козельники, що поблизу Львова. (Наша рідня тепер розкидана по
багатьох областях України. Найстарша рідна сестра Юлія живе у

м. Кілії, що на березі Дунаю в Одеській області. Її діти мешкають
в Ізмаїлі. Чимало рідних проживають нині у Полтавській,

Донецькій, Миколаївській та інших областях). У Львові я поступив
у технікум, далі - армія, сім' я. Закінчив юридичний та економічний
факультети Львівського державного університету.

Працював у різних громадських та державних установах,

зокрема майже вісім років- головою районної ради і райвиконкому
у Львові. Два роки, з

1983

до

1985,

був в Афганістані, коли там

велися найбільш жорстокі, безглузді бойові дії.

У лютому

1988 року на конкурсній основі загальними зборами

колективу Львівської кондитерської фірми "Світоч" обраний
rенеральним директором, у

1996 році -

президентом, rенеральним

директором акціонерного товариства "Фірма "Світоч" .

. . .Завжди у моєму серці квітла любов до України, та повсякчас
ятрила його і туга за рідною Лемківщиною, яку цинічно віддали
на поталу сатрапам. Довгим був час, коли офіційна ідеологія
держави, в якій ми жили, була спрямована на прищеплення у
свідомості людей манкуртського поняття "єдиний радянський
народ". А зверхньо-зневажливе ставлення радянських властей і

компартійних органів до "якихось там лемківських проблем",як і

до інших етнографічних та національних, виштовхувало їх на
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задвірки суспільного буття. Робилося це пихато і цілеспрямовано,
з підступним сподіванням на поступове згасання історичної
пам'яті. Як і багато інших моїх земляків, не мав тоді змоги
повноголосо заявити, що є добрим сином славної Лемківщини, і
вона не зникла з лиця землі подібно до античної Атлантиди ...
Дякувати Богу, коли почалася перебудова і потеплішали

стосунки між Європою та Союзом, стало більш вільно виїжджати
за кордон. Отож, з кінця 80-х, я щороку намагався відвідати своє
рідне село Святкова Велика, де народився. Особливо пам'ятною
була перша поїздка.

Фірма "Світоч" тоді мала дружні зв'язки з польською

бісквітною фабрикою "Сан" в Ярославі. Час від часу ми
обмінювалися досвідом, групами спеціалістів. В одній з таких
поїздок в Ярослав я сказав директору фабрики Яну Пайді, що моя
мала батьківщина

-

Святкова Велика

-

недалеко звідси, між

ДуJ<лею і Горлицями. Він одразу ж запропонував туди поїхати.
Це був

1989

рік. Минуло довгих сорок чотири роки, як нас

силоміць виселили з рідних країв ... І ось вранці наступного дня
Ян Пайда з водієм, Дарія Рудик- економіст фірми "Світоч", Віктор

Лемець

-

начальник цеху "Світоча" і я вирушили у дорогу. Як

передати словами той вир почуттів, що оволодів мною, коли ми

проїжджали схилами рідних Карпат, сусідніми селами - все ближче
і ближче до Святкови Великої? Аж ось в'їжджаємо в село, звідки
пішов я у світ широкий ...
Там, де стояла наша дерев'яна хата, стодола, стайня, студня,

залишилися при дорозі лиш кілька дерев: стара груша, черешня.
Поблизу знайшов у траві врослі в rрунт камені

-

залишки

фундаменту батьківської хижі. На цій околиці, в сторону села

Свіржова, колись було більше десятка хат моїх земляків. У сусідній
Свіржові нараховувалось близько

80

дворів. Зараз

-

пустка,

румовище.

Та все ж на цій землі вкоренилися нові пагони лемківських
родин. По сусідству з колишнім нашим обійстям зараз мешкає

молода сім'я (рацоня Івана. Його батько Петро, повернувшись з
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примусових робіт у Німеччині, після зловісної операції "Вісла",
ще застав свою оселю, створив сім'ю, і їх рід там продовжується
понині. (Зараз молодий господар має два цегляні й один дерев'яний

будинки, загатив невеличкі ставочки, в яких розводить пструги

більш відому для загалу форель.

-

rаздує доволі вдало, працює

лісничим, нерідко приймає у себе групи туристів і колишніх краян).
Того ж

1989 року, влітку, відбулася наша перша сімейна поїздка

в рідне село зі старшим братом Василем, сестрами Ганною,

Марією, дружиною Анною. Скільки то було пекучих і радісних
сліз. Згадали і обходили всі пам'ятні місця, всі джерельця, потічки,

·

нашу річку, що в'ється уздовж села. Від радості цілували землю,
де стояла пам'ятна рідна хата, віднайшли великий камінь, де був

її поріг. Так ми поверталися до рідної землі своїх предків .

. . . Наприкінці
воскресла від

80-х років Україна ожила, пробудилася,

подиху

національної ідеї і

змужнілого

самоусвідомлення українців, утвердивши згодом, у

1991

році,

Актом про Державну незалежність і всенародним референдумом
своє віковічне прагнення до самостійності. Обірвалися політичні

й ідеологічні i::iyтa жорстокої системи, розкріпачилися людські
душl.

Лиш тепер настали умови, щоб у доленосних і пекучих

питаннях народів і людей від майже підпільно-самодіяльної
діяльності одержимих одинаків перейти до відкритої публічної
праці. Нового дихання набула робота і в середовищі виселенців з
Карпат - лемків. У липні

1988 року у Львові створено товариство
"Лемківщина''; Такі ж товариства у 1990 році були засновані в
Тернополі та Івано-Франківську. У 1991 році у Львові народилася
ще одна громадська організація - Фундація дослідження

Лемківщини.
Керівники цих об'єднань періодично запрошували мене на
засідання правлінь, де йшлося про відзначення подій і дат,
вшанування наших видатних земляків чи просто на побачення
з краянами. Особливо до душі стали зустрічі з активом
Фундації.
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Тут в усьому панує аrмосфера щи;рого спілкування, справжньої
діловитості, відповідальності за висвітлення історії і самобутньої

куль'l'}'Ри автохтонів західних Карпат. У ШевчеНІQ.вському гаю, де
працює осередок Фундації, патріотичні почини завжди
завершуються конкретним ділом. Пригадую, з яким завзяттям
будувалася там прекрасна лемківська церковця"- копія церкви із
села Котань, спорудженої

1841 року. До речі, це моє сусіднє село.

Невrомний дослідник на ниві лемківської історії Іван Красовський

щорічно готував і видавав дві-три лемкознавчі книжки, а зараз
многотрудно завершив створення експозиції Музею історії і
куль'l)'Ри лемків, жерrовно відцавши цьому не один рік настирливої·
пращ.

Звичайно, ця робота потребувала значних коштів, бо далеко
не все вдавалося здійсни:rи за рахунок добровільних пожертв. Час

від часу благочинну фінансову допомоrу надавала і фірма "Світоч".
Невимовно-зворушливу радість, пронизану щемною печаллю,
щоразу приносять поїздки у Лемківський край

·куточків.

-

до рідних

Найчастіше наша мандрівна сімейна група вирушала у

товаристві земляків: Ярослава Швягли, Петра Когута, Івана
Красовського, Михайла Костика, Дмитра Солинка, Володимира

Шуркала та інших. Так я засвідчував своє дійове членство у
Фундації дослідження Лемківщини. Щоразу довідувався про нові
історичні факти, відкривав для себе нові імена славетних земляків,
пізнавав справжні скарби культури свого народу

-

дивосвіт

народного мистця Никифора, храм мелодії і сяєва слова Богдана
Ігоря Антон,ча, епохальну велич композитора о. Михайла
Вербицького

-

автора музики Державного гімну України.

А тим більше незабутні враження залишаються, коли

вдається побувати на святкових лемківських дійствах
Русалля до Івана" в Зиндрановій

-

-

"Від

це дітище Федора Гоча, на

"Лемківській·ватрі" у Ждині. Відвідуємо нашу дерев'яну церкву,

в якій був хрещений (тепер діє, як костел), йдемо на цвинтарі в
нашому селі і сусідньому Свіржова Руська, де похоВЩІі мої діди
і прадіди.
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Ці подорожі, під незмінно дбайливим "патронатом" дружини
Анни, стали справжнім відкриттям не знаного раніше світу для
наших сиців- Анатолія та Юрія, невісток Наталії й Олени. Згодом
долучилися представники нового покоління

-

щебетливі внучки

Іренка, Катруся, Маргаритка-Софійка. А зараз до першої подорожі
серйозно готується найменший з Тавпашів
вже вчиться ходити

У грудні

2001

-

Андрійко-Нестор:

...

року, у рік 10-річного ювілею Незалежності

України, виповнюється десять років і від часу заснування Фундації
дослідження Лемківщини. За цей час Фундація утвердилася
багатьма добрими справами, виросла як вельми~ авторитетна

.

.

.

громадська оргаюзац1я, що принесла велику користь справ~

відтворення історії рідного краю, розвитку і плекання культури
лемків.

У планах Фундації - видання rрунтовної праці «Енциклопедія
Лемківщини», до друку якої вже приступили у Варшаві, створення

Архіву Лемківщини і Бібліотеки лемкознавчих видань у Львові.
ІЦиро радий, що долучився до такої важливої роботи, яка знову

відкриває нам і нащадкам замулені лиходіями наші святі

першовитоки і 'дозволяє віддати кожному свій синівський борг
славному роду нескорених лемків - карпатської вітки української
нації.

А шлях до цього простягається від порога батьківської хати ...
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ВЩ УПОРЯДНИКА
Ця автобіографічиа розповідь Аидрія Тавпаша, що готувалася до
друку в одному із збірників ле:wківської громади у Львові,

hompanw,a до

рук цілком випадково: знайомий попросив зробити коректуру кількох
статей. На той час про А11дрія Іваиовича меиі було відомо в ду.же
загальних рисах, тож сприйиалася та інформація якось сухо, офіційно

-

як канцелярська довідка з відді'l)' кадрів. 1раптом - ці кітzька рукописних

сторінок спогадів. Перечитував удруге, втретс. І уява кінемато

·графічно вимальовувала кадри людської долі ...
Це щось несумісне: дитина

-

і війна, щирий дитячий nо?JІЯд

хижі озбросиі дорослі люди, добродушиі дитячі мрії
безпощадність очманілого світу,

тішитися

-

mat<e

-

-

і

і ци11іч11а

природнє бажання дитини

а довкола кров, вибухи; смерть. Боже, верни людям розу.м!

А ось іиший мотив: о, 11еосяж11і обрії' юиості, безкрай сиаги і
сподівань, повінь почуттів і перша любов, незбориие ба:жання пізнавати
цей дивний світ і утвердити себе в житті добрими справами, вміння
радіти кожиому світаику і дарувати посмішку. Життя прекрас11е!

Люди, я люблю вас!

Один за одиим зринають наступні сюжети: молода сіи 'я, радість
батьківства, перша влас11а оселя, досяг11е1111я у праці, професійие
зростання. І робота, робота, робота... Як це важливо

-

бути

потрібниw людям!

А далі: підростають си1ючки, а ось у:JІсе иа роботі іиоді
звертаються "по-батькові" і це поки що незвично; нові посади, ще
більше, більше роботи.

1 відповідальність -

за справу, перед людьми,

перед власниw сумлінням. Та Бог знас, хто яку ношу витрииас ...

Цей перелік асоціативних розширень фактів з біографії Андрія
Тавпаша можна було би продов.ж:увати. Бо в ній стільки життсвих,

дра,-wатичиих поворотів, стресових випробуваиь, зиакових подій,
рішучих вчинків

-

на кілька серіалів би вистачw,о. Один лиш епізод

-

оте вистраждане повернення майже через півстоліття до порогу
отчої хати, иа рідиу землю пращурів, в якій закопаиа і твоя пуповиuа,

-

як його пережити без пекучої сльози і щему звороіобленого серця!?
І

1 все це пере.межоване із звичайною радістю щасливо;: людини,

яка

свято шаиує в житті віриість і порядиість, справедливість і гідиість,
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для котрої джерелом життєвої" наснаги є сімейне вогнище і посмішка
коханої дружини, найприємнішою новиною

-

що у друзів все гаразд, а

найвищим виміром патріотиз.му- продуктивність праці кожного задля
суспільного достатку.

... Пропозµцію

написати нарис чи навіть книжку Андрій Іванович

сприйияв, як 11е зовсім варту уваги. Мовляв, чи буде когось цікавити

життєвий шлях Тавпаша, бо ж не його одного обпалwю війна, і
депортованих було мільйони ... та й директорів підприсмств у нас
1/Є.?vtало.

Через кілька днів, коли розмова на цю тему зайшла. знову, Андрій
Іванович дістав із шухляди письмового столу кіпку лист{(ів і сказав, що

ліпше було б опублікувати цей матеріал, і передав одии примір11ик. То
була ксерокопія авторського рукопису Дмитра Ступака "Причинки до
історіі"ле,wківського села Святкова", написаного незадовго до початку
Другоі' світової війни.

По xвWli часу Андрій Іванович почав неквапом читати вголос, якось

по-особливому тихо, мелодійно і лагідно, хоч текст був зовсім не
ліричний. Такою тональністю наспівують колискову.
"Село Святкова лежить в середині Лемківщини ...

Села, які оRружають Святкову, слідуючі: Святківка, Котань,
Дош11ицн, Явіря, Свіржова Руська, Волівець, Незиасва і Ростайие.
Святкова положена на висоті 434 метри понад поземом моря ...

Околиця села лісиста, здорова.
В Святковій у

1935 році було 850 душ

населеmІ.Я ...

Всі мешканці Святковоїукраїнці."

У кабінеті було чутно лиш цокання настіиного годинника.
Андрій Іва11ович акуратио поклав свій приміриик рукопису в папку.

"Оце треба видати. Обов 'язково" ...

-

здавалося, що віи загортає у

полотно :ж:Jwеню землі з рідиого краю, якою благословляли батьки перед
дШІекою дорогою.
Як бути з публікуванням кииги, иайліпше в цій ситуацй' порадив

професор Львівського державиого університету Іван Щерба

-

відповідШІьний секретар Світової Федераціі' українських лемківських
об 'єднань: треба видавати і про село Святкова Велика, і про його
уроджеиця

-

Андрія Іваиовича Тавпаша. А чи не варто це посдиатц_ в

одній книзі? Певио, що так.
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Бо ж так природньо: розповідь про уславлену людину, яка нині
очолює відому всій Україні кондитерську фірму "Світоч", і написаний
понад шість десятків літ тому історичний нарис про історію ї'ірідного
села на Ле.мківщині

-

Святкову Велику. Тим більше, Андрій Тавпаш

народився саме тоді, коли місцевий священик Дмитро Ступак

завершував роботу над рукописом. Вже мала з 'явитися публікація у
"Віснику" Наукового Товариства і.,.,,ені Шевченка у Львові, але цьому

завадw~а Друга світова війна, і десь в редакції загубився сам оритінал.
На початку 60-х років Дмитро Ступак передав заново написаний
рукопис у скорочено,.,.,,у варіанті вченому історику-етнографу Івану
Красовському для одного видання про Лемківщину, але хрущовська
"відлига" виявw~ася короткочасною - книга була зията з тематичиого
плану видавництва, і матеріал надовго заліг у шухляді домашнього
архіву Івана Дмитровича. Дивно, як його не вw,yчwiu нишпорки під час

неодноразових обшуків квартири вченого. Вже згодом Іван Красовський
прийшов з цим рукописом до Андрія Тавпаша.

І навіть якщо спустошена колись Святкова Велика нині існує в
межах створеного польською владою заповідника й обзавелася

кільканадцятьма дворами нової забудови, то цей парешті явлений

нащадкам спомин про село їхніх пращурів уже не зійде у небуття
вічиості. У книзі віи ісиуватиме й для иаступиих поколіиь

-

терпким і

болючим, але необхідним ...

Готуючи матеріали видання, найва:ж:че було вклинитися у графік
"президеитського" часу Андрія Тавпаша, щоб трохи порозпитувати.
До проекту долучився ще один журналіст, і робота стала посуватися
жвавіше.

Упорядник
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Микола ПРИХОДЬКО

БИСТРИНА
Андрій Іванович Тавпаm

-

напрочуд цікава людина, і

захоплені відгуки про нього чув задовго до особистого знайомства
від багатьох колеr-журналістів. Та й публікації про rенерального

директора фірми "Світоч", про колектив "солодких" чудотворців
завжди читалися з інтересом і не без гордості за успіхи земляків.
Якщо більш-менш регулярно переглядати наші газети і
журнали, то невдовзі без надмірних зусиль можна набраги пишну

теку матеріалів

-

інтерв'ю, статті, листи, розповіді, огляди,

розмірковування. Та й в Інтернеті відвідати світочанську веб
сторінку можуть усі бажаючі. А ще Андрій Іванович нерідко бере
участь у телевізійних передачах і радіопрограмах, а фірма "Світоч"

-

щедрий спонсор чисельних публічних акцій, отож досить швидко

завдяки засобам масової інформації можна мати про нього
достатньо представницьке уявлення.

Пояснити "силу тяжіння" журналістів лише тим фактом, що
Тавпаш очолює успішну фірму "Світоч", знану своїми солодо
щами,

-

це буде дуже поверховий висновок. Закономірність

популярності Андрія Івановича зумовлена не лише його

президентсько-директорським статусом чи відповідальними
повноваженнями депутата обласної ради. Такій людині є що
сказати, про що розповісти. Таку людину цікаво слухати.
Ще б пак: за плечима

-

шість десятків літ. Але чи завжди

поважний життєвий стаж rарантує наявність того досвіду, який
би був цікавим і повчальним для інших, широчінь світоглядного
овиду, що не стягує співрозмовника обручем персональної
зацикленості, сміливість передбачень, на які не завше зважаться
у своїх туманних прогнозах навіть всезнаючі астрологи чи
завбачливі радники.

Стиль розмови Тавпаша лаконічний, діловий, кожне слово
зважене,

а чіткий

виклад думки

здобрює

інтонаційна

різнобарвність. У його манері - доброзичливість і дотепний ~арт,
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що одразу створює теплу і невимушену атмосферу спілкування.
Говорить переконливо, рясно ілюструючи тему промовистими

фактами, однак без витіюватих наворотів і напускного пафосу

-

так, ніrби озвучує вже знайомий йому текст. Власне, оте характерне

слово "ніrби", що іноді зринає в його говірці, з репресованою

донедавна у нашій мові літерою "t' усередині, мов м1чений атом,
може бути маленькою підказкою про край, де розвивалися корені
роду Андрія Тавпаша, і які джерела живлять його понині.
При зустрічі з представниками мас-медіа у своєму робочому
кабінеті, він, як правило, полишає керівне крісло і підсідає до
столика, за яким офіціоз недоречний. Іноді ситуація дозволяє
перебрати попередньо домовлену тривалість бесіди, і господар

доволі скромно обставленого кабінету сам може зініціювати
розмову на ширше коло проблем. Навіть ті журналісти, які
особисто знайомі з Андрієм Івановичем вже кілька десятиліть,
щоразу знаходять у свого візаві цікаві теми сьогодення, "живі"
картинки нових явищ, ориrінальні погляди на перебіг подій з
калейдоскопу буднів.
Задля конструктивності візиту Тавпаш неодмінно викроїть

якісь півгодини зі свого спресованого "президентського" часу, щоб
особисто показати "солодке" виробництво "Світоча", а для тих,

хто на підприємстві вже бував раніше, обов' язково знайдуться нові
острови для пізнання світочанського архіпелагу. Коментарі -у ході
огляду. Тепер лише встигай сходами чотириповерхового корпусу,

з цеху в цех, бо ваш rід на ліфт чекати не стан'е.
Поталанило тим журналістам, хто мав можливість побути
.
І

поруч з Тавпа~ем бодай кілька днів поспіль, працюючи, скажім<:>,
у складі якоїсь делеrації чи під час відрядження в Київ, куди Андрій
Іванович вирушає частенько у "фірмових" справах і, як правило,

авrомобілем. Звичайно, протягом білого дня вихопити Тавпаша зі
столичної круговерті

-

то марно, але кілька вечорів у готельному

номері, дорога туди-назад

- найліпша нагода для невимушеної
розмови. Хіба що невеличкі перерви і корективи у сценарій діалогу
будуть вносити інформаційні випуски новин чи дзвінок мобільного
телефону.
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БИСТРИНА

"БИСТРИНА

.

Андрій Тавпаш належить до категорії тих людей, хто мислить

розсудливо і діє відповідально, з глибоким усвідомленням
специфіки конкретної ситуації. Живемо ж ми нині за таким

щільним і жорстким графіком, який здебільшого вже не передбачає
часу для повторної спроби-чи запасного варіанту. Так ретельно
готуються до стрибка з парашутом, так чітко діє в реальних умовах
сапер, так завбачливо прораховує наступні ходи на шахівниці
rросмейстер, так одержимо йде до зустрічі з перемогою атлет, так
натхненно працює митець у благословенну мить одкровення.
Втім, суспільний вимір зваженості і далекозорості дій цього
керівника завжди помножений на якийсь баг,атофакторний

коефіцієнт розширення відповідальності: перед людьми, що надали

свого часу йому кредит довіри і разом з якими торував шлях розвитку
фірми в роки становлення молодої держави; перед доброю

всенародною славою підприємства, яку дбайливо виплекали всі

.

.

.

.

.

попередю покошння св1точан; перед оптим1стичною значим1стю

"Світоча" для утвердження у наших співвітчизників віри, що не
такі вже ми й безталанні, в період затяжної скрути; перед
прийдешністю- самоствердним поступом фірми у новому столітті.

Андрій Тавпаш насамперед цікавий тим, ЩО він завжди
сучасний. Цю позитивну характеристику безоглядно приписують

здебільшого молодому племені з правом монопольного володіння
нею. Але бути сучасним

-

це не конче існувати в рамках

визначеного вікового цензу. Належність до доби сучасності
визначається не просто фактом біологічного існування у даний
час, а прагненням найповніше осягнути попередні і теперішні
здобутки цивілізації, особистою участю у творенні прикметних
рис сьогодення.

Знання робить життя красивим, і людина народжується на світ,
щоби повсякчас учитися та якнайдовше залишатися молодою.

Можете з Андрієм Івановичем на цю тему не погоджуватися, але
він думає саме так. За якимось внутрішнім компасом він одержимо
націлений на сприйняття нового, найкращого, передового.
Тавпаш постійний у бажанні оволодівати новими знаннями.
Свого часу, вже маючи середню спеціальну освіту, здобуту в
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технікумі залізничного транспорrу, він поступив на юридичний

факультет університету. Гадаєте, вирішив просто змінити фах,
галузь. Та ні, молода людина усвідомила потребу нових знань для
розширенця свого діапазону діяльності. Ну не може він просто
так нудитися!
Небавом, вже з дипломом юриста, Андрій Тавпаш закінчує

ще й економічний факультет. Та зовсім не тому, що перехотів
шукати щастя на ниві юриспруденції, а вирішив бути економістом.
Ця багатовекторність інтересів, невтамовна спрага нових знань
виточували самобутні грані особистості майбутнього керівника.
Та й пізніше, коли вже на "Світочі" розпочався ринковий
"лікнеп", президент фірми списав конспектами не один солідний

зшиток на всіляких бізнес-семінарах і конференціях. А ще варто
додШ'И той досвід, яким збагатився Андрій Іванович, відвідавши

.

.

не один десяток спорІДНених шдприємств за кордоном.

Тавпаш неодмінно має переглянути щоденну пресу і, будьте

певні, у цьому масиві він "відловить" найсуттєвіші з публікацій дайджест можна випускати. А товсті серйозні журнали

-

це, як

правило, "домашнє завдання" на вечірню годину ·або вихідний.
Таке враження, що він постійно ''увімкнений" в інформаційний
простір. І нікого не дивує, коли Андрій Іванович переповідає цікаве
повідомлення з випуску радіоновин, що був нині о п'ятій ранку.
Знаєте, яка перша обнова нового століття у службовому
кабінеті Андрія Тавпаша? Не євроремонт інтер'єру, не стильні
офісні меблі, а просто звичний інструмент теперішньої діяльності
й управління (навіть більше

-

спілкування зі світом)- сучасний

комп'ютер з підключенням до мережі.
Як на мене, Тавпаш - такий чоловік, котрий ніколи не стане
писати мемуари тільки тому, що він усім своїм єством
зорієнтований на якусь майбутню, і то вже конче невідкладну,
справу. Він миттю знайде однодумців, залучить фахівців. Будуть
наради, консультації, вивчення досвіду, перші спроби
впровадження, але вже наперед відомо: поки якась новація
декому з керівників інших підприємств лише зблисне ~бливим
окрайцем далекої перспективи, для Тавпаша і його команди вона
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вже сяятиме прописною істиною упівнеба. Це, як у досвідченого
дириrента: оркестр ще розучує партитуру, а в його душі вже

нуртують всі барви звучання нової симфонії.
Хоч не без труднощів, та все ж успішно перевівши
підприємство у систему координат ринкових відносин, Андрій

Тавпаш і колектив фірми "Світоч" привернули пристальну увагу
засобів масової інформації. У той час, коли один за одним
опинялися "поза грою" авторитетні монстри промислового

.

потенц~алу,

про

завзятих

.

.

свпочан громадсьюсть

раз у раз

довідувалася щось позитивне: вони першими серед вітчизняних

підприємств

харчової

·промисловості

пройшли

шлях

роздержавлення і приватизації, у них невпинно зростають обсяги·
виробництва, повним ходом йде оновлення підприємства, на
вищий рівень стає робота щодо якості продукції, ласунів ваблять
смачні новинки світочанського асортименту, а фірма отримує

.

.

.

.

.

авторитети~ нацюналью та м1жнародн1 нагороди

...

Якось на зустрічі з журналістами директор одного відомого
на всю країну львівського підприємства, яке чахло на очах, довго
і нудно розпов.ідав про негаразди, що виникли після розриву
колишніх економічних зв' язків і втрати звичних ринків збуту, про

хронічний брак обігових коштів і непосильний податковий прес.
Одна журналістка, не витримавши потоку банальностей,
зауважила: ну, а Тавпаш на "Світочі" дає ж собі раду. Щоб якось
підкреслити значимість свого "серйозного" виробництва, маститий

керманич опустілих заводських корпусів недбало кинув репліку,
мовляв, це ж вам не цукерки робити ... Певно, було би ліпше, якби

він тоді вдав, що не почув, або просто чемно промовчав. Бо гостра
не тільки на перо "леді мас-медіа" доречно нагадала всім присутнім
приповідку про нездалого танцюриста, котрому, як відомо, весь
час щось заважає

...

"Солодке" виробництво ніколи не було таким "солодким", як
це уявляє більшість з нас. Про те, що відбувається, так би мовити,
по іншу сторону загортки для солодощів, Андрій Тавпаш може
переповідати годинами. І "найсолодший" львівський директор

відкриє вам стільки драматич_них ситуацій з власного досвіду
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керівництва, що ними можна було би укласти том антології
сучасної "боротьби за виживання", або краще

-

"науки

перемагати".
Дорогу подолає той, хто крокує вперед, і лише якісна праця

приносить "солодкий" результат- це також постулати, які сповідує
Андрій Тавпаш у своїй діяльності. Втім, про успіхи "Світоча" він
ніколи не стане говорити від першої особи.
Навіть коли журналісти хотіли розговорити Андрія Тавпаша на
особисті теми, він звично обмежувався кількома фразами загального
характеру і тут же пропонував нову кандидатуру, яка, на його думку,

ще більше вартує уваги і буде більш цікавою для читачів, бо: "ця
людина - чародійник нашої фірмової рецептури", "а ви знаєте, хто
запропонував випускати ось такі цукерки", "я познайомлю вас з
фахівцем, від якого всеціло залежить якість наших виробів" тощо.
Людей "Світоча" президент знає феноменально.

Зустрічаючись з представниками творчого фаху, Андрій
Іванович відверто захоплюється ними і, ніби трохи зніяковіло,
нагадує: ну, ми

-

люди звичайні, земні ... Але коли він починає

говорити про кондитерське мистецтво і фахівців фірми, то ловиш

себе на думці: а даремно визначення кола творчих людей звично
обмежується лиш тими, хто пише музику, картини або книги,

співає чи танцює. Бо творчість

- це спосіб мислення і спосіб

поведінки людини взагалі.
Захоплено, оперуючи цікавими фактами, Андрій Іванович може
розповідати також про історію шоколаду, його корисні для організму
шодини властивості, понадвікові традиції шоколадного виробництва
у Львові. Всі гості неодмінно довідаються, що ще на початку ХХ

століття швейцарський Берн і галицький Львів заслужено пишалися
статусом "шоколадних" столиць Європи. Коли заходить розмова на
цю тему,

не було

жодного випадку, аби не увімкнувся

журналістський диктофон чи не забігала рядками записника ручка.

А що найкращий у світі шоколад виготовляють на "Світочі", у
цьому президент фірми переконаний однозначно. Та й багато
арrументів для доказу йому наводити, зазвичай, не доводиться, бо
хто хоч раз куштував цей "королівський продукт" світочанського
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виробництва, той ніколи не залишиться до нього байдужим. Це вже

точно: wешні кондитери володіють не лише вмінням, а й дивним
секретом.

Сучасне шоколадне виробництво "Світоча"

особливої гордості Андрія Тавпаша

-

-

предмет

то щось надзвичайне. Це

варто бодай раз побачити, як і враження тих, хто вперше потрапляє
у фантастичне королівство солодощів. Навіть дуже дорослі і надто
поважні "дяді і тьоті", здавалося, на якусь мить тут ставали
дітлахами, котрих чарівна фея перенесла у світ їхніх далеких мрій.
Бо вже сама атмосфера шоколадного аромату творить п'янкий
мікроклімат нової реальності.

Не сумніваюсь, що в тих, хто потрапляв сюди вперше,
виникало бажання щипнути себе за руку: де я? .. Довкола якийсь
незвично організований простір, і в цьому модерновому комплексі
індустріальної архітектури відбувається феєричне дійство. Ось
каскади аrреrатів мовчазно переморгуються різнокольоровими

очицями індикаторів- мовляв, у нас все нормально. Ніби потужні
артерії між ними

-

мереживо елеrантних трубопроводів, якими

до одних дільщщь пульсує розігріта шоколадна маса і начинки, а
до інших подається тепло і холод. Звичним маршрутом невпинно
курсують вагончики-форми, в яких за чітким порядком, без

метушні, розташовуються "пасажири" -складники. Їхня подорож
не з простих: чого вартує лиш півгодинне блукання лабіринтами
холодильної камери після розманіжуючого тепла. А ось і
завершальний етап конвеєра: на фінішній прямій

-

парад

шоколадних плиток. Чу-да-сі-я!

І лише тут, коли нарешті бачиш присутність людей,
повертається відчуття дії земного тяжіння. По-земному усміхнені
жінки поправляють у футлярах для транспортування вже загорнуті
плитки шоколаду. Виявляється, доокруж

-

реальність, а не

бутафорія знімального майданчика фільму про якийсь інкубатор
віртуальних кіборгів.

Це вже зараз сценарій комп'ютерно-автоматизованого створення
безперервного шоколадного потоку сприймається звично, як

належне, навіть рядовим працівником "Світоча". А ще кілька ро:ків
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тому ні досвідченим ветеранам виробництва, ні провідним фахівцям,
бодай щось таке подібне було на фірмі, - і наснитися не могло. Хіба
що бачили в зарубіжних рекламних буклетах. Думка змінилася, коли

rенеральний директор зініціював цілий серіал поїздок на кращі
підприємства кондитерської галузі. Тільки не колишнього Союзу,
бо львів' яни і так були визнаними лідерами, а Західної і Центральної
Європи. Після цього когорта однодумців зросла, і світочани

першими серед вітчизняних виробників солодощів почали не лише
мислити, але й діяти по-новому.
Свій піонерський прорив у шоколадному виробництві вони
розсудливо визначили як алrоритм модернізації інших підрозділів

фірми

-

карамельного, бісквітного, вафельного. Найважливіше,

що визрів висновок, набутий власним досвідом на своєму
підприємстві. Певно, Андрій Іванович Тавпаш, як керівник, має

приємність з того, що на "Світочі" процес оновлення виробництва
проходив не як виконання директиви згори, а відбувався, як
усвідомлена колективом необхідність дати відповідь на вимогу
часу: яким бути "Світочу" в майбутньому.

Але, здається, я поступово "забрів за греблю", бо починаю
захоплено розповідати про фірму: даруйте, синдром шанувальника.
Це майже так само, як поводиться Андрій Іванович, коли

журналісти цікавляться особисто про нього, а він за мить

.

.

переходить на св1точансью теми.

Якось президент Української Асоціації Якості академік Петро
Калита, вітаючи пана Тавпаша на засіданні Клубу лідерів якості з

черговим здобутком, фуршетно проголосив:
У світі відомі вже "Світоч" зі Львова

І лідер зі "Світоча" - Тавпаш А11дрій.
Усі ми радіємо з друзями знову

Солодким здобуткам іх здійс11е11их мрій.
Бо "Світоч" і Тавпаш
Бо "Світоч" і Тавпаш

-

для нас це єдине,
з од11ого ребра,

Бо "Світоч" і Тавпаш-то цвіт Украіни,

Єди11а родииа любові й добра!
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Цей дружній спітч звучить досить патетично і, можливо, через
те комусь пригадаються з цього приводу в1рш1 пролетарського

класика про "нерозлийвода" -стосунки однієї політичної партії та

її "вічно живого" поводиря. Але в нашому випадку, в розрізі

тандему "колектив і керівник", осмислено збагнувши варіанти і
можливості розвитку фірми в реальних умовах входження

українського пострадянського суспільства в щільні шари

атмосфери ринкової економіки, треба віддати належне
стратегічному мисленню і прозорливості керівника "Світоча".
Стриманості і терпінню також.
Умови української дійсності тих років викристалізували в
Андрія Тавпаша переконання: щоб утвердити "Світоч", треба
співпрацювати зі світовими авторитетними структурами, які
надбали найкращий досвід, а не з доморощеними похапливими і
хтивими "авторитетами"

-

мульними карасями чи то від

політики, чи від економіки. Неодноразові пропозиції їхніх

емісарів надати підтримку високодостойного столичного лобі
("под крЬІшей клана моего") і, зрозуміло, врахувати "особистий
інтерес" викликали насамперед бажання добре вимити руки з
милом. Печалило, що так масштабно заправляють у нас лукаві

прохіндеї без Бога в серці.

rарантом свого поступу колектив обрав партнерство з
міжнародною компанією "Нестле"

-

виробником продуктів харчування.

знаним у всьому світі
На фірму прийшов

стратегічний інвестор, а не стратегічні хапуги. Тому й не було зі
"Світочем" нічого подібного, що відбувалося та й врешті відбулося,
скажімо, з вітчизняними пароплавствами, окремими вельми
"привабливими" комбінатами, деякими обленерго ...
Те, що було зроблене на фірмі вже за два перші роки реалізації
інвестиційного проекту, чи то у грошовому вимірі, або ж щодо

технічного оновлення виробництва, чи запровадження сучасних
технологій, забезпечення раніше недосяжного рівня якості
продукції, освоєння світового досвіду менеджменту і взагалі
становлення нового корпоративного іміджу "Світоча",

-

варте

подиву, захоплення і визнанщ~:.
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Звичайно, такі перетворення навіть у колективі сприймалися
не всіма однозначно. Хоча й поодинокі, але були і байдужі, були і
невдоволені. Нічого дивного: у швейцарський Давос в засніжених
Альпах на щорічні форуми з проблем rлобалізації світового
розвитку також з'їжджаються не тільки учасники, але й пікетуючі.
Ще старозавітний Мойсей, одержимий переходом на землю

обітовану, мусив мудро перетерпіти дошкульні кпини і зневіру
деяких слабодухих "соплемінників". Така вже доля тих, хто веде
за собою ...
Андрій Тавпаш - земний чоловік, і зовсім зайве "підтягувати"
його на функцію месіанства, навіть стосовно "Світоча". Наскільки
він сповнений незборимого бажання поступу, настільки ж

притаманна його вольовій вдачі риса відповідальності

-

а це не

таке вже й часте у нашому житті поєднання. І поки хтось інший

буде нудно скімлити на долю, нарікати на несприятливі обставини,
ліниво споглядаючи, вичікувати погожої днини чи попутного вітру,
Тавпаш уже долатиме неторований шлях до визначеної, а, отже,
вартої мети.

Коли у перші роки становлення молодої держави в нашому
економічно агонізуючому суспільстві завертілося всеохопне бедлам
шоу у визначенні всілякономінаційних достойників, Андрій Тавпаш

методично цілеспрямовано вивіряв курс розвитку фірми, разом з
командою робив послідовні кроки щодо реформування підприємства.
І "Світоч" дарував людям радість. А новоявлені оракули різної масті
навперейми просторікували обібраному і розкуйовдженому люду як

не про недолугість "демократів", то про засилля "колишніх", або ж
запускали довгограючу "коломийку" про труднощі перехідного
періоду. За цей час хтось увінчався "липовими", пардон, графськими
титулами, інший вгішився "самопальними" медальками-цяцьками, а

ще дехто умовно поважнішав від дутих "вчених" звань
різнопрофільних громадських поп-товариств-академій.

Аж якось випадково, у часі наближення до 1О-рі чн;ого ювілею

Незалежності України, місцева влада зненацька виявила, що
rенеральний директор "Світоча" - знаний у всій державі_керівник

-

дотепер не має жодної урядової відзнаки, крім ще всесоюзних!
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А фірма за цей час утвердилася беззаперечним флаrманом
вітчизняної

індустрн,

щиро

шанованим

мільйонами

співвітчизників виробником солодощів, найбільшим в області
платником податків до державного бюджету. Ситуацію стали
спішно виправляти ...
Ще одна риса, яка характерно виокремлює Андрія Тавпаша, -

це ставлення до минувшини. Йдеться не тільки про його

.

.

.

.

зац1кавлення ~сторичною тематикою в широкому розумшю чи

навіть прагнення щонайповніше довідатися про краєзнавчі
новинки у дослідженнях рідної Лемківщини, але й про властиву

йому потребу зібрати крупинки фактажу з історії підприємства.

Саме Тавпаш невдовзі після того, як очолив колектив, зініціював
пошукову роботу по всіх міських архівах і фондосховищах щодо
потвердження призабутої слави Львова яко "шоколадної столиці"
Європи.
Бо, вважає Андрій Іванович, людина, котра знає історію свого
підприємства, ніколи не працюватиме понуро, мов відбуваючи
повинність. Тож, можливо, саме відповідальність за понадвікові

традиції "Світоча", усвідомлення нинішніми світочанами своєї
причетності до естафети поколінь майстрів надають львівським

солодощам оту специфічну вишуканість і неповторність смаку,
вибудовують всю філософію гордості за працю і ставлення до

споживачів у вивірену формулу успіху: "Наш король - Його
Величність Покупець".

Кредо світочан, здавалось би, просте, та зусиль коштує
немало, аби "фірмове" слово не розходилося з ділом. Як би там

не було у вирі

життейських буднів, однак не в стилі Тавпаша

прикрі наслідки "нестандартних" ситуацій переносити на
взаємини з оточуючими чи навіть виказувати у якийсь
"непротокольний" спосіб кепський настрій і роздратування.

Підстав у житті для цього є доста, але й не уявляю, як то вже
треба "пристаратися", аби Тавпаш "закипів" і піддався миттєвим

емоціям. Цей чоловік достатньо гартований, тож вміє тримати
удар, і мудрий, щоб не звертати уваги на витончену, іноді завчасно

.

.

.

продуману, ПІДЛІСТЬ чи НlКЧе:'fНУ глупоту.
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Андрій Тавпаш у повсякденні

-

дієво-життєрадісний, такий

собі моторний оптиміст з доброзичливою, щирою посмішкою,
вогником в очах. У його поведінці ніби і нема чогось надмірного
й особливого. Вчинки природні, звичні - певно, власне це й робить
їх ще більш пам'ятними для оточуючих. Засвіт вставши, він
хвацько викосить розбуялу траву перед будинком (мешканці

неодноразово телефонували комунальникам: гляньте, як заросло
дворище, а тут же люди ходять до Шевченківського гаю ... );

приємно здивує товариство на перепочинку в дорозі букетом
польових квітів - "для дами" (і годі тут шукати манірності чи
якогось напускного "джентльменства"); а на трасі, час від часу

перепитуючи водія, чи той, бува, ще не стомився, позмінно

чергуватиме посаду "бортового штурмана" з місцем за кермом,
жартома додаючи: ну, зараз поїдемо трохи швидше ...

Можливо, дещо хаотичними виглядають ці сторінки розповіді
про Андрія Івановича Тавпаша. Десь у такій послідовності - в
найбільш загальних рисах

-

"проявлялися" на папері протягом

кількох вечорів враження після зустрічей-бесід.
Одного дня поступила пропозиція проскочити у відрядження
до Києва: то й дорогою переговоримо ще. Машина буде о шостій
ранку.

Поїхали.

НА ПЕРЕЇЗДІ
Наше авто, полишивши заспане з ночі львівське передмістя,
прудко і легко мчить пустою київською трасою. Ярослав Боднар,
незмінний водій Тавпаша ще з часу головування у Галицькому

райвиконкомі, цю дорогу знає не зrірш, як колись до сусіднього
села, куди замолоду навідувався парубкувати.
Ось уже перша сотня кілометрів позаду

-

райцентр Броди.

Андрій Іванович запально-щиро розповідає нам про недавню

зустріч зі своїми земляками на "Лемківській ватрі~'. Стільки
спогаДів навіяно

-

про дитинство, рідне село, давніх друзів, їхні

життєві стежки-доріжки ...
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Раптом- непередбачена зупинка: закрито залізничний переїзд.

Пан Ярослав обурюється: ЩОСЬ тут не за графіком, о цій порі не
має бути ~одного пасажирського потягу. Дійсно, на дільниці
працює маневровий локомотив. Раз прогуркотів самотньо в одну
сторону,

свистанувши чванькувато перед нами; згодом, ніби

зібравши десь у раннішніх сутінках до гурту кілька заблукалих

вагонів, поволік їх до іншого пристанища. Там довгенько
вовтузився, владно командуючи своїм пронизливо-нестерпним
голосом.

А переїзд все ще закритий, і ми змушені чекати. Хоч пан

Ярослав трохи нервує, походжаючи довкола машини, але для нас
з ним

-

це ще й нагода накуритися "ащшсом" на решту шляху.

Стрімголов промчав експрес, франтово сяючи вікнами, а вже
згодом виринає захеканий трудяга-локомотив з довжелезною
вервечкою товарних вагон1в.

Андрій Іванович залишився в салоні авто, переглядає газети.

Та коли состав наблизився до нас, його мовчазний погляд

зупиняється на цій сонній кавалькаді, що неквапом переповзає
переїзд.
Здається, розумію, про що зараз думає Тавпаш ...

-Ось майже в таких "СВ" відбулась у сорок п' ятому моя перша

"подорож" через всю Україну,

-

з гіркою журливою іронією

підтверджує здогадку Андрій Іванович, коли ми з водієм всілися
в машину.

-

Жах, що діялось ...

По приїзді у Київ, того ж дня увечері, після ділової зустрічі в

якомусь столичному відомстві, Андрій Іванович ще мав прямий
ефір у телепередачі. Перше запитания пишиої київської ведучої
до tенерального директора фірми "Світоч" було вельми
"ориtінш~ьним і дотепним":

-А які ваші улюблені з дитинства солодощі?..

-

Наші, вітчизняні,

-

дипломатич110 відповів Тавпаш.
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Ой верше мій~ верше,
Мій зелений верше,

Юж мі так не буде,
Як мі бш,о перше.
(Лемківська народна пісня)

... Чи дослухався хтось, як зойкує серце дитини від передчуття
тривожних перемін, якщо навіть відбуваються вони десь поза
межами гШІактики ії світосприймання. Десятирічний Андрійко

бачив, як все частіше

-

і в сльоту, і в сту:ж:у

-

кликШtи "до

громади" батька, і він щораз смурнішим вертав додому,

небагатослівно переповідаючи звістки: там напшzи вночі на село,
десь запшzwт хижі, забрш,и худобу, побwт людей, птлумw,ися...
а там вже всіх виселw,и. Від того, що діялось, ставш,о лячно;

гризотою допікш,а і невідомість. Невже знов буде так, яку війну?
Тихо плакш,а мама, витираючи кінчиками хустини кутики
очей. Найстарша, двадцяти літ, сестра І0J)іЯ, яка щойно

повернулася після примусових робіт з Німеччини і ще не зовсім
оклигала після дворічної каторги в бауера, по-дорослому

розсудливо намагШІася стишити мамин розпач, забавляючи
найменшеньку

-

п'ятирічну Марійку. Принишклими сиділи біля

печі завше меткі старший на шість років брат Василь і
чотир11адцятw1ітня Гаия, яким теж було ще так багато ие
зрозумілого у цьому дорослому світі.
Повік не 1агоєиою раною лишw,ась та дШІека весна 1945-го.
У Провідну неділю всі разом пішли на цвинтар, на могw,и

родичів. Андрійко вже знав, що це такий давній звичай. Коли ж
підійшли до місця вічного спочинку Михаw,,ика (старший на вісім
років брат, помер підлітком ще до війни), мама і тато не в

cw,i

були стримати сліз: "Сиику-синочку! Хто ж догляне без нас твою
могw,ку? Чи випаде ще хоч раз нам тут побути?!:· І заплакали,

прощаючись, всі навзрид...

1

Переселенців зі Святкови Великої й довколишніх сіл збирали
на найближчій залізничній станції Ясло. Нехитре добро і
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,rстрнш

пожитки з-під селянських стріх

одіжжю і харча-..,u

-

-

ліжка, скрині, коци, клунки з

закидшzись у тісні вагони- "телятники", і

на цих островцях своїх колишніх гараздів облаштовувшzися сім 'ї

новоявлених "кочівииків ". Такої глоти і пекельникам не зичити.
Комплектація тривала кілька днів. Бо організаторам

люциферського дійства ще треба було "подбати", аби розсіяти
якомога ретельніше лемківські родини й односельчан. Ніхто і гадки
не мав про трившzість чи кінцеву станцію свого маршруту. Дійся,
Божа воля!
Якогось дия иа сусідній колії' зупииився потяг з німецькими

військовополоненими. Радянські конвоїри, що гонорqво походжшzи
між составами, чомусь дивwzися на своїх "нових співвітчизників"
так само хижо, як і на гітлерівців у загратованих вікнах. Був
дощ. З одного вікна, поміж решітку, витягнулася рука полоненого

з флягою, щоб назбирати трохи дощової води, яка скапувшzа з
даху вагона. Пwzьний страж-москшzь помітив таке самовольство.

Удар палицею з усього розмаху, брязкіт фляги, несамовите
завивання німця і добірний російський мат

-

ця сцена зриншzа

Андрійкові кожен раз, коли він поті,-.., хотів у дорозі пити.

Перша станція після перетину кордону - Хирів. Знову кілька
днів невизначеного вичікування. Дивовижем для всіх мешканців

вагонів було не знане ім досі кіно. Щовечора солдати з військової
частиии, що була поруч з вокзшzом, влаштовували сеанс просто
неба.

Десь через тиждень прибули иа станцію Самбір. Тут вагони
nepecmaвwzu на колісні пари для широкої колfі::{знову- відстій у

тупику. Вдеиь у вагоні -духота иестерпиа. То чому б не вибратися
з цього гармидеру і тісняви на верх? Андрій і ще один такий же

винахідливий непосида так і вчuuwzu.
Не встигли хлопчаки иатішитися свої.м привіллям, як потяг,

мов зі сну, різко здриtнувшись, став набирати хід. Видно, на
дільниці з 'явилося "вікно" і треба було якнайшвидше її

проскочити. Швидкість poбwza хитавицю такою сwzьною, що

переполохані підлітки, аби не злетіти, всю дорогу мycwzu лежати
долілиць. А наступною зупинкою був Львів - годин зо п 'ять їзди.
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Так що Андрій Тавпаш ще в 1945-му, маючи десять літ од роду,
в 'їхав у княже місто Лева верхом•.. на вагоні. Від батька, правда,

трохи мав тоді на горіхи.
Наступне "плече"

-

за колійовою термінологією

-

для сім'ї

Тавпашів виявwzося дов:жиною через всю Україну: від гш~ицького
Розточчя до донбасівського кря:ж:у. Якщо визначати ії тривш~ість
у часі - то це майже місяць вагонної експедиції: А яку ж систему
вимірювань треба застосувати, щоб збагнути меж:у випробувань

для родини з п 'ятьма дітьми, яка зш~ишwzась фактично без
засобів для існування? Як виразити батьківську закипілу мзку і
материнську невпокоєну біль? Здавш~ось, що так довго волочать
зумисне, аби люди повимирш~и самі по собі. За віщо, Господи?!
У дорозі Андрійко разом з братом Василем та іншими
підлітками мав завдання

-

роздобути воду. Тоді на станціях, де

вони час од часу зупинялися, був кип 'яток. Окропом заповнювш~и
весь підхо:жий для цього посуд, невеличку бочілку. Набираючи воду,

Андрійко кожен раз мимоволі озирався, чи не вдарить, бува, хто
пш~ицею по руках, як то він бачив у Яслі. Ох01.юла вода мш~а
характерний метш~ічний присмак, і якимсь примарно-дш~еким

ввижався смак життєдайної джерельної вологи зі студні

полишеної Святкови. Лиш на мить склепиш повіки- і бачиш свою
вулицю, садок, сте:жинку - через річечку до лісу, на кичеру... От

би зараз перенестись туди в летючих керпцях. Саме о цій порі
вода у сільських криницях найсмачніша, бо вже настояна на

пелюстках яблуневого цвіту...

КАБАЛА

1

За розмовою не зчулися, як подолали половину шляху до Києва.
Під час поїздки Андрій Тавпаш почувається розкуrіше-про внучат

розповість (дбайливий дідусь!), якийсь кумедний трафунок
пршадає, анекдот масненький може видати. Пан Ярослав, водій,

-

ще й наш "диск-жокей" за сумісництвом: то касету з. народними
піснями поставить, то сучасну українську естраду запролонує. Але
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і в дорозі Андрій Іванович підпорядкований своєму звичному
реrламешу:

випуск новин не пропустить

...

-ГоВ()рить Киів. Ви слухаєте осІІUlНні новини. Як повідам.ив

віце-прем 'єр-міністр Украіни Михайло Гладій, в державі
завершено пайвшнсливіший етап аq,арноїреформ,и. На засадах
приватної власності на землю і майно створено майже

п 'ятнадцять тисяч нових аq,оформ,увань, укладено понад
п 'ять з половиною мільйонів договорів оренди земельних паів.
У

2000

році виробництво валової продукції у сільському

господарстві збільшшzося на

7 відсотків проти минулого року.

А темпи приросту товарноі продукціі у харчовій і переробній

промисловості за цей час становшzи понад 26 процентів. Зараз

полиці продуктових маrазинів більш як на

90

відсотків

заповнені виробами вітчизняного виробництва ...

-

Нарешті. Бо то був би парадокс,

-

коменtує повідомлення

диктора Тавпаш, -якби Україна і далі будувала ринкову економіку,

зберігши комуно-колгоспну систему господарювання на селі. Наш
краянин в Уряді таки добився радикальних перемін. Та це ж стид

несусвітний: ~лодіючи третиною світових чорноземів, жебрати
по світу. А завозити в Україну продукти харчування?!
запалюється Андрій Іваншщч.

-

-

Це значить паплюжити пам' ять

про славних предків-хліборобів, ганьбитися перед приЙдешніми
поколіннями, чинити злочин перед цією благодатною і святою
землицею ... Може, відтепер наші селяни заrаздують .

. :. У 1945 році

сім'ю Тавпашів після місячних митарств

нарешті "приземлw,и" на станції Дружковка, що у Донецькій

(тоді Стш~інській) області. Згідно з контрольованим "органами"
планом розселення прибульців їм було визначено для проживання
село Федорівку Костянтинівського району.
Розмістw,ись у жш~югідній, покинутій напризволяще, хатині
саманці, що радше виросла прямо із землі, ніж хтось колись ії
вибудовував. Схема ви:живання для новоселів була проста: робота

-

в "колхозє", платня - на трудодні і, звичайно, не грошима. Що

ж, до сільської праці Тавпашам не звикати.

29

У Святкові Великій Іван та Розалія мали сім гектарів землі,
половина - орної; mpu.:ttaлu коня, корову, телят, свиней, овець, кіз,

птицю. Хліб і до хліба давалися нелегко, tарувалu від зорі до зорі.
І дітям теж досить швидко прийшлось збагнути, навіщо людині

брови - щоб піт очі не заливав. Після кожної оранки навесні треба

було визбирати з поля камінці, що безкоиечио вWtaзWtu із землі.
Далі розпочинався сезон випасу худоби, косовиця, жнива. Всеньке
літо сім 'я - як не на своєму полі, то на фільварки ходWІа. Довгими
зи,ttовимu вечорами хата перетворювалася на сімейну артіль

-

пряли льон і вовиу, ткали полотно, ШWІИ одеж:у, взуття.

Своїх парцелей лісу Тавпаші не мали, та в домашній господарці
ліс підсобляв добряче. Не лайдакувалu, то й мали до столу всі його
дари: гриби, суниці, малину, яфирu, горіхи. На зиму заготовляли
паливо

-

ото треба було потягати nWІку і нацюкатися сокирою.

А ще Іван Тавпаш, маючи коня, возив "під сезон" деревину на
продаж до Змuгорода чи в Ясло. То вже був промисел, і за його
кошт могли докупити дрібного реманенту, справити якусь
одежину Малеча з особливим нетерпінням чекала на ці дні. Трохи

розчулений після вдалої оборудки батько гляди і купить у
повітовому склепі білих пухкеньких булочок, а той добрячу
пригоршню цукерок, які так довго можна потім смоктати.
Серед місцевого сільського люду якось не траплялося пихатих

гдuтаїв-упирів; були господарі ліпші, були й непутиі. У цім краю
всім ЖWtося нелегко, однак мали селяни як пошануватися і на Різдво,

і на Великдень, а на свято чи до церкви вдягнути білу сорочину і
парадову чуганю. І все-таки не з жиру багато краян наваЖWІися
поїхати на заробітки до далекої "Гамерики", але й там не мед

ложкою хлептали. Свого часу подався за океан на шuфі і ВасWІь
Тавпаш, батько Івана; там в шахті молодим і загинув... Певно,

недарма жартували місцеві дотепники, каж:учu, що Адам і Єва
були лемкаuu, бо хто би інший міг tаздуватu акурат наголяса.

Тепер попередні роки, хоч і тоді подружжя Тавпашів розкоші
не звідало, згадувалися ім, як прожитими в Бога за пазухою. А як
вижити сім'ї тут, на новому місці? Втім, вже мали недавній

зо
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досвід, бо ще під час свого залізничного "марш-кидка" на тисячу
кіло.«етрів довелося засвоїти: голод надто дошкуляє у перші три
доби, а д(lЛі вже легше.

Батьки і старші Юлія, Василь та Гаия безпросвітно були
впряжені в 'Ярмо .t<олгоспної панщини. Молодші Андрій і Марійка
ходw,и до школи

-

аж через одие село, але і в літні канікули, і в

час осінніх польових робіт теж бралися помагати. Бо ще й на
своєму городику-грядці, що дозволяв сім 'їубого животіти, треба
було дати раду.
Андрій Тавпаш, похвально закіичивши третій клас, працював

влітку разом з чалим, вкрай змореним, зизооким конем Монголом

-

мабуть, ровесник.ом місцевої колективізації;

-

загрібаючи після

косарки сіно, згодом солому. Одного разу всетерrLЛячому Монголу
так дош1<..улили пронозливі і нахабні tедзі, що той порвав благеньку
упряж і понісся схарапуджено в степ

-

лиш на третій день

упіймали. Батько, оговтавшись від переляку за сина, котрий

"екіпажив" на грабарці, замислено мовив про себе: певно, і нам

треба вириватися звідси...
На той чщ: Іваиу Васw~ьовичу Тавпашу як.ось вдалося навести
деякі зв 'язки з розпорошеною родиною. У Полтавській області,

виявляється, "десаюпували" сім'ю найстаршого брата Розалії

Семена, але тоді було не до того, щоб у гості їздити. Кілька родин
опинилися на Кіровоградщині і також почувалися тши
чу.жинцями.

Ото.ж, відбувши весияиу посівиу, ш~е ие ставши чехати оброку
на зароблені трудодні зі ще одного колгоспного врожаю, влітку

1947 року

Іваи Тавпаш із сімейством подався на більш звичпе

лемківській натурі Прикарпаття. Разом з ними знялася також
сім 'я молодшої сестри дружиии Гатщ що рапіше, до виселетщ
мешкала у сусідній Свіржові. Треба було поспіти хоч як.ось
облаштуватися до початку осінньої негоди. А практика

колгоспного господарювання, яке бравурно розгорталося
віднедавна і на цих "воз 'єднаних" теренах, вже не була для них
ані вдивови:жу, ані несподіванкою ...
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ЗНАТНЕ ЗЕМЛЯЦТВО

. У кількох кілометрах від Самбора, на правому березі Дністра,
знаходиться село Кульчиці. Сюди подолала нелегкий шлях
споконвіку хлібодарська сім'я Івана і Розалії Тавпашів після
силуваної спроби владних верховодів їхнього "ощасливлення" у

пролетарському краю донбасівських териконів.
Про те, що президент фірми "Світоч" свого часу коротко жив
у Кульчицях і звідти переїхав з батьками до сусідньої Черхави, я
випадково довідався за таких обставин. Бо ж у кількох надибаних

раніше інтерв'ю в автобіографічних фразах Андрій Іванович, не
конкретизуючи, зазначав: сім' я бшьків поселилася у Самбірському

районі на Львівщині, або ж: батьки переїхали у село поблизу
Самбора.

Отже. Маючи традиційно нагальні справи у Києві, Андрій
Іванович запропонував ще раз долучитися до гурту, щоб

продовжити наші подорожні діалоги. Десь за Радивиловом
світочанська команда зупинилася перекусити на природі: зі Львова
вирушали раненько, тож дехто натщесерце так і тримався. Наталя
Лучак, директор з логістики, і Марія Заверуха, завідувач

лабораторією якості - паші чуйні господині. До щедрих домашніх
канапок, зв1сно, пропонується кава.

-

Кава віденська! Сама вранці заварювала,

-

оголошує пані

Наталя, наповнюючи з термоса наші горнятка пахнющим напоєм.
М-м-м ... божественно. (Ще ж варто знати, що Наталя

Сильвестрівна - володарка титулу "Кращий технолог України".
Який же в неї борщ виходить? От пощастило її чоловікові. Певно,

щодня має па столі якісь "шедеври". Не те, що дехто ... е-ех!).

-

До речі, з "автором" віденської кави - Юрієм Кульчицьким -

ми, так би мовити, земляки,

- говорить Андрій Іванович, вщент
розвіявши "апетитно-гастрономічні" роздумки одного з присутніх.
- Свого часу, дякувати "незабутній" радянській владі, я теж
проживав у тих краях ... Кульчиці, Черхава, Вільшаник. Та й
Нагуєвичі - батьківщина Івана Франка - поруч, пішки туди
хлопчаками ходили.

32

'fСТРИНА

Хтось із нашого славного товариства доречно нагадав ще про
звитягу Конашевича-Сагайдачного, що також родом із Кульчиць.
І бентежне для всіх українців "Ой на горі та й женці жнуть" завзято
й розчулено співали, вже їдучи ситими в машині.

Перша згадка про село Кульчиці датується 1377роком. Його
історія знаменна багатьма вікопомними подіями і деякі з них
варті уваги в нашій розповіді.
Тут народився гетьман українського реєстрового козацтва
Петро Конашевич Сагайдачний- національний герой Украіни,
учасник і керівник військових походів проти Кримського

ханства та Османської імперії на початку XVII століття. Зі
своїм козацьким військом Конашевич здобував Варну, Кафу,
Синоп, Царгород, Трапезунд - ці гнізда лихої недолі для тисяч і
тисяч поневолених українців, робив зухвалі походи в Анатолію,
Молдавію, на Московщину, утвердив себе леrендарним для всієї

Європи народним полководцем у битві з турками під Хотином.
І, певно, нема такого українця, щоб не знав пісні "Ой на горі та

й женці жнут~ ", на крш,ахякої від покоління до покоління лине
слава про цього козацького лицаря.

Добре ім 'я здобув собі ще один виходець із цього села - Юрій
Франц Кульчицький. У 1683 році доля закинула його до Відня,
найперше, у торгових справах. І тут судш,ося галичанину із

Кульчиць врятувати імперію f абсбургів од ісламської облоги. В
одязі правовірного мусульманина Кульчицький (він, до речі, добре
володів турецькою) за власним бажаннням рушив напростець,

через позиції турків, до ставки польського короля Яна ІІІ
Собеського, передавши останньому вазн:ливі військові задуми.
Після нищівного розгрому турецьких військ вдячні віденці
відзначш,и Кульчицького почесним титулом громадянина

австрійської Спt()ЛUЦі й подарували військовий трофей-запас..•
кави, реквізованої у ворога.

З-поміж усіх наданих привілеїв кмітливий, беручкий до
справи галицький купець обрав незвичний: він просить дозволу
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на відкриття у місті кав'ярні. Згодом створив цілу мерЄ3ІСу
так.их закладів, у котрих проводш~и свій вільний час віденці.

·

У 1885 році на одній із кав'ярень встановлюється бронзова

статуя Кульчицького, його іменем названа одна з вюенськ.их

вулиць. А Юрко Кульчицький, перевдягнутий у східне вбрання,
не переймаючись надто своєю популярністю, продовжував
гостинно частувати "кавою по-турецьки" своїх завсідник.ів у

знаній на всі віденські околиці кав'ярні "Під блакитною
пляшкою", що на вулиці Домrассе,

... У

6.

селі Кульчиці гідно вшановано пам'ять про доблесного

земляка Петра Сагайдачного: споруджено пам'ятник, є музей. А
каву "по-кульчицьки" готують саме так, як варив її уславлений
майстер Юрко Кульчицький. Пишаються кульчичани також
славними односельцями, що жертовно утвердили себе геройською

змагою за волю рідного краю у лавах Української Повстанської
Армії.

На монументі пам'яті час дочеканить згодом нові імена
достойників.
Бігме, автор далекий від мети сотворити "історизм" фаюу для

сучасного літописання Самбірщини: тут жив також Тавпаm. Втім,
а чому для мешканців Кульчиць, Черхави не має бути відомо, що
їхні бойківські села колись стали приrулком від лиховиру і для
багатодітної лемківської сім'ї Тавпаmів, син якої згодом зріс до

посади президента, rенерального директора фірми знатних
солодощів Ущ,аїни. Андрій Іванович з вдячністю про це пам' ятає ...

ПРИСТАНИЩА
Май3Ісе по трьох роках поиевіряиь багатодітні сім 'f рідиих
сестер Розш~іf та Гании опинш,ись у безпросвітних злигоднях. Не

раз иишко;,и заходились рид;uа пекучими,'сльозами, яки,,.:,и
вихлюпувався біль за все пере:жите. Ще більшоf се]Юешноі' туги
додавшю жінкам і те, що хоч вони й разом, та 11е ~йти ім; з

мужами і дітками, радо у теплу батьківську хи:жу.
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Нато.місць

-

барак в Угерцях (зараз село Нагірне) поблизу

Самбора. І разом з ни.ми ще півтора десятка таких же
сіромашних родин. Ніхто достеменно й не відав, скільки там
всього душ щораз иазбирувшюся заиочувати. У Гаиии з Михайлом
Ківко.м - четверо дЬнечок і, най.молодший, синок. Тавпаші приїхшlU
з чотирма дітьми, бо Юлія на той час в.же вийшла зшиіж і жшш

при чоловікові. Як дати раду? Чим нагодувати дітей? ЗмШlуйся,
Господи!
Шваtри Іван та Михайло поденно випитували в місцевих

господарів про .можливе і більш-менш придатне для зимівлі
по.мешкання. Першо,wу noфapmWlo Михайлу, і його

ci,w 'я невдовзі

полишила угерецький барак. Замешкали вони в Кульчuцях у
невеличкій дерев'яній хатині біля церкви, покликавши до себе і
сімейство Тавпашів. У перший вечір tаздuні недовго мудрувшщ

як то повкладати всіх спати, бо єдино можливий вихід був
покотом на долівці.

Через кілька тижнів такого побуту Іван Тавпаш знову подався
навколишні.ми села.ми у пошуках житла для своєї сім'ї. За
чотирнадцять.кіло.метрів від Кульчuць, у Черхаві, згодш1ися 11а
таку справу господар Микола Турецький з дружиною Марією. Будь

до них, Боже, добрим.
Тогорічна зи.ма для

ci,w 'ї

Тавпашів була нестерпно важкою.

Не ду:же говіркий Іваи Тавпаш mpZLwaв, як міг, ту розпуку в собі,
хоч дружина розуміла, яка грuза точить чоловіка. Нн'де в житті

його не треба було просити до роботи, а тут наче злий мольфар
слідом ходить: то ярину засіяти не дадуть, то збіжжя ніяк
дождати. А иай 'го шляк трафит!

Зимували скрутно. Іван Тавпаш в 'язав для продажу на
самборському базарі березові .мітли, подеколи разом із земляком

Хом 'яком ставали до роботи у будівельній бригаді. Аби якось
протри.матися, дітей дали за харчі "в слуги": Ганя порала худобу

на господарських обійстях Черхавu, Вільшаника, Лукавиці, BacWlь
найнявся в сусідньо.му селі Чуква, а молодший Андрій, йому

тринадцятий .минало, пішов до господаря через річку.
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Андрій Тавпаш працював, так би мовити, на "півставки ",
оскільки ще ж ходив до школи у Вільшаник - за п 'ять кілометрів,
бо в Черхаві була тільки початкова, з якої він вже "випустився ".
Але спритний хлопчисько поспівав і вчитися відмінно, і за хліб
людський відробляти. Тоді ж розпочав і "підприємницьку"
діяльність: нишком купував у Самборі

cutapemu

та приносив у

село дядькам, а вони додавали малому кілька копійок. А ще за два
роки Андрій значно вдосконалився у пастушому вмінні, хвацько
вправлявся також з господарськu.uи дровами, а молотити ціпом

-

иа двох, 1ta трьох

-

хоч зараз ставай.

Коли видавалася вільна часина, не байдикував, а брався за
книжку, читати він полюбляв. А ще мріяв, що коли виросте, буде
cwzьнu.u-cwzьнu.u, як знаменитий атлет Іван Піддубний. Навіть
сни такі CHWlUCЯ ...

У тих роках дитинства пам 'ять зберігає ще одне вкореніле
враження

-

це жвавий і гордливий Дністер. Андрій Тавпаш тоді

не мав вдосталь часу, аби просто для інтересу пооглядати
краєвиди княжого Са11-tбора, до міста ходив лише у доручених і

11аг'альиих справах. Та й ніколи не добирався дорогою через міст,
бо через Нагірне, на Ралівку - то довга дорога, а долав стрімкий

потік убрід. Тут вже міг на хвwzьку затрu.uатись, пустити від
берега якийсь кусок кори, уявляючи його мандрівнu.u корабликом

своєї долі. За мить він, захоплений течією, опинявся на бистрині,
прудко нісся далі, вистрибуючи на гребінцях хвWІь, ,uов виглядав
свою далеку пристань, і незабаро,u ставав зовсім иевловu.uи,u для

погляду.
Отак, ні на мить не зупиняючись, плине ріка часу до океану

вічності.

За

незбr;;zгненним

законом

ймовірності

(чи

неймовірності?) з-поміж мільярдів людей вона обирає тих, кому
належить змінити світ ...

Хочеться на бистрину життя?
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У 1949-му, через чотири роки після транзитної зупинки під
час переселення, батьки Андрія знову прu'іхШlи до Львова, ще раз
зва:жившись на сімейний переїзд. Івану Тавпашу хтось із приятелів
нарадив, що квартирувати мо:JІСНа у приміському селі Козельниках,

а в тресті зеленого господарства на роботу конче потрібен
їздовий-розвозити саджанці із садової шкілки на Персенківці до

львівських парків і скверів. Та й у місті платню давШlи грошима. І
дітей, може, десь трапиться прwzаштувати. Bupiшwzu, гірше

вже не буде.
Через рік Андрій Тавпаш успішно закінчив іКозельницьку
семирічну школу (зараз міська музична № 25) і разом зі своїм новим
другом-однокласником Ярославом Мельником, родина якого також

була виселена з Надсяння, nодШlи доку,uенти на вступ до технікуму
залізничного транспорту. Вибір юнаків був по-дорослому
прагматичним: там найвища стипендія і дають форму. Отже, у
такий спосіб допоможемо батькам. І робота на ЗШlізниці чим не

престижна? Фах надійний - колеса будуть крутитись!
Після кожного курсу, відбувши практику, Андрій Тавпаш на літо
влаштовувався кочегаром паровоза у депо-Схід чи депо-Захід.
Робота була, бо штатні колійовці йшли у відпустки. Ох, нелегко

тоді давалися заробітки залізничників: одного разу Андрій
підрахував, що на дистанції Львів- Підволочиськ з тендера у топку

котла перекидано сімнадцять з половиною тонн
може й справдитись недавня мрія

-

(!)

вугілля. Так

бути сwzачем, як Іван

Піддубний. І, звичайно, у тих рейсах 11е раз боляче згадувШІось
"перше знайомство " із ЗШlізницею під час виселення з рідного краю.
Тех11ікум А11дрій Тавпаш закінчив з відзнакою, освоївши ще й
робочі спеціШlьності

-

помічника машиніста, слюсаря п 'ятого

розряду, токаря четвертого розряду. Скеруван11я 11а роботу
технік-механік Тавпаш отримав на Львівський паровозо
вагоноремонтний завод.

Тішився молодий спеціШІіст, безмежно раділи його успіхам
батьки. І не такою скрушною здавШlася невлаштованість, що

випирала з кожного кутка їхньої вбогої хатини неподалік
сихівського лісу.
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... Вже

значно пізніше про це передмістя Львова з річечкою

Зубра, про мешканців цієї колишньої окраїни, про тихий сад аж

до узлісся і яблуньку... Оксану (саме так) чуло розповість
письменниця Євгенія Божик у прекрасній новелі "Спустошений

сад". І подарована авторкою, колишньою сусідкою у селі
Козельиики, її книга "Трояида для ровесника" є надто пам 'ятною
Андрію Івановичу.

ЗНАКОВІ ВЕРХИ
Певно; рідко яке чоловіче товариство та ще й у такій
невимушеній атмосфері, як наша, може уникнути жвавого
обговорення останнього футбольного матчу чи боксерського
поєдинку, ще раз переживаючи радість або ж прикрість з цього
приводу, оминути у спогадах кирзові армійські будні

-

ну як тут

не пригадати кілька виразних ситуацій про хрестоматійних
старшину і замполіта, чи не перелистати романтичні сторінки свого
донині пам'ятного кохання, перших побачень і розлук.
Доброго настрою нам додає погожа днина одвереснілого

бабиного літа. Вранці, коли вирушали з окутаного хмарами Львова,
гадалося, що доведеться добиратися мокрою трасою, аж ні випогодилось,

.

1

.

салон авто приємно пражиться промшням

лагідного сонця. Пан Ярослав мовчки додає ще один штрих до
завершальної гармонії подорожнього комфорту, увімкнувши

касету з піснями сестер Марії, Даниїли та Ніни Байко

-

а це ж

знамениті земл,rчки Тавпаша, народні артисти України, лавреати
Шевченківської премії. Слухаємо наше славне тріо та й собі
мугикаємо:

Як я сой засьпівам трьома голосами,
Єден піде верхом, єден піде верхом, а два долинами.

Гей-гей!

Потім м'яким лемківським наспівом лине ?Гори ,наші, гори
наші Карпати", і ми навертаємося до розмови про мальовничі
карпатські краєвиди, пригадуємо свої маршрути туристичних

походів, вечірнє палахкотіння ватри і прохолоду росяних світанків,
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арrументуємо переваги активного відпочинку у горах перед

одноманітністю поденного вилежування на морському пляжі. Бо
гори

-

-

це ... гори!

У

1954 році

ми з Ярославом Мельником, з яким вчились у

технікумі, ~иконали норматив на дорослий розряд з альшюзму,
говорить з усмішкою і не без гордості Андрій Іванович.

-

-

А зі

значком "Альпініст СРСР" першого ступеня на лацкані піджака

.

.

.

ходили свого часу на танц~, як челюсюнц1 1з з1ркою героя.

Це повідомлення з огляду на давньоминулість, можливо, вже
й не претендує на сенсаційність, та викликає, принаймні наш з

водієм, подив. Цікаво-цікаво ...
Після захисту диплом·а у технікумі Андрій Тавпаш подав
документи на автомобільне відділенн.я механічного факультету
Львівської політехніки і, як відмін.ник, був зарахований на навчання
у вузі. Звичайно, реальні обставини життя могли дозволити лише

вечірню фор.,wу освіти. І хоч серед львів 'ян. розхожою була фраза
"кому не везе, той іде на ЛПВРЗ ", однак, маючи скерування на це

підприємство залізниці, відтепер він ставав у сім 'ї найбільш

оплачуваною робочою силою. Та й батьки, вже не молоді, хоч
трохи відчують полегшу.

Ще залишалося трохи часу до офіційно першого робочого дня
і початку иавчаю-ІЯ, тож як 11е скористатися, а тим паче в такому

віці, коли ваблять мандри, нові зустрічі і враження, виключною

пільгою для залізничииків

-

безкоштовним проїздом раз на рік у

пасажирському поїзді. Андрій Тавпаш і Ярослав Мельник обрали
подоро;ж 11а Кавказ.
Кавказькі гори вразили юнаків гордою величавістю

білопаицерта вершин, довкіл яких тирлувалися отари пишно
збитих хмар. Кабардино-балкарський край, долина річки Баксан,

ущелина Адил-Су, а далі

-

багатоденний перехід у складі

спорядженої групи добровольців гірським маршрутом через
перевал, льодовик. Категорію складності авторитетно

засвідчувала посвідка альпініста! Знай наших!
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Як часто буває у житті, смугу благодатності, успіху змінює
полоса прикрощів. Хлопці прибули до Львова, забарившись у
мандрах на два тижні. Скандш~, бо заводських кадровиків не
надто обходить твоя гірська звитяга. Але ж не будеш
оголошувати молодим спеціш~істам догану за прогули ще до
зарахування 11а роботу. Якось зш~едве втишwюсь.
Андрій Тавпаш перший трудовий гарт фахівця здобував у
ливарно-ковш~ьському цеху

-

наладником, майстром. А молоді

заводчани невдовзі обрш~и його комсоргом. Круговерть робочих
буднів, вечіриього навчания, громадських доручень через рік
перервш~ася повісткою з військкомату.
У зв 'язку з подіями, що розгорталися тоді у дш~екому Лівані,

було оголошено додатковий призив "рекрутів". Незважаючи на
бронь, яку мали студенти вузу, і на традиційне проходження

зш,ізничниками військової служби у залізничних військах (бо це
вже молодь, навчена потрібного для армії фаху), Андрій Тавпаш

опинився - на 31lобу дня! -у військово-повітряних СWІах. У селищі
Сарата на Одещині дислокувався окремий дивізіон радіо- і

світлозабезпечення 3Льоту і посадки літаків. Зрозуміло: у разі чого
радянську армію потягами до Лівану не повезеш, а миттю

перекинути туди потрібний континtент і техніку на "крШІьях
советов"

-

це варіант реальний. Ось за таких обставин дипло

моваиий спеціш~іст-зш~ізничник Андрій Тавпаш у

1955-1958 роках

освоював у степах. України на всяк випадок ази облаштування

польових аеродро.мів.

.../ що воно за дивина така: чим ближче до закінчення строку
служби, то все більше відчувається потяг ... до культури?
Старший сержант Тавпаш у вільний від "мілітаристських" справ
час, мав мо:ж:ливість на третьому році доблесної служби частіше
за інших вийти за межі військового містечка. То старшина
доручить на пошту заскочити, то треба навідатись, як комсоргу

частини, до районного керівництва чи підшефної школи, можна і
в бібліотеку зайти - щось із новинок взяти почитати. Та яка б не
була причина для кількагодинного звільнення, неодмінно заходив

до райцентрівського Будинку культури. Глянути на афішу: що за
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фільм увечері буде? А найліпше поцікавитися сюжетом стрічки
у симпатичної касирки Ані. Може, вдасться вмовити старшину,
аби відпус,тив ще в неділю, і запросити ії на останній сеанс, а

потім провести додому? ..
Звільнившись у запас, Андрій Тавпаш повернувся на попередню
роботу в цех. Перед від'їздом до Львова усе ж наважився сказати

кароокій су,-wчанці, що незабаром приїде за нею.

L дійсно,

через

три місяці він, мов на кршzах, знову примчав у Сарату, бо серце

не вгавшю: то твоя доля.
Ми поселяємося на дванадцятому поверсі у затишних, хоч і
не дуже просторих номерах столичного готелю "Київ", де звично

зупиняється Андрій Іванович на час відрядження. Після дороги і
денної метушні містом контрастний душ видається найвищим

земним благом і це справді

-

найшвидший спосіб збадьоритись.

Перевдягнувшись у майже ритуальні для більшості відряджених
спортивні костюми, невдовзі збираємося на вечірнє чаювання у
номері Андрія Івановича.

-

Хлопці! Полюбуйтесь новою державною символікою на

Верховній Раді,

-

кімната вікнами виходить на освітлену будівлю

парламенту, що бовваніє за якусь сотню метрів від готелю. Андрій
Іванович скрушно похитує головою,

-

спромоглися нарешті ... на

дев' ятому році незалежності!
Хтось із нас скромно натякає, що таку знакову подію здалось

би належно відмітити. Заперечень не виникає.
Президентське прийняття пройшло достойно. Перший тост,

звісно, був з нагоди помітного акту ''українізації української влади
в Україні", другий- "щоб дома не журилися", третій - традиційно
"за любов і наших берегинь" (дай їм, Боже, здоров'я), аза тим вже
й "на коня" чарку перехилили. Не засиджувалися

теленовини переглянули,
справах і

-

з Богом!

-

-

-

якраз

бо ж завтра знову цілісінький день у

дорога до Львова.

З паном Ярославом ми ще вволю покурили на балконі свого
номера, радо споглядаючи упевнену печать правічного Тризуба

на чолі фасаду Верховної Р~ України.
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За весільним столом вкупі з молодятами було вісvи чоловік.
Часи тоді були інакші, то й значимість події вимірювалась не

"сучаснuми" мірками цінностей оміщаненого загалу і його вбого
показушни.ми критеріями публічної опінії.
За час після армії від Андрія прийшло кілька десятків листів.

Та непросто повірити солодкавим словам з відстані, не
дивлячись автору у вічі. Ну зустрічшшся в останній рік його
служби, на танці ходили, селищем гуляли, додому проводив, але
чи достатньо цього, щоби дотю пізиати одие одиого? Не раз
дівоче розмріюваття стишувалось: ген там, у Львові, старший

сер:жаит забуде з часом про свої "репетиції почуттів", а
спритні галичанки такого хлопця хутко припильнують. Аж ось
приїхав і, мов громовицею, ошелешив: виходь за мене заміж...

люблю тебе.
І Атtя довірилася своему також захопле11ому пе зтшнu¼И раніше
почуттями серцю, схвильованій, неможливій для лицедійства,
щирості Андрія, а ще

-

артументам старшої сестри Валентини,

з якою разом мешкшш у Сараті: чи не бачиш, як Андрій на тебе
дивиться, та він тебе обожпює! А що "западенець ", то чим
тамтешні парубки не люди? гляди, діждешся якогось місцевого
шанувальника винзаводу! .. Аннечко, ти щаслива! Я в гості до вас
приі:жд:жатиму.

У хатині в Козельниках, де разом з батьками вже проживали
сім 'ями брат Василь і сестра Ганя, розквартирувалися і
молодята. Хоч ох, та вдвох. На перших порах цілком зрозумілою
була підвищена увага до невістки з далекого слобожанського краю.
Та видно враз

-

вдачею погідна і до роботи беручка. Може, й не

вміє до ладу спекти ощіпки чи зварити киселицю, та борщ
виходить у неї зна¼енитий. За Апдрієм невдавано побивається,
пильнує не про людське око. Лем мова трохи незвична.

Хоч в оселі було і курці піде ступити

-

-

півтора десятка душ,

та коли до Львова приіхав влаштовуватись іш роботу

армійський товариш з дружиною, знайшовся, як у казці про дідову
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рукавичку, на кілька місяців куток і для них. На ніч кімнатку
розмежовувш~и рядниною, а посередині ставwщ на стіл прийлюч

''Дніпро-52 ". Затим вмикш~и радіо і вимикш~и світло.
Згодом Андрій і Аня перебрш~ися у гуртожитську кімнатку,
яку надш~о заводоуправління ЛПВРЗ. Інвентарно пронумеровані
лі.жко, стіл, дві табуретки, вішак, поличка, а опріч цього, лиш
свій дерев'яний чемоданчик з реча,w,и і пара подушок, що
подарувш~а на весілля Гш~ина Семенівна, мама Ані

-

ось і весь

сімейний скарб матеріального достатку. І в цьому ефірі
спартанського аскетизму та простодушної безкорисливості
запанувш~и найвеличніші і нерозмінні почуття, крицево гартовані

до будь-яких подш~ьших випробувань долі.

Пам'ятною стш~а для молодої сім'ї перша відпустка. На
відкладені за рік гроші вирішили побачити трошки світу. Аж
самим не вірилось: тиждень

-

у Москві, тиждень - у Ленінграді.

(доброю підмогою став безкоштовний проїзд зш~ізницею). "Я ж

обіцяв весільну подорож",
коханою

-

удавано важнів Андрій перед

...

Палітра сімейиоїрадості наповнюється новим багатством
чуттєвості з народження.м, дитини. Син! Дя.кую тобі, моя зореоко

любове, за цю чудову крихітку-кровинку

-

нашого первістка, за

усвідомлену істину повноти земного щастя! Яка то урочість
аж до МJLОс1юго щему

-

-

прийти па свято чи вихідні у дім до

батьків з дружиною і сином. Там, у Козельнuках, Іван Васильвич
Тавпаш "організував" хрестини внука, бо сш1 - весь час у справах
і все йому ніколи. Вже й Різдво скоро. А ще чинно говорить, що в
якомусь там "оргвідділі" працює. Дай си, хлопче, на стримат,є.

Свят-вечір 1961-го. Пахне розштрушене на долівці сіно.
Допоки сідати за стіл, а дідо й бабця натішаться внуком, мож·иа

у сіні пошукати горіхи - як у дитинстві. Та ось кутя на столі,
батько почтиво вимовляє "Отче наш" - Христос ся рождає! А
мама, підперта подушкою, вже не встаючи з постелі, тримає на

ослаблих руках онука. "Рости, дитинко, в любові і з Богом",
зичила розчулено, ,w,ов прощаючись

-

...
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Енерrійності Андрія Івановича Тавпаша можна подивуватися:
Укркондитер,

Держстандарт,

Асоціація Якості,

Спілка

підприємців, банк "Аваль", київське представництво "Світоча",
офіс "Нестле", виставка в Українському Домі, УІПАН

-

це лише

перелік адрес з дводенного столичного візиту. Реrламент
щільненький, з таким розпорядком і вертоліт би не простоював,.

Вибравшись за Київ, Андрій Іванович змінює за кермом водія
на сотню-півтораста кілометрів шляху. "Ну добре, але не далі, як
до Житомира",

-

пан Ярослав обумовлює термін свого

переміщення, вважаючи зовсім неправильною ситуацію, коли
президент фірми перебирає його, водія, функції на себе. "Та я ж

майже професійний автомобіліст,

-

добродушно каже Тавпаш,

-

рік на автомобільному відціленні вчився. Та й любительського
стажу вже років двадцять. Не хвилюйся, відпочивай. Хлопці, ви
тим часом організовуйте вечерю. Пора підкріпитись".
Певно, зосередившись на дорозі та управлінні автом, Андрію
Івановичу найліпше переключитися від денно'і суєти і після
висиджування у службових кабінетах надто приємно відчути
швидкість руху на трасі.

Кожен нш~аштовує себе у житті на відповідний ритм. Хтось
вершиною осібних замw,увань визначає тиху гавань помірного
затишку, дехто задовольняється "мікрокліматом" звуженого
простору своєї безініціативної присутності у форматі "від і до",
задекларувавши позицію невтручання до справ громадських, ну а

інші (от диваки)- просто не мо:ж:уть сидіти, склавши руки, чи
обмежитись шкарш~упою інтересів у радіусі свого "я". Вічно цим

непосидам чогось бракує, щось іх спонукає до нових задумів і
кудись вони конче мають поспіти.
•
Власне, така "родзинка" у вдачі Андрія Тавпаша значною

мірою спричинw,а переміни в його життєписі, на які й сам не
сподівався і не ставив то замету. Вже на першому курсі технікуму

ровесники обрш~и Андрія старостою групи, на заводі- RОМсоргом,
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в армії

-

спочатку у комітет, а згодом і секретарем комітету

комсомолу військової частини. Закономірно, що після армії йому
знову довірwzи очолити первинний осередок спілчан підприємства.
Факт одру.ження як арtумент для самовідводу не приймався.

Коли переселись у гуртожиток, що був поруч із заводом, Аня
після своєї роботи йшла на репетиції гуртків художньої

самодільності зш~ізничників. Там звично можна було застати й
Андрія, бо де б іще бути всюдисущому ватагу заводської молоді.
При цьому, звісно, зш~ишш~ася робота на посаді майстра цеху та

вечірнє навчання в Політехніці. Справді,

24 години в одиій добі -

замш~о.

Вміння згуртувати молодь й організувати справу, несwzуване
бажання працювати з ровесниками і діловитість Андрія Тавпаша
швидко запримітwzи в міському комітеті комсомолу. І вже через

рік молодого авторитетного працівника захотіли бачити в себе.
Процедура співбесід з чільниками апарату- це формш~ьиість,

яку треба просто подолати. Вже в кабінеті "першого" зайшла
мова про місце навчання. Автомобільна справа

-

це теж добре,

ш,е в роботі J людьми, якщо вже намітив собі таку стезю,
важливо не бути технократом. Тут треба б tрунтовно освоїти
базу гуманітарних і суспільних наук. Як дивишся, скажі,-uо, на
юридичний фах? Час показав, що не помwzився у цій розмові з

Андрієм завбачливий Bacwzь Дурдинець - тодішній лідер львівських
спілчан .

... Весна

1964-го вибрунькувалась новою радістю. Сім'ї

Тавпашів на кpwzax березневих лелек доля подарувш,а другого сина!
Які ми щасливі, Аннечко! Та відтепер ти з трьома козака.ми - як

за муром. Яка прекрасна, хлопці, наша мама!
Двокімнатна квартира на останньому поверсі "хрущовки"
на Новому Львові порівняно з колишнім гуртожитком чи

кімнаткою у комунш~ці в районі Привокзш~ьноі; де тіснwzися п 'ять
років, видавш~ась Ані й Андрію апартаментами. Як просторо!

Оця кімната - для наших чемних діточок, тут будемо жити ми
і на свято прийматимем гостей, а на кухні можна до півночі
·сидіти за книжками і конспектами.
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Ті роки для Андрія Тавпаша вирізнялись особливою
зануреністю в кипуче молодіжне середовище, то.ж час линув, мов
з космічни,w прискоренням,, що цілком відповідшю ритму і стw,ю

шістдесятих. Звичайно, тямив найбільшу свою "провину" перед

cuнawu і дру.жиною - короткочасність перебування з ни,-,,,,и: навіть
вихідні ие зав:жди випадШlа нагода провести разом. Бо хоч у роботі
з молоддю тоді не бракувШІо тріскотливого пустодзвонства,
чванства окремих чинуш, в області і місті робw,ися також
значи,-,,,,і конкретні справи.

З часо,w додавався досвід, ще більшої відповідальності і
сам.овіддачі ви,-,,,,агШlи нові посади. Службові підвищення Андрія
Тавпаша не зашорw,и задля корисливої "цілеспрям,ованості" його

життєвого овиду, не одмежували від почувань ровесників і
приятелів, а кар 'ерні ранrи не перелицювШlи в сам.овдоволеного

апаратного функціонера. Повсюдно за ним "трималася"
оргробота. А це не тільки планування і проведення заходів, а ще й

копітка робота з кадрам.и. Тож пізнав немШlо людських вдач,
гонору і норову, болей і далей.

Найбільш відповідШІьиий етап-робота у системі виконавчої
влади. Дві каденції-з 1973 до

1980 року-Андрій Тавпаш працював

на посаді голови районної ради і райвиконко,wу теперішнього

ГШІицького району Львова. Перший рік роботи керівником району,
в ,wежі якого входw,о, зокрема, й історичне середмістя, припав

на сорокаріччя Андрія Тавпаша, і він відзначив цю дату ще одни,-,,,,
дипломом про вищу освіту, закіичивши економічиий факультет
Франкового вуз,УЧи міг коли подумати Іван Васw,ьович Тавпаш, що його син

сягне у столиці гШІицького краю такого вивищення серед ,wіської
громади. А мо.же, коли б не те лихопомне виселетtя, гадав він
інколи про себе, Андрій так сам.о би вивчився і став війтом у рідній
дШІекій Святкові, повітови,-,,,, чи восводськи,-,,,, начШІьником? Як там.

нині? Чи зам.ешкав хто знову близ вабливого верха Ділика?

Так :журавлин0 й відлинув, благословивши загЬдя дітей і внуків,
ув ирій вічності високи,-,,,, лемківськи,-,,,, небом ...
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АКСІОМА ЩАСТЯ
Дорога додому завжди видається коротшою і долається якось

швидше. Зашкарублі від скрупульозних обчислень математики і
фізики ніколи не ,зможуть пояснити цю сентенцію буття, навіть
постулюючи арсеналом всеохопної енштейнівської теорії
відносності. Мабуть, своєрідне стисканння простору і часу
відбувається у даному випадку, як результат стягування

розширеного далеччю, та все ж не ослаблого від цього біополя
родинних взаємин людини, матеріалізації невидимої.сили почуттів
сокровенного космосу її душі.

1

А втім, доволі простий алгоритм життя: на тебе чекають

-

і

жадаєш зустрічі ти! Як п'янко бентежиться намагнічене любов'ю
серце, що є до кого прагнути, бо в злагоді
речі, це називається Щастям

-

-

і полин медом. До

оте піднесене очікування і жагуче

передчуття всього лиш мит1,

яка завершує розлуку акордом

прив1тання.

Безнадійні матеріалісти можуть по-вченому обrрунтувати цей

ейфоричний стан активізацією системи внутрішньої секреції,
зміною гормонального балансу в організмі, підвищеним вмістом
у крові якогось алколоїду тощо. Не варто далі науковоподібно
мудраrельничати; хто знає, що таке любити, той сприйме цю
гіпотезу, як аксіому.

... У салоні авто теленчать позивні мобільника.
- Алло! - бере слухавку Андрій Іванович. - Добрий вечір! Як
справи? - теплий усміх виказує, що телефонує хтось із близьких
(певно, дружина). Слухає, лиш зроняючи штрихом зрідка "добре",

"чудово", "молодці".

-

У нас все нормально. Ми вже в дорозі ... Не

хвилюйся. Гаразд ... Ось саме зараз і будем вечеряти. До зустрічі,

-

кладе слухавку

.

.

.

1, вигледшши зручну м1сцину, припарковує

авто

на узбіччі: тайм-аут для експрес-трапези.

-

Дружина дзвонила,

-

додає по хвилі Андрій Іванович,

-

завтра мають приїхати родичі, то вона вже заступила в наряд на
кухню. Каже, що Катруся, внучка, нині отримала "відмінно" із
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сольфеджіо. Іренка зараз готується до змагань з художньої

гімнастики. Найменша, Софійка, напевно, буде артисткою, така
творча натура... В неділю прийдуть у гості.

Остання фраза відкриває в нашому товаристві нову тему: про
радість спілкування з внуками, всеціло підтверджуJОчи загально
поширену думку, що їх, онуків, люблять ще більше, ніж своїх дітей.
Природньо, Андрій Іванович і пан Ярослав почуваюrься "на рівень
вище", а я, за їхньою класифікацією, ''ще молодий" і належу до

когорти тих, хто не звідав допоки найсуттєвішіх вимірів земного
щастя.

Жвавий діалог попутників, титулованих статусом "дідусь",
нашу подорожню вечерю знову перериває дзвінок мобільного
телефону.

-

Слухаю. Добрий вечір, Оксано Іванівно!

приймальної "Світоча".

-

-

це вже дзвінок з

Усе гаразд. А ви чому так довго на

роботі? Зрозуміло ... так. Добре, я зараз переговорю з Богданом
Євгеновичем. А ви передайте цю інформацію Галині Іванівні

Алямовській. Нехай підготує перелік місцевих постачальників
сировини і наші пропозиції. Ми вже за Житомиром ... Дякую. До
завrра,-Андрій Іванович поглядом кидає на цифербшrr годинника
і повідомляє звістку: вранці на фірмі буде делеrація директорів
львівських підприємств разом з губернатором. - Хлопці, вперед!
Тепер за кермом наш водій. У затишному салоні мікроавrобуса

легенько лине заворожлива "Мельодія" Мирослава Скорика з її

фантастичним скрипковим рефреном. Андрій Іванович, мов
віддалившис~ від ситуації, видно, подумки "прокручує" сценарій

завтрашнього візиту і проблематику ділової зустрічі ...

Наради, збори, сесії: пленуми, активи, бюро, конференції:
відрядження, делеrаціі: візити, урочисті засідання й академії

-

чи не всі ці форми постійної виробничої і громадської зайнятості,
у переважній більшості чоловічої: судwюqь опосередковано
пізнати за подружні роки й Анні Сергіївні· - дружині Андрія
Тавпаша. Вони однаково асоціюються для неї зі станомрчікування
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чоловіка: як не з роботи, яка щодня триває годин дванадцять, то
з безконечних поїздок.

На початку са:иа дивувш~ась шш~еному ритму і розпорядку
його буднів. А надш~і не те, що звикла, а просто зрозуміла: з

Андрієм інакше бути не може. То й чи варто дивуватися, що у
розповідях чоловіка в колі друзів чи родичів і діти вночі майже не

плакш~и, і хворіли ніби не часто, що іноді не досить точно
називш~ися класи, в яких учwІUся сини (хто з них в "А "? хто в

"Б"?), ну а батьківські (правWlьніше -материнські) збори в школі
чамусь кожен раз співпадш~и в часі з якимсь нагш~ьнuм і серйозним

заходом, де він конче мав бути. На жінці, відомо, три кути хати
тримаються.

Анна Сергіївна, працюючи бухгш~тером у вузі, бувш~о, теж
затрuмувш~ась на роботі чи брш~а якісь папери додому на вечір,

на вихідні (квартш~ьні, річні звіти мають бути подані вчасно),
однак це ніколи не позбавляло від того, що в хаті
прибрано, а діти і чоловік

-

-

наварено і

охайно доглянуті. Та й для друзів і

зешяків дамівка Тавпашів завше була щедрою на горнятко кави у
довірливій бесіді, а побування когось з родини сприймш~ось радо і
хлібосольно.

Традиційна українська берегиня! Це ії старанням, вмінням,
терпеливою вдачею і чуйністю твориться домашній затишок
оселі, в якому щедро пламіниться родинне вогнище злагоди, і
жаринки з нього непогасно тепляться найсвітлішими почуття.ми.

Дивосвіт сім 'їлюбляче витканий нею, берегинею, nлинам вечірньої
казки дітям і доброзичливим побажанням удачі чи щасливої
дороги, здатністю зрозуміти кожного і розрадити в заж:урі,

вмінням. вибачати без злоби і голубuно чекати. В аурі ії добрісної
турботи, мов у магнітному полі, надійно віриш дороговказу надіі;

віри і любові, почуваєшся убезпеченим від похибок сумніву і каверз ів
обставин. Святиться ім 'я твоє, Анно!
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запропонував дружині... поїздку на море. В сонячну Ялту! Треба,
мовляв, звикати до підвищеного температурного режиму півдня.
Та й відпустку давненько вже не вдавшюсь провести разом; ще
як років п 'ять тому їздw,и всім сімейством на Сумщину. А тут

обкомівське управління справами навіть у розпш, курортного
сезону rарантує путівку на двох у престижний кримський

санаторій. Уявляєш: чотири тижні на морі! Жодних клопотів,
жодних проблем!

... Певно,

досвідчені психологи і великі гуманісти від природи

опікувались підготовкою груп кабульських радників. Знали

достеменно, що останній перед вw,ьотом тиждень для сімей
відряджених перетворюється у справжнісіньку мзку. Підсвідомо
починається відлік часу: ще сім днів, шість, п 'ять, чотири... Як
перед стартом. Отож, треба діяти несподівано

-

так людям

буде легше.
На десятий день відr~устки Андрія Тавпаша через гучномовець
пляжного радіовузла терміново

nonpocw,u

зайти до головного

лікаря санаторію. Дзвонw,и з Москви. Через кілька днів,

рейс на Кабул...

4 вересня,

·

Ось така вельми цікава трапилась "пеша

", що мовою

корінного населення Афганістану пуштунів означає просто
"випадок". Буває ж таке у житті...

ІЗ "СЕ ЛЯ ВІ"
Київська траса, мов швидкісна стрічка транспортера, з
монотонним/ шурхотом зникає попід авто. Обабіч маrістралі тотальна навала сирого осіннього мороку, який пронизують

струмені світла автомобільних фар. Зрідка на овиді тепліють
жаринки вікон стишених поліських сіл. З вечора почалася сльота
з мокрим снігом, і це затруднює нам шлях.
У випуску новин Українського радіо (пан Ярослав пильнує,
щоб не проrавити) щойно подали інформацію про нововведення

режиму талібів в Афганістані. Правляча адміністрація заборонила
там телебачення і відеопрокат, а шаріатська мораль, виявляється,
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не ДОЗВОЛЯЄ СЬОГОДНІ громадсью ЧОЛОВІЧІ лазн1, наВІТЬ якщо митися

в трусах. Про жіночі секції не повідомлялось.
Природньо, ми з водієм починаємо розпитувати в Андрія
Івановича про його, вже сімнадцятирічної давності, перебування
в Афганістані, умови тамтешнього життя, роботу, враження.
Одразу видно, що для Тавпаша ця тема є нелегка і значно
глибинніша, ніж оповідки на побутовому рівні. Та все ж він

починає розповідати. Повільно, ніби гортаючи сторінки свого
віднайденого записника:
- Можливо, сьогодні там було би зовсім інакше, якби у 1979
році Союз не ввів свої війська, зчинивши громадянську бійню.
Нинішні події в Афганістані - то все ще її відлуння. Народ має

право і повинен сам вирішувати свою долю. Відомо ж, Схід штука делікатна. Це зовсім інший світ, традиції, ментальність. А
наші керманичі і там сподівалися запровадити колгоспи для
кочівників споконвіку і виховувати з мусульман атеїстів, хоч
стратегічною метою, звичайно, був вихід до Індійського океану,
де безроздільно панував шостий американський флот.
Але я не військовий спец, та й в якості залізничника ніби не
годився, бо залізниць там нема і понині. У коло моїх обов' язків
радника входили організація і контроль щодо забезпечення Кабула
продовольством, водою, паливом, електропостачанням, тобто

-

допомога міському керівництву вести господарство. У Кабулі
разом з біженцями до двох мільйонів жителів тоді нараховувалось.
Для багатьох з нашої групи було несподіванкою, чому саме мене
залишили в столиці, а не відправили в провінцію. Виявилось, що
маю найбільший практичний досвід у таких справах.

-

А де і як вас поселили?

-

цікавлюсь.

-

Всяка столиця має

престижні квартали. Група радників, певно, була на особливому
рахунку місцевої влади?

-

Нічого особливого і надмірного не було. Ми ж не зірки шоу

бізнесу і не на фестиваль туди прибули, довкола бойові дії. Кабул,
до речі, заснований у

1500 році

до нашої ери, взагалі комфортом

не відзначався. Зі ста тисяч будинків тільки десята частина мала
водопровід. В "об'єктивці", яку нам видали разом з коротким
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викладом засад шаріаrу, зазначалось, що у місті, наприклад, всього
сотня телефонів-автоматів, вісімдесят поштових скриньок, менше

ста·тролейбусів і дві з половиною тисячі віслюків. Одним словом,
убозство.

А поселили нас у північній частині міста, де знаходиться
адміністративний центр столиці, бо південна

-

це переважно

глинобитні халупи, вузенькі вулички, без каналізації, освітлення,
водоводу. У центрі, звичайно, виділялися будинки урядових
установ, історичні споруди, особняки заможних міщан. Окремі
квартали виросли переважно з панельних, як у нас, новобудов. В

одному з таких громадських будинків, на сьомому поверсі, і була
наша "резиденція". Жили групою в чотирикімнатній квартирі,

кожному

-

по "келії'', кухня спільна

-

"кормоцех", гоrували їсти

по черзі на всіх. Отримували непретензійний продуктовий набір,
обов'язково

-

раз у місяць

-

набір консервів і пляшку горілки.

Якщо комусь присилали сало -розкошували. Щось докуповували

на базарі. Фрукти, ясна річ, там не дефіцит: два-три врожаї на рік.

За весь час перебування так і не зважився покупащся в їхній річці

Кабул, яка влітку повністю пересихала. Її русло проходить містом,
далі йде до Інду, а починається від схилів хребта Кохі-Баба на

.

.

швденному заход~.

-

А хоч у столиці в пам'ятних місцях вдалось побувати?

-

умисно, щоб не ятрити душу воєнщиною, не виходжу за межі
гуманітарної сфери.

-

Бачив, звичайно, палац колишнього падишаха, гробницю

Бабура

- нащадка Тимерлана, який приєднав Афганістан на два
століття до імперії Великих Моголів, гробницю Тимур-шаха, за
його правління Кабул став столицею країни ... Але це був не кращий
час для знайомлення з древньою історією і кульrурою цього народу.

Нерідко вирушали на БМП чи вертольотах, озброєні, в Баграм,
долину Паншер, Кандагар, попадали під обстріли душманів. Не
для всіх ми там були бажані; для когось

-

"шураві".

По роботі я мав певний доступ до "закрй:тої інформації" і
тоді вже багато чого достовірно знав про щоденний страшний

укіс війни. Та й вочевидь побачити чимало довелось ... Скільки в
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тому вогневирі людей було загублено, скалічено фізично і
морально, скільки наших юнаків не дочекались навіть свого
двадцятишття

...

У розмові запала пауза

-

мов хвилина мовчання, яку довго

ніхто не зважувався порушити, допоки на посту ДАІ у пана
Ярослава не поцікавились документами бадьорі сержанти.

Вже згодом довідався, що в Афганістані Андрій Тавпаш
за>vtість року, як передбачалось для радників, був майже два: чекав
заміну, на яку, виявляється, не просто знайти кандидатів. Там,

під пш1ючим кабульським сонцем, залишив і свій ювілейиий,
п 'ятдесятий від роду... Коли в черговий раз не відбулася ротація,
щоб якось залагодити прикру протермінованість перебування,
йому дозволили викликати "на допомогу" дружину, якщо вона,

звісно, погодиться на такий візит. Казали, максwwум ще кілька
тижнів, а там

-

разом додому!

Анна Сергіівна, оформивши належні документи, прилетіла в
Кабул peйco,>vt із Москви, який був щосереди. Напередодні афганську
столицю піддали масованому артилерійському і ракетному
обстрілу. Один із снарядів упав буквально в п 'яти-шести метрах

від будинку, де мешкали радники. На щастя, не вибухнув. Як для
початку, вра:жетtя незабутнє. А очікувану з нетерпіюtям команду
"збирати речі" судилось виконати майже через довгих п 'ять
місяців ...

До Львова Андрій Тавпаш повернувся нагороджений орденом
"Дружби пародів", медаллю "За відвагу" і двома афганськwwи
медалю,~и аж наприкінці весни 1985-го. (За ,>vtусульманським
місячиww літочисле1тям

-

"хид:жра"

-

то був 1364-й рік).

Звичайно, якось воно ие пасує солідному мужчині публічно
виказувати свою відчайдушну радість повернення, але внутрішньо

був сповнений таки,>vt потужним зарядом емоцій, жагою
:життслюбства, що іиоді посеред міста здавалося: ось-ось ие

стрwwається і побіжить босоніж по зеленій траві роз.маю ... А
ще хотілось довго-довго постояти під дощем.
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У Союзі щойно стартувшzа "перестройка", проголошена

новим керівником країни Михайлом Горбачовим, який за кілька
років до цього, будучи вже секретарем ЦК, ініціював розробку
так званої Продовольчої програми. А ставши лідером СРСР,

останній rенсек сw,увався вживити в агонізуючу Систему пагінці
гласності і демократизації суспільства.

Нова політика сколихнула широкі маси, яким, правда, так і
не вдшzося з 'ясувати навіть в умовах проголошеної гласності, чому

ж у державі не виконується Продовольча програма. Та й багато
інших пекучих проблем суспільства зшzuшшzись "білими плямами",
перебували у "зоні невидимості". Але процес пішов: все
половодішим ставшzо річище громадської дієвості, сутньо
динамізувшzись явища і подіі; заряджені енерrетикою людського
фактору.
Вибори керівників у трудових колективах, попереднє висування

кандидатур з публічним обговоренням їхніх програм

-

це було в

перші перебудовчі роки возведено на рівень обов'язкових атрибутів

кадрової процедури, виступшzо прикметною рисою заправленої
"під демократизацію" пори реrламентованого оновлення.
Також тогочасна

кампанія

пандемічного

штибу

-

"омолодження" статистики щодо кадрів партапарату. Андрій

Тавпаш розумів і бачив, що з прицілом на його посаду гшzузевого
секретаря міського комітету вже нетерпляче вовтузяться

молодші за віком "резервісти". Для нього, авторитетного і

шанованого керівника, а віднедавна ще й "афганця" з дворічним
стажем, зви11;айно, знайдуть у Львові підходяще місце, щоб
безтурботно добути до пенсіі; зшzучаючи час од часу до виховної
роботи в масах. Якось.навіть уявив себе таким "проповідником"
ветеранської естафети поколінь серед молоді чи на зустрічах в

трудових колективах

-

з нагородами на грудях, пафосним і

бувшzим...

·

Хтось інший у такій ситуації; певно би, вирішив, що настав
час сушити весла, і піддався розміреному плину подшzьшого так

сяк влаштованого поліття. Але Тавпашу така перспектива не
годиться! Це не для його вдачі!
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Відому всій країні Львівську кондитерську фірму "Світоч"
на той час знав не любительським осягом, як і решту міських

підприємств харчової і переробної галузі. Там саме вирішували
питання щодо обрання нового керівника. Подейкували про кілька

вірогідних претендентів. Та й ми не ликом шиті!

-

остаточно

вирішив Андрій Тавпаш.

ОБЕРЕГИ
Неділя видалась вже по-справжньому весняною, і тут, у
Шевченківському гаю, насиченому розспівами щирих освідчень

птаства, відчуття весняного торжествування ставало
усток.рат виразнішим, ніж у середмісті. Андрій Тавпаш і раніше
полюбляв добратися сюди разом з дружиною першої-ліпшої
вихідної днини, поблукати проходами і царинками музею просто
неба. А тутешні схwщ видолинки, крутояри завжди навіювали
йому теплі спогади про краєвиди святков 'янського довкілля.

Ульвівському скансені, закладенім ще Іларіоном Свенцицьким,
у цьому дивосвіті пам 'яток архітектури і побуту мешканців
карпатських теренів, витворилось осереддя позитивної
енерtетики вцілілої маєтності наших земляків.

Зупинw~ись на хвw~ю, щоб помw~уватися віддаля довершеною
пластикою храму Премудрости Божої: що на Чернечій горі. У
будь-яку пору року - і серед кипучого зеленого буяння крислатих
дерев і в оточенні голомозих крон

-

він заворожує погляд

чарівністю форми. Невідомий будівничий натхненно втілив своє
осяяння в цьому шедеврі українського дерев'яного зодчества.
Гордою поставою височать три зруби, перекриті банями з
кількома ярусами-заломами,

-

мов стрункі смереки, що прагнуть

увись. Окремішності від мирської суєти надає ансамблю споруди

високий, по-господарськи зроблений, паркан з брамою. Осторонь,
у квадратику огорожі зі штахет,

-

розп'яття Христа ...

Днями Андрію Тавпашу зателефонував земляк і повідомив, що
в Музеї архітектури і побуту, на Кайзервальді, відкрw~илемківську
церкву. У. квітні

1991

року місце під її будівництво освятив
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Першоієрарх УГКЦ Мирослав-Іван кардинал Любачівськuй. А
восени наступного консекрацію храму здійснив єпископ Фwtимон

Курчаба

-

во ім 'я святих Володимира й Ольги. Такої лемківської

церкви вже немае нігде в Україні. Оцю відшукали на Ле...,ківщині в

Польщі, і львівське земляцтво лемків тут ії відтворwtо. Іван
Красовськuй то все зачав й організував.

·

Знайти дорогу до храму на ,¼ісцевості, а ще знайомій,

-

не

так вже важко, значно трудніше не збитися на манівці, не

колобродити у житті. Тим, хто усвідомлено прагне прийти до
Істини найвищої любові, праведиий шлях з-під иіг не втече .

... Cxwtoм

Чернечої гори йшли стежкою, котру передбачали

загодя, ще після розповіді З11айомого. Враз Андрій Іванович

-

аж

стрепенувся. Та він упізнав би ту церковцю будь-де з-поміж тисячі
інших! Зовні чимось подібна до тісі: яка є в його рідній Святковій
Великій, але безпомw~ково відрізнив: саме ця

-

із сусіднього села

Котань. Вона справді унікальна!

Неповторну ілюзію стрімкості, самобутність нової форми

створює каскад бань: дальня і найнижча
середня

-

-

над захристією,

над навою, а передня, над бабинцем, виросла високою

вежею-дзвінницею -мовляв, і ми знаємо, що таке західна tотика!

Стіни захристії і нави збудовані у зруб, а бабинця, оперезаного
піддашшям, мов запаскою, обшиті прямовисно дошками. Крівля
бита tоитою. Біля входу, ліворуч, невеличка ла.ва під віттям
білокорої берези. Інтер 'єр пам'ятався вже не так чітко, та
відразу зрииув іконостас з постатями дванадцяти апостолів

Христової віри. Мимоволі пришвuдшw,ась хода. Ось і поріг.
І

Огорнуті благодаттю, Андрій і Анна стояли у Храмі святих
наших першохрестителів Володимира й Ольги.

НОВИЙ ДОСВІТОК
Було вже за північ, коли наше авго натруджено добиралось до

Львова. Погода зіпсувалась остаточно і, щ1дно, надовго. Таке
враження, що ми самотні путівники у розлогому пpoc'tQpi тягучої
осінньої ночі. Андрій Тавпаш, на хвилю відволікщись від розмови,
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кидає поглядом на виробничі корпуси, яскраво сяючі вікна яких
розривають густу темінь. "А "Світоч" працює",

-

сказав з

неприхованою впхою.

Річ у тім, що осторонь київської траси, кілометрів зо двадцять

від Львова, на околиці села Старий Яричів, розташоване одне з
виробництв "Світоча". Робота ведеться тут цілодобово. Коли ж

повсюдно говориться про масштабність кризи, що охопила
вітчизняну економіку, особливо приємно бачити окремі винятки

-

такі собі оази стабільності, а то й більше - подальшого розвитку

і нарощування обсягів виробництва.

Колись тут була невеличка rуральня, згодом, після проведеної
реконструкції, діяв спиртзавод. У розпал "антиалкогольної

кампанії'' його діяльність на часі виявилася недоречною, і "Світоч"
придбав цю виробничу базу для своїх потреб. Перепрофілювавши
її на кондитерський напрям, тут спочатку організували зефірне і
мармеладне виробництво фірми. Згодом спорудили нові корпуси,
упровадили технології виготовлення цукрового і затяжного печива,

крекеру. Це вже був світочанський почерк Тавпаша.
На підприємстві "Світоча" у Старому Яричеві - понад триста
працюючих, переважно це місцеві жителі Кам'янко-Бузького

району. Щодоби тут переробляється до шістдесяти тонн борошна.
Безперечно, у визнанні продукції, що виходить під торговою
маркою "Світоч", у формуванні позитивного іміджу фірми є
вагомий внесок колективу підприємства у Старому Яричеві.

-

Добре було б показати нашу філію завтрашній делеrації

директорів,

-

розмірковує Андрій Іванович,

-

чи матимуть час?

Тут, у Старому Яричеві, завдяки залученню інвестицій згодом
розкриється потужний виробничий потенціал майбутнього

"Світоча"! Чому в нас, в Україні, так мляво йдуть на співпрацю зі
знаними інвесторами? Адже це передові технології, кращий
світовий досвід, сучасний менеджмент, довершена якість - те, що
нині вкрай необхідно, аби вибратись з кризи.
Кажуть, світом правлять транснаціональні компанії,

-

продовжує Андрій Іванович тему, яка для нього стала
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повсякденною, - серед них

162 -

Канада-

американські, Західна Європа

має

155, Японія - 126,

11 -

решта ділового світу, до якого відносимося й ми, хоч нас у

6,

Бразилія-

5,

Китай- З, ще

тій цифрі немає. Скажімо, чи не лякає канадську економіку
сусідство понад півтори сотень американських гігантів? Ні,
канадці цього не бояться. Бо вони, свято шануючи свій
державний суверенітет, вміють знаходити вигоду: із

24

мільярдів доларів інших держав, які за рік надходять для
зміцнення канадської економіки, добрих

американські. Обов'язково про це

18 завтра скажу...

виключно

Аж ось і Львів. Про те, що ми вже їдемо містом, можна

здогадатись і з заплющеними очима

-

наші міські дороги не

дозволять помилитися. Проминули центр, тепер

-

Личаківською

на бічну, що веде до Шевченківського гаю. Гальмуємо біля
ошатного п'ятиповерхового будинку. У кількох вікнах ще
світиться.

-

Анна Сергіївна чекає,

-

зауважує пан Ярослав, зиркнувши

за шибу.

-

Це добре. Мабуть, любить,

Андрій Іванович.

-

-

жартуючи, виходить з авто

Так ... ще годин п'ять можна поспати. Ти

відпочивай, Ярославе, скільки треба. Потім оглянеш машину з

дороги. А я викличу вранці чергову. Ну, хлопці, до зустрічі. Вітаю
вас з новою добою!

ЩО В ІМЕНІ ТВОЇМ...
Навіть з першого погляду прізвище Тавпаш за своїм

словотвором є дещо незвичним (варто порівняти інші прізвища
українців з лемківських сіл) і не надається до легкого
розшифрування його семантичної основи, схиляюючи думку щодо

можливості у даному випадку якоїсь реліктової форми творення
особових власних імен.
Існує така галузь філологічної науки

-

ономастика, яка

розглядає виникнення і поширення родових назв, імен, термінів.
З притаманною академічністю питання розвою українських
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прізвищ досліджував Іван Якович Франко. Матеріали для своєї
наукової розвідки він черпав з документів і судових актів

XVII

XVI-

століть. Як твердить Франко, закріплювати прізвища як

спадкові родові назви почали представники духовенства. Але
більшість тогочасних метрик народжених, зашлюблених і
померлих містили тільки імена людей без всіляких родових
прізвищ чи описових характеристик їхніх носіїв.
"Тільки з

-

1772 року, коли Галицька Русь переЙІ.ШІа під Австрію,

пише Іван Франко у своїй праці "Причинки до української

ономастики",

-

датується правильне ведення реєстрів усієї

людності, отже, і закріплення тих родових прізвищ, які застала
тодішня адміністрація". Зрозуміло, що Франко веде мову лише

про українські землі, що входили до складу Австро-Угорської

r

імперії абсбургів.

.

У виданні Івана Красовського "Прізвища галицьких лемків у

ХVШ ст." (Львів, видавниче підприємство "Край",

.

.

.

. .

1993) подається

.

.

словник пр1звищ З метрик ВСІХ СІЛ ПІВНІЧНИХ СХИЛІВ зах1дних

Карпат. Праця написана за матеріалами Йосифінського
поземельного кадастру

1787-1788 років. Там знаходимо прізвище
(Talpasz), зафіксоване у селах Берест і Святкова Велика,
а у селі Солотвини мешкало дві фамілії Таупаш (Taupasz).
Серед лемківських прізвищ на -am можна виділити групу,
Талпаш

що утворені від власних імен за допомогою цього здрібніло
пестливого суфікса, як-от: Ілляш, Федаш, Юраш, Петраш. Іван

Красовський у розділі "Від автора" також зазначає, що поряд із
чисельною групою відіменних прізвищ" ... у лемків ХVШ ст. було

•майже

стільки ж таких власних особових іменувань, які у

допрізвищевий період не лише називали, але й характеризували
людей за їх специфічними ознаками" (с.
було зафіксовано

31

24). Ha-am, наприклад,

родину Присташ (від пристати), кілька

родин Осташ, Хлебаш. У нашому випадку подібна очевидність
відсутня. Хіба що зважитись на словотвір від скорочення "той,
що йде в пашу" (аншюгічно

-

самопаш), бо пастуше заняття у

лемків одвіку було надто важливим для життєдіяльності.
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Хто більш-менш обізнаний зі специфікою етносу карпатського
реrіону, зробить очевидне припущення, що прізвище Тавпаш більш

імовірне саме для цих теренів, аніж, скажімо, слобожанських. Ну
а для компетентних у питаннях ономатології, певно, не буде
несподіваним, якщо зарахувати це прізвище до категорії назв,
утворених семантичним способом.

Звернемося також до згадуваної вже праці Дмитра Ступака
"Причинки до історії лемківського села Святкова". Автор пише:
"Оден переказ говорить, що предки святковян надтягнули з
полудня, це є із закарпатської Украіни. .. Історично певне, що в

сусідньому селі Скальнику, біля Змійгорода, на місці, де тепер
стоїть костьол, була вдавнині наша церква, побудована за
грошеві датки закарпатських українців. В виду цього є річчю

мо:жливою, що предки мешканців Скальника й околиці, а тим

самим й Святкової~ надтягнули колись із Закарпаття, коли
закарпатські українці вибудували своїм коштом церкву у
СІ<JІJlьнику" (див. с.114 нашого видання

-

упорядник).

Якщо погодитися з версією щодо заснування .села Святкови
Великої закарпатськими прибульцями, що були того ж самого
лемківського роду-племені (лемки свого часу проживали розлого

по обидві сторони бескидських перевалів), тоді є підстави для
гіпотези походження прізвища Тавпаш, як прадідного назвиська.
А оскільки близькими співмешканцями тамтешніх лемків були
нащадки зайшлих в Європу угро-фінських племен, то й не
виключається вплив фонеми осілих тут сусідів не слов' янського
кореня. Звичаіtно, слід зважити на трансформацію кількох звуків
в орфоепії слів і врахувати діалектичні особливості говірки, що в

мовній практиці не такий вже рідкісний випадок.
Саме під таким кутом запропонував тлумачити походження
цього прізвища мій давній приятель з українсько-угорського
товариства імені Шандора Петефі, що у Львові. В його описовому

перекладі воно має значення на кшталт: "тверда ступня", "той,

що твердо стоїть", "тверда хода". Який саме зміст одного з цих
варіантів міг бути достатньою причиною для закріплення ймовірно
даного уграми прізвиська (а підстава, видно, була для цього
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вагома), залишилося у далекій минувшині ... Як і той факт, коли
саме у Святкові Великій поселився перший з роду Тавпаш? Що

спричинило його прихід у цей край? Може, він був серед тих, хто
зводив українську церкву у Скальнику? Чому вирішив тут

замешкати? А, мqже ... (французам легше, у них відповідь стабільна

-

"шерше ля фам").

Низку питань можна продовжувати. Та в цій версії щодо
походження прізвища очевидною є характеристична ознака особи

:

далекого родака.

·

Для когось, можливо, старожитня назва-ярлик і нічого

особливогр не говорить, бо не розкриває своєї таємниці. То треба
було знати конкретну людину, яка одержала прізвисько, і знати
обставини, в силу яких їїсаме так названо. Лише тоді можна сповна
оцінити влучність, з якою народ зумів відмітити найістотнішу ціху

.
...А на сьогодні достеменно інше.

людини

Зачувши прізвище Тавпаш,

більшість сучасників асоціативно проведе понятійну паралель: а,
знаємо, це - президент фірми "Світоч"!

СЛОВО СУЧАСНИКІВ
Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ,
письменник

СХОДЖЕННЯ АНДРІЯ ТАВПАША
Бувають такі рідкісні поєднання в людському характері, як в

Андрія Тавпаша. Він справляє враження сильної вольової людини.
А також винятково витриманої і доброзичливої. Це

-

абсолютно

золоте поєднання, оскільки його носії значно полегшують

стосунки з ними. За кілька десятиліть журналістських зустрічей
мені не дуже щастило саме на таких керівників. Я знав немало

переляканих і зацькованих функціонерів, які ночами не могли
спати, прагнучи вирахувати адміністративну погоду на завтра,
тривожилися думками про те, що начальник главку, директор чи
м1юстр не так глянув на них

...

Я нічого не знав про життєвий шлях Андрія Тавпаша, коли
зустрівся з ним уперше. Не знаю чому, але в мене виникло

враження, що він

-

людина загалом благополучна і навряд чи в

нього є позаду якісь складні випробування чи перипетійний шлях

до життєвої мети. Очевидно, причиною тому була його спокійна
респектабельність, впевненість і в своїх силах, і в тому, що підлеглі
розуміють його справді з півслова.
А вже потім я довідався про лемківське село в лісах

Краківського воєводства, про 1945-й рік, коли Андрієві Тавпашу
минув тільки десятий ...

Тавпаш - не просто стриманий у розповідях про свої життєві
- з тих гордих людей, які ніколи не
стануть шу:каrи у вас співчуття: он, мовляв, що мені довелося

труднощі і біди чоловік. Він
пережити

-

схиліть у пошані до мене голови. Такий благородний

аскетизм у ставленні до себе значно полегшує всj соціальні зв' язки
людей цього типу з суспільством. Можливо, в цьому також

криється одна із закономірностей їхніх життєвих успіхів.
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Андрій Іванович міг би багато написати про тодішні
поневіряння. По три-чотири сім'ї в одній

-

чужій!

-

хаті. Про

прибите приморозками сіно, на якому дітям доводилось ночувати.

Про дитячі хвороби, коли не було ніяких ліків. Про шкільні дні

без черевиків, зошитів та підручників. І про корів на пасовиську
та всі прочитані тоді книги. Очевидно, в ньому була якась

неусвідомлена для нього ідея, яка й вела хлопця по життю,
робивши його і серйозним, і слухняним, і винятково старанним у
навчанні. Очевидно, на нього було покладено нелегкий обов' язок

перебути все й перемогти, вийти в житті па високу вершину, про

яку багатьом можна лише мріяти.
Нещодавно їздив з родиною у ті краї, де народився. Мало вже

чого впізналося, хоч нічого не забулося. Порожнє місце там, де
стояла батьківська хата. Ніщо не повинно нагадувати того місця,

де було родинне вогнище кількох сотень українців. Тепер тут

-

холодна офіційщина культурного заповідника. Все зроблено так,
аби ніхто не міг сюди повернутися. Він мимоволі потверджує

справедливість сентенції про те, що мала батьківщина - поняття
не географічне; а психологічне: ми її несемо (або не несемо, як
кому дано) крізь простір і час у своїй душі.
Тавпаш прийшов на "Світоч" не в найкращі для фірми часи.
Це було державне підприємство із застарілими технологіями й
анахронічним обладнанням. Добра слава львівських кондитерів
ще не пропала, але вже почала припадати пилом

-

починалася

навальна експансія "снікерсів", "баунті" та "марсів" ...
Будь-яке виробництво - це виробництво: монотонні обов' язки,

канонічна технологія, бездушний конвеєр. В усе це неймовірно
важко привнести живий дух, індивідуальне забарвлення й момент
поетизації. Але Тавпаш з командою зумів це зробити. Саме він

став своєрідним натхненником творення на підприємстві того
мікроклімату, який допомагає одуховнити трудову діяльність
тодей.

Мене справді захоплює навіть те, з якими відтінками в голосі
вимовляють тоди зі "Світоча" назву свого підприємства. Тут

.,. . і
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м'який сентимент, і гордість, і шаноба. Ця назва для них світить у
пр~красному історико-національному ореолі. З таким запалом,
бува, людина розповідає про щось світле, радісне й добре в
помислах зі свого дитинства ...
Очевидно, Тавпаш не буде заперечувати, що він, як керівник,
по-справжньому реалізувався саме на "Світочі", який став його
зоряним часом, прекрасною життєвою вершиною.

("Урядовий кур'єр",

27 червня 2000 року)

Левко РІЗНИК,
письменник

ГОСПОДАР
Вулицю Ткацьку у Львові давно треба перейменувати
"Шоколадною". Вона вся пройнята звабно-бентежливим
шоколадним духом. Втім, шоколадний аромат, акуратно
запакований у вишукані обгортки, шириться .звідси не тільки в
межах кварталу, де розташоване головне підприємство фірми
"Світоч", але й далеко-далеко за межами Львова. Квартал, кажу

про це не ради пишної метафори, є осердям високої "шоколадної
моди" на всю Україну і навіть для зарубіжжя, бо й 'І)'ди вже сягають

промені світочанської слави.
Якщо обличчя "спальних" кварталів нашого Леополісу
визначають їх мешканці, то цей знаний не тільки місцевим людом.
У ньому має сталу прописку цілісний організм, що вюпочає тодей

як свою (безперечно, вагому) складову. Це дивовижний симбіоз
тодини ісупq,-сучасних технічних засобів та унікальних технологій

-ансамбль! -:'а результшом такого поєднання є довершенийпродукт
смакота, вартий нашого неодмінного захоплення.
На Ткацькій можна іноді, як правило, за годину-півrори до
початку робочого часу, спостерігати таку картину. До центральної

прохідної фірми під'їздить авrо, з якого ви~одитв середнього
зросту, нормальної статури чоловік. Віком

- видно;_що першу.
п'ятдесятку подолав, на другу взяв розгін. На скронях. і в чубі,
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м' ягкохвилястому, акуратному, доволі посрібленого волосся.
Обличчя

цери здорової, навіть свіжої. Одягнений охайно, не

-

претензійно, без моднячих витребеньок, хіба краватка

-

:найновішого фасону.

Все в ньому підпорядковано тій невимушено-поважній
гармонії, що характерна для людини, визначення котрій- господар!
Жодної метушні. Це ж і в погляді замислених світло-голубуватих
очей. Авжеж, не скажеш, що він тут якийсь безпросвітно
заклопотаний функціонер, поглинутий валом нагальних справ. От
господар!

-

і край. Одразу ж таке враження, що ця людина живе

єдиним ритмом, в унісон, із "солодким" кварталом, чуйно
відчуваючи пульс всього виробничого організму, варто йому лиш
оком кинути. Так само неквапом, по-господарськи, оглядає авто:

чи все гаразд після "слалому" міською трасою до Замарстинова ...
Таким є Андрій Тавпаш

-

президент, rенеральний директор

"Світоча" не тільки в будень. Таким він є і в мить офіційно
парадного протоколу й урочистого публічного пошанування. Хіба

трохи більше буде видно у його світлому погляді внутрішньо
тамованого збудження, більше усмішки

-

відкритої і щирої,

усмішки господаря, що пишається своїм ділом, своєю великою
"фірмовою" родиною, за яку відповідальний.

Певно, то таки Всевишнім визначено -бути Андрію Івановичу
господарем (дар від Господа). У rенетичному коді, закладеному
Творцем, програмується доля кожної людини, передбачаючи

втілення вдовж її життя доленосних якостей, що ретельно надбані
за віки попередніми поколіннями роду. І навіть у ту пору, коли на
континентальних обширах править свою криваву оргію диявол,
людину не полишає дарована Богом віра на прихильну до неї

прийдешність, на можливість сповна розкрити себе у житті .

. . . Спалені

дотла предківські обійстя, викорчувані прадавні

звичаї мирних краян, зацькована насильством людська гідність

-

оце й є те блюзнірсько-вандальське виселення з вікових

неполоханих осідків. Залізничні вагони-"телятники", дошкульні
голод і холод

-

це конвойоване транспортування згорьованих у
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розпачі людей. Не видно довкіл карпатських схилів у сизій димці
і буяння зелених плес-половин, незвична мова упереджених
"мєстних", що дивно називається "язик", інший життєвий уклад:
барак, колгосп чи шахта - це нові "стартові" умови. Добре - кому

добре, а ось у такій скруті спробуй знайди себе. Шукай іншої долі!
Андрій Тавпаш не збився на манівці, не опустив крила.
Звідавши з малих літ біду-лихо, зберіг у душі систему усталених
родових цінностей (тут не тільки мудра батьківська наука), і
з-поміж них - чуйність до людей, господарність у справі.

Найважливіше в житті, визначив він для себе,

-

бути гідним.

А щоб стати потрібним людям з найбільшою віддачею, необхідні
добрі знання. Ніби відчув, що має здійснити на віку щось
надзвичайно важливе, визначене долею власне для нього.

І всеціло підтвердив правомірність покладення такої високої
довіри, очолюючи колектив уславленого "Світоча".

Володимир ЗАГОРІЙ,
rенеральний директор

АТ "Фармацевтична фірма "Дарниця",
президент Ліrи українських меценатів

ТАКИХ ЛЮДЕЙ СПРАВДІ НЕБАГАТО
У пресі часто називають працівників фірми "Світоч"

талановитим колективом. Всеціло поділяю таке визначення і не
бачу в ньому ніякого перебільшення.

Нині КО)J(ен наш успіх, кожна здобута висота мають
принципово .політичне значення. Ми повинні показати собі й
усьому світові, що нічим не гірші, скажімо, за японців, німців чи
американців, що ми вміємо працювати самовіддано й ефективно.
Так, як очолюваний Андрієм Івановичем Тавпашем "Світоч".

· Окрім

усіх інших, один із в~ликих наших ворогів

.

.

-

.це

втовкмачене нам у голову впродовж ц~лих КО.!JОНІальних стошть

почуття меншевартості. Воно змушує багатьох опускати руки,

пригнічує душу, народжує невпевненість у завтрашньому дні.
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Світочани позбавлені такої "хвороби". В них живе впевненість у
своїх нинішніх діях і в своєму майбутньому. Саме з такої віри
починається і сила, і воля. І в цьому велика заслуга керівника.

Дуже важливим бачиться мені в особистості Андрія Тавпаша
й те, чим надаровано зовсім мало людей. Він

-

не тільки

справжній патріот України, розумний та знаючий професіонал.
Він

-

той, у кого в душі звучить високий імператив добра й

милосердя, він

меценат. Тавпаш

-

-

один із тих, хто заснував

Ліrу українських меценатів, якій, вірю, судилося велике
майбутнє. Бо це - не клуб за інтересами, а спілка тих людей, які

щиро прагнуть допомопи національній освіті й ,культурі. Саме
таких людей небагато у всіх народів, негусто їх і в нас. Один із
цих "рідкісних"

Андрій Тавпаш. Треба мати в собі те, що має

-

Андрій Тавпаш

-

і тоді станеш саме таким лідером, яким

вимагають від тебе бути час і ситуація.
Дарія-Ірина РУДИК,
голова ради трудового колективу

фірми "Світоч" у

1988-1991 роЮІХ

АВТОРИТЕТ, УТВЕРДЖЕНИЙ ДІЛОМ
Як керівник, Андрій Іванович Тавпаш вміє не просто
організувати роботу великого виробничого організму, а й

. натхненно

захопити. людей новими ідеями, вселити ві ру у

звершимість задумів. "Світоч" тим-то й виокремлюється з-поміж
інших трудових колективів, що атмосферою доброзичливості,
мікрокліматом порозуміння дозволяє кожному небайдужому

реалізувати свій потенціал, розкрити у справах своє завзяття,
ствердитися і зростати фахово. Не знаю, чи деінде молоді кадри
мають такий дбайливий "патронат" в особі керівника.

Коли у

1988

році на фірмі обирали нового rенерального

директора, Андрій Іванович серед інших претендентів помітно
вирізнявся компетентністю, діловитістю, вмінням спілкуватися,
новаторським баченням підприємництва, яке тоді у нас щойно
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розпочиналося. Побував у всіх підрозділах, виклав свою програму
розвитку підприємства, ведення бізнесу, вирішення нагальних

питань виробництва і соціальної сфери.
На фірму Андрія Тавпаша не скеровувало ні міністерство, ні
місцеві органи влади. Своїм керівником його обрали світочани.
Бо з усього було видно, що Тавпаш сприймає цю керівну посаду
не як "винагороду" за колишні заслуги, а йде з бажанням
організувати роботу вже добре відомого колективу на якісно

новому рівні менеджменту.
З Андрієм Тавпашем працюваги нелегко, бо його вимогливість
виставлена на висоту не для сірих і в'ялих середнячків. Але ще важче,
пракгично неможливо, під орудою Тавпаша не працювати - вдавати

бурхливу діяльність, невиразно млямлити, напускаги туману.
З відпусток він завжди повертається захоплений новими
ідеями, планами подальшого поступу, занотованими у грубенькому
діловому зшитку. Тут і виписки зі статистичних матеріалів, і
цікавий фактаж щодо кондитерського виробництва, і тези
економічних прогнозів у галузі, і засади нового. колективного
договору фірми. Таке враження, що відпустку наш президент

проводить у читальному залі наукової бібліотеки.
Зараз важко говорити, як би "Світоч" подолав рифи
економічного реформування у перші роки незалежності України,

коли б не майже фанатична одержимість керівника. Його дії
визначалися не стільки інтуїтивністю, відчуттям ситуації на
здогадку, скільки розсудливістю і rросмейстерським баченням

логіки процесу ринкових перемін, не безоглядним ризиком зі
сподіванням на раптовий фарт на замінованому "полі чудес", а
настирною вцевненістю полководця з видатним ратним досвщом.

Та якими б важливими і серйозними справами не був

зайнятий президент фірми, він завше пам'ятав, що "Світоч" - це
переважно жіночий колектив. І така специфічність додавала ще
більшої значимості досягнутим спільно перемогам. Саме такі

керівники, як Андрій Тавпаш, вселяють почуття причетності
кожного з нас до творення сучасної історії держави, утвердження

її незалежності.
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ЧИТАЧІ "НАРОДНОЇ ГАЗЕТИ"
про конкурс читацьких симпатій
"Людина року "За відданість Україні"

Лишається тільки пошкодувати, що в Україні зараз мало таких
господарників, як rенеральний директор "Світоча" Андрій Тавпаш.

Від кількості таких людей чималою мірою залежить економічна

.

.

ситуащя в держав~.

Євген ВІКТОРУК, Львів.

"Світоч"

це справді сучасне підприємство, це

-

шоколад в Україні, це

-

-

найкращий

сучасний керівник виробництва Андрій

Тавпаш.
Любов САМОЙЛЕНКО, Киів.

Якбив Україні кожне підприємсrвотакдбало про честь своєї марки,
як дбає львівський "Світоч". Подумаймо про роль у цьому директора
підприємства. Гадаю, А. Тавпаш зробив для того дуже багато.
Надія ГОНЧАРЕНКО, Тернопіль.

Андрій Тавпаш міг би чимало розказати про те, як ішов до
успіху "Світоча". Цікаво було б прочитати про це на сторінках
газети, яка, сподіваюся, назве його лауреатом конкурсу читацьких

симпатій.
Андрій СКРИПКА, Запоріжжя.

"Світоч" своїми солодкими виробами популярний і в Криму.
З таким шоколадом не соромно йти у будь-яку країну. Тому при

визначенні лауреата конкурсу треба це врахувати.
Марія АРСЕНЧЕНКО, Сімферополь.

"Світоч"

-

та виробнича марка, якою може пиш~пися кожен

патріот України.
Ярослав ЛОПАТНЮК, Львів.

Андрій Тавпаш

-

із тих, хто справді будує економічну

незалежність України. І це має велике політичне значення.
Платон МУКОМЕЛА, Черкаси.
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Мені випала щаслива нагода познайомитися з надзвичайно
цікавою людиною, інтеліrентом з великої літери - rенеральним
директором Львівської кондитерської фірми "Світоч" паном
Андрієм Тавпашем. Результати його успіху очевидні - інтенсивне

оновлене виробництво, сучасні технології, розширення ринків
збуту, регулярна випшпа заробітнрї плати, найбільші відрахування
до державного бюджету. Гадаю, саме він - цей невтомний, талано

витий керівник, справжній народний самородок, справжня Людина
і справжній Інтеліrент, має бути Людиною року.
Іван БОЙКО, Киів.

Андрій Тавпаш - це не тільки rенеральний директор підприєм
ства, це

-

саме уособлення "Світоча", широко знаного в кожному

куточку України. "Світоч"

-

справді найкращі солодощі, якими

можуrь поласувати наші діm. Відзначення Андрія Тавпаша званням
Людини року "За відданість Україні" було б відзначенням цього
великого й дружного колективу, славетної марки українських
кондитерш.

Юлія КРАВЧЕНКО, Чернігів.

Звичайно, "Світоч" добре знаний в Україні. Мені приємно, що

серед претендентів на звання Людина року фігурує саме rенеральний
директор "Світоча" А. Тавпаш. Я охоче підrримую його кандидmуру.
Катерина ГОРДІЄНКО, Львів.

Андрій Тавпаш, як на мене, найдостойніший претендент на
звання Люди;на року.
Тетяна ТЮПІЧ, Киів.

У листах до газети про можливого лауреата найчастіше
згадуються прізвища українського мецената з Канади Петра Яцика
та керівника львівського "Світоча" Андрія Тавпаша. Обидва вони
- справді видатні люди нашого часу. Такими людьми сильна
Україна. Один із них представляє діаспору, все українство поза
Україною, другий- саму Україну. Бачу в тому глибоко символічний
момент. Хочеться, щоб його побачили і читачі газети та редакція.
Воподимир ЗАГОРІЙ, Киів.
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Ярослав МЕЛЬНИК,
ІШЛІUUНій однокласник

ми стАд~,дРУЗЯМИ НА ВСЕ життя
Чим визначається людська дружба, зокрема в дорослому віці?
Певно, глибиною взаємної довіри і розуміння. Аж. не віриться, що
з Андрієм Тавпашем ми приятелюємо вже півстоліття! Він
прийшов у шостий клас Козельницької семирічки, коли батьки
перебралися ближче до Львова із Самбірщини.
У середовищі підлітків до "новачка" ровесники завжди
ставляться з особливо пристальною увагою і прискіпливістю: ану,
що за один? Чи дасть списати домашнє завдання, чи підкаже на
контрольній, чи не пожаліється директорові, коли хлопці трохи
спробують "на силу", і до дівчат місцевих не смій підступати ...

Андрій дуже швидко і якось невимушено, без жодних ексцесів,
подолав етап своєї "прописки" серед однолітків. З ним легко і

приємно товаришувати, цікаво спілкуватися. Він сам здружує
людей, вміє повеселитися, організувати до гурту однодумців. То
й не дивно, що вже через рік він був старостою нашого класу.
Особисто мене зблизило з Андрієм і те, що нашу родину також
виселили у 1946 році з-під Перемишля. На збір нам дали дві rодини,
а через тиждень моє рідне село Дусівці було спалене. Спочаrку
баrьки осіли у Судовій Вишні, а зrодом переїхали у Козельники.
Ми з Андрієм на "відмінно" закінчили школу, разом

поступили до Львівського технікуму залізничного транспорту.
Отримавши дипломи спеціалістів з відзнакою, пішли працювати
на Львівський паровозо-ваrоноремонтний завод. Тоді ж разом
здійснили свій знаменитий кавказький рейд! В Андрія- природні

якості лідера, але ніколи він не давав підстав для закидів щодо

кар' єролюбства чи запопадливого ставлення до начальства. Крім
успішного навчання, він встигав і в художній самодіяльності, і в
спорті. Мав міцну статуру, сильні м'язи. Власне, коли ми
прийшли на завод, то Андрія за йоrо фізичні дані взяли на роботу
у ковальсько-пресовий цех, бо там не кожен зміг би й змі_ну

. витримати.
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На деякий час нас роз' єднала армія, але всі три роки ми
листувалися. Вже коли одружилися, приятелювали сім' ями. А
років чотири жили на одному поверсі в своїх комуналках на

Привокзальній. На ЛПВРЗ я пройшов щаблями від помічника
майстра до заступника директора заводу, Андрій був і головою
райвиконкому у Львові, і став президентом знаменитого "Світоча".
Ми завжди вміли розділити радість, допомопи один одному в

тяжких ситуаціях. Добрими "колєжанками" стали наші дружини

-

Аня і Стефа. Нерідко зустрічаємось і зараз, з дітьми, внуками,

чи їдемо на відпочинок. Іноді здається, що маю в житті не просто
друга, а брата. Дякую тобі, Андрію!

Борис ВОЗНИЦЬКИЙ,
директор Львівської картинної rалереї,
лауреат Націонш,ьноі прем,ї Украіни

імені Тараса Шевченка

ЧУТТЯ ПРЕКРАСНОГО
З Андрієм Тавпашем ми познайомились у

1973 році, коли я вже

мав років десять стажу свого директорства у Львівській картинній

галереї. Його тоді обрали головою Галицької районної ради і
райвиконкому, а мене

-

головою депутатської комісії з питань

культури. Специфіка цього району визначається тим, що у нього

входить центральна частина Львова

-

історичне середмістя

-

унікальна архітектурна забудова, пам'ятки історії та культури,
більшість музеїв, театрів, храмів. Недарма ж бо зараз центр княжого
Львова занесено до переліку об' єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Тогочасний Львів швидко розбудовувався, виростали цілі
житлові масиви, а на культуру традиційно бракувало коштів. Щодо

об' єктів львівського середмістя, то основне завдання було зберегти
їх в належному стані, не втратити ці скарби остаточно. Львів
привертав все більше туристів з усіх куточків країни, отож важливо
було проводити музеєфікацію окремих об' єктів. З площі Ринок
поступово прибирали не характерні для туристичного інтересу
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деякі торгові заклади, натомісць відкривали крамнички філателії,
сувенірної продукції, книгарні, мистецькі rалереї, затишні кафе і
кав'ярні, салони фотопослуг, проводилися реставраційні роботи.

Знав немало львівських керівників тієї пори, і не кожний з них
з розумінням ставйвся до проблем куль1УРно-історичного комплексу
міста, демонструючи свою "поважність" зайнятістю більш
серйозними справами. Андрій Тавпаш неодноразово приходив на
засідання нашої депутатської комісії, залучав до роботи й надання

допомоги керівників підприємств, домагався розв'язання проблем
на вищих владних рівнях. Саме за його особистого сприяння ми

тоді змогли відкрити для відвідування каплицю Боїмів, хоч мені
деякі "авторитетні особи" відверrо говорили, що це не надовго.

Окрасою стали історичні місця центру міста: фортифікаційна стіна
на розі вулиць Валової і Винниченка, на Підвальній

-

довкола

Арсеналу і далі, на розі з вулицею Руською. Звичайно, клопотів і
1УJ)бот у голови райвиконкому було досить, але Андрій Тавпаш

ніколи не ставився до наших проблем, як другорядних.
А весь хист Тавпаша, напевно, розкрився на "Світочі", хоч

.

.

зараз дехто не стомлюється нар1кати на нов1 умови, як

.
.
1ран1ше на

попередшо систему. Хто вміє і хоче працювати, ніколи не стане
шукати собі арrументи для виправдання безпорадності.

Переконаний: те, що робить колектив "Світоча"

-

це також

мистецтво. А творити прекрасне - це справа людей одержимих.

Марія БАЙКО,
народна артиспиш Украіни,
лауреат Націонш,ьноі преми Украіни
імені Тараса Шевченш,, професор

ДОБРО ДУШІ Й УСМІШКА СЕРЦЯ
Завжди, коли є нагода неквапом пройтися центром міста,

:вrіпіаюся красою його ошатних проспектів, милуюсь гармонією

будівничих творінь, радо заверrаю на тихі старовинні вулички, де
відчуваєrься подих сивої львівської давнини. Так і хочеrься заспіваm:
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Я лю6лю вас вулиці,
Рідні львівські вулиці.
Пісню цю співаю я для

tltlc ...

Ще у студентські роки нам, сестрам Байко, цю пісню
подарували композитор Кос-Анатольський та поет Ростислав
Братунь. Львів нас полонив, закохав у себе, став рідним назавжди.

У славі міста Лева-завзяття і талант десятків поколінь. І, повірте,

це так приємно і почесно разом із сучасниками буги безпосередньо
причетним до його одержимого сьогодення.

Серед чисельних вражень про Львів, якими неодмінно

поділяться мешканці та гості міста, одне - ''найсолодше":

xro ж бо

не знає про знаменитий львівський "Світоч''! Шоколадно-цукеркова
смакота, пікантні вафельки і крекери так звабно розташувались на
полицях й у вітринах супер-мар:кетів, крамниць і кав'ярень. Кожного
вражає багатство асортименту і колоритне сучасне-оформлення

львівських солодощів. Колектив славної кондитерської фірми,
зберігши і примноживши понадвікові традиції, талантом і
майстерніспо сотворив своєрідну візитку нашого міста.
Маю з цього особливу приємність, бо ''Світоч" очолює наш
земляк - Андрій Іванович Тавпаш. Певно, буде марна трата часу
розповідати, який Андрій Іванович вмілий господарник,

досвідчений керівник, сучасний підприємець, бо він разом з
:колективом це авторитетно потверджує щоденним ділом. І що
може бути красномовніше справи?
Можна багато говорити не тільки про виробничий аспект

уславленої у~sраїнської фірми та її керівника, а й про щедру
благодійницьку і меценатську участь у громадському житrі, бо
"Світоч" - це сронсор натхнення!

Вдячна Андрію Тавпашу за людяність і зичливість, за
підтримку і допомогу, за втішне слово і теплу посмішку. Після
наших розмов і зустрічей щоразу почуваюся гордою за успіхи і

звершення, якими постає нині слава княжого МЇG'fаЛева, авторитет
і престиж рідної Держави. Всім світочанам - щиросердна дяка за

справжнє високе мистецтво, за істинне солодке задоволення.
Побільше би у нас було таких світочів-трударів!
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Іван КРАСОВСЬКИЙ,
вчений історик-етнограф,
лемкознавець

МОТИВ, ЩО НЕПІДВЛАДНИЙ ЧАСУ
Наше знайомство з Андрієм Тавпашем почалося з телефонної
розмови:

-

Іване Дмитровичу, вас турбує директор фірми "Світоч"

Андрій Тавпаш. Знаю, що ви історик, досвідчений лектор, зокрема
з пам' яток архітектури Львова, і добре володієте щшьською.

-

Та ніби-то так,

.

-

.

відповідаю дещо спантеличений

неспод1ваним дзвшком.

-

Потрібна ваша допомога. У нас на фірмі делеrація

виробничників з Польщі. Чи не погодитесь провести з ними

екскурсію містом? Бодай музей у Шевченківському гаю покажіть.
А вже ввечері зустрінемось за горнятком кави ...

-

Як треба, то треба,

-

погодився без вагань.

Довелося добряче того дня походити, але дуже тішився, що
гостям Львова· сподобалась наша мандрівка, і вони захоплено
ділились враженнями під час бесіди з керівником "Світоча".

Кілька наступних наших зустрічей з Андрієм Івановичем

відбулися біля Лемківської церкви на території львівського
скансену. Тоді й з' ясувалося, що ми земляки; до мого села Дошно
від Святкови Великої - кілометрів двадцять навпростець.
В

тій

порі

вже

активно

велася робота товариства

"Лемківщина", розпочинала діяльність Фундація дослідження
Лемківщини. Андрій Іванович став нашим активним спільником,

виявляючи великий інтерес до справи відродження лемківської
культури, вивчення її славної історії. Відразу відчувалось, що

Андрій Тавпаш

-

то людина, в якої слова не розходяться з ділом.

Доробок Фундації на сьогодні виглядав би, певно, значно

скромніше, коли б не його допомога і сприяння.
Як людині старшій за віком і багатолітньому досліднику й

популяризагору культури нашого народу, мені особливо приємно
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бачити, з якою щирою, непідробною зацікавленістю до лемківської
теми ставляться в сім'їТавпашів. Андрій Іванович разом з .цружиною

зібрали солідну бібліотеку про Лемківщину, в якій -і наукові праці, і
твори наших краян, і мистецькі юпалоm. Сини Анаrолій та Юрій

зробили справжній відеоархів наших побувань на .рідній землі,
свяrковихзаходів у Шевченківському гаю, відзняли балпо фотографій
і деякі з них опубліковані в наших збірниках. А з яким запалом про
поїздки ''у село дідуся" розповідаюrь внучки - годі переслухаrй.
Впевнений, що й для молодших поколінь роду Тавпашів лемківський
край, його історія і куль'І)'ра назавжди залишаrься рідними і будуть
промінитися творчою наснагою в їхньому жипі.

Па11110 ЛЕХНОВСЬКИЙ,
Заслужений ж:урноліст Украlни

Андрію ІtІІlновичу Тавпашу- чудовій людині, тш~ановитому
керівнику й організатору виробництва, володарю багатьох
міжнародних і всеукраїнських відзнак, rенерш~ьному директору

найсолодшої фірми "Світоч" -з нагоди присвоєння йаму почесного
звання "Заслужений працівник промисловості України"
Таке смачне солодке диво,
Аж очі сонцем зайнялись!
Beлzn«J радість, мить щаслива
Приснuтись лиш могли колись ...
А 11ині "Світоч" нам дарує

Широкий світ солодких див -

Андрій Іванович чарує
Нас тим, що Фірму оновив.

Душа його добром налита,
Робота й серце

-

для людей,

І вже нікому не спинити

Його звитяz, його ідей!
Березень
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:пово
~УЧАСНИКІВ

Микола ПРИХОДЬКО,
член Націонш,ьної Спілки
журнш,іСІІfів Украіни
Тримає курс в нове століття

Авторитетний керівник,
Він в будні творче розмаїття
Приніс, як з Бескиду потік.
А попереду- нові справи.

Шануймо світочів Держави!

Роман ЛУБКІВСЬКИЙ,
поет, лауреат Націонш,ьної премії
імені Тараса Шевченка

ДІАЛОГ НА МІСЦІ ВІТЦІВСЬКОЇ ХАТИ

У СВЯТКОВІ ВЕЛИКІЙ

Андрієві Тавпашу

"Ми

-

плем'я нез'ясоване? Відземки

Пракореня Бескидів і Карпат?
Чому нас доля водить напотемки?
Чаu рідний край нам рад і мов не рад?

Чому, синове Лемковини, лемки
Не маєм тут землі, лиш цвинтарі,

Складаємо калюжниць оберемки

В капличках, де молwzись матері?·
І, раз на рік, збираючись у Ждині,
Ждемо того, що нас уже не жде,
Бо наші поруйновані святині
Позатопляло листя молоде" ...
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ОІОВ
СУЧАСНИКJ

"О брате мій, замислений во скорбі,
Твої думки, мов дзвони, в серце б 'ють.

Ці гори

-

як верблюди одногорбі,

Крізь міражі минувшини бредуть.
Вони води шукають. Дорогої
Живw~ьноі; спасенної води.

Ми, брате мій, сини, а не ізгої;

-

Нам заквітують батьківські сади,
Аби пропшzи думи невеселі,
Як попіл у зеленій мураві,
Щоб споконвічні лемківські оселі
У споминах сміялись, мов живі,

А вуглики, що прискають із ватір,
Окроплювшzи золотим дощем;

Нехай благословить нас Божа Матір,
Котру ми Україною зовем,

Щоб ми плекшzи в чистім серці мрію,

Tвopwiu діло мудре і святе.

...

Постав хреста на камені, Андрію,

Хай дерево крізь камінь проросте.
Возрадується вічний, первозданний
Цей день, цей світ, що каже нам: живи!

І мов святий Апостол Первозванний
Молитвою сей край благослови".

17.05.2001
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Іваи Васильови ч

і Розалія Лук'яиівиа Тавпаші

(1960)

Перша фотографія
Апдрія Тавпаш а

(середпій ряд, в цептрі)
після закіиче1111я
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Сусіди зі Святкови та земляки зустрілись
у Львові

Архівпа довідка про виселе1111я сім'ї
Тавпашів

(1951).

Перший ряд: Параска Івапцьо,

Юлія fрацопь, Га1111а Ківко, Га1111а Тавпаш;
другий ряд: Івап fрацопь, Аидрій Тавпаш, .
Василь fрацоиь, Олекса Прочко
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З друзями в Стрийському парку.
Андрій Тавпаш, Ярослав Мельник

-

А. Тав паш

-

четвертий справа

студенти Львівського технікуму

залізничного транспорту

(1952)

Кавказ, ущелина Адил-Су, заняття
з альпінізму. А. Тавпаш стоїть крайній справа

На заняттях відділення "тяги".
А. Тавпаш

-

в центрі

Табір альпіністів "Локомотив".
А. Тавпаш
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-

другий зліва

А.Тавпаш

-

молодий
спеціаліст
залізничник

З армійськими
друзями в Оперному
театрі. Одеса

Сержант А.Тавпаш

(1957)

На перекурі можна й пожартувати.
А. Тав паш

-

крайній справа
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Андрій Тавпаш

(1958)

Молоде подру:ж:жя
Аня Шкатула

(1958)

Галина Семенівна
(мама Ані)
з дітьми і внуком
Анатолієм

84

Залізиичиики зиаються і з гуJ1совим
траиспортом

Виук Аиатолій в дідуся

(Козельиики,

Вл ітку

-

1962)

в гостях иа Сумщииі

1с. Кочерги)

"Поки тато иа рибалці, допомо;,кемо бабусі

на господарці"

Сергій Олексійович Шкатула (батько Ані)
з донькою і виуком Юрієм

(1966)
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Сусіди зі Святкови

Сім'я брата Василя (дру:нсина Єва, доньки Ганя, Ірина.

мешкшzи поруч у

Козельниках

Спілчанські лідери на семінарі в Запоріжжі

(1964)

Батько і син у Москві
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1957)

Афганістан.
Аеродром Кабул

Група радників
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Початок роботи на фірмі

Фахівці "Світоча" в зарубіжній поїздці за досвідю

"Світоч "

На закладенні другого житловог
будинку для світоч ш

(вул. Ніжинська,

Світочани святкують День міста

88

16 а

Засідання Клубу директорів львівських
підприємств на "Світочі"

.1ьвівська Ратуша.
Тут А. Тавпаш

8 років

Посол Швейцар,, в Україні зацікавлено знайомився
працював на посаді

з інвестиційним проектом на "Світочі"

голови районної ради і райвиконкому

89

Голова облдержадміністрації М.Гладій
і міський голова Львова В.Куйбіда
на відкритті нового шоколадного_
виробництва

Голова обласноїради С.Сенчу1..

на відкритті нового вафельного
виробництва

(2000)

(1997)

Міський голова ЛьвОІ.
і президент фірми
"Світоч"

-

перемо

Національної програ.
"Людина року"
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(199

Прем'єр-міністр України В.Пустовойтенко, міністр

4ПК Ю.Карасик на виставці товарів Львівщини

Дружина Президента Украіни
Людмш~а Кучма зацікавлено
знайомиться з виробництвом
солодощів

Відомий "украі'нець, що не захотів
бути бідним", Петро Яцик

з дружиною щиро радий за біз11:ес
світочан

91

Роман Шпек, урядовець, цікавиться

перспективою розвитку "Світоча"
Добрий настріі:.

Фото на згадку після
ефіру програми
"Саме той"
за участю А.Тавпаша

92

В гостях у світочан українські письменники Л.Різник, І.Драч, Р.Лубківський, М.Слабошпицький

Президент Украіни Л.Кучма вручає
А.Тавпашу звання "Заслуженого працівника
А. Тавпаш

-

"Меценат року" Львівщини

промисловості України"
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Президент "Світоча" і два прем'єр-міністри

-

Є. Марчук і Мечіяр на "Хемосвіті" (Словаччина,

Мадрид. "Світоч"

-

торгова марка року

кращ а

(1996)

1995)

Послу України у Франції
На зустрічі з Джорджем Соросом у палаці Потоцьких (Львів)

сподобалась продукція
львівських кондитерів

94

Підписання інвестиційної угоди
з компанією "Нестле"

(1998)

Підписання угоди з Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку

(1997)
Співпраця з "Нестле"

-

стратегічний вибір
"Світоча".,

95

Прапор Украіни на щоглі перед Науково-дослідним

Гірська прогулянка з директором

центром "Нестле" на честь приїзду президента

Братиславської кондфабрики.

фірми "Світоч"

Швейцарія

Біля пам 'ятника Чарлі Чапліну

У Швейцар,ї з директором фірми "Кондфіл"
В. Любовецьким

96

Представники вищого менед;нсменту "Нестле" у Львові

... біля

пам'ятника Тарасу Шевченку

.. .у

фірмовому магазині

... в

Оперному театрі

.. .на

виробництві
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У музеї воскових фігур мадам Тюссо
мо:жна щ~инитися у товаристві відомих осіб

· Вода ріки Йордан додає сил и
не лише фізичноі~ а й духовн о,

Лондон. Іна
туманному Альбіоні
бувають сонячні

днини

Єрусш~им

98

(1996)

Об'єднані
Арабські Емірати

(1995)

Так, це

-

Ріо-де-Жанейро

Світочанським
ласощам радіють
усюди. Малайзія

Мілан

Індія.

Atpa (1996)
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Подружжя давніх приятелів
Тавпашів і Мельників у Трускавці

• "Як давно ми не
сестричко" ...

бачw,ись,

(у саду Юлії Іванівни в Кілії)

У колі родини

100

Хрещення Андрійка-Нестора

"Мелодія для двох сердець" ...
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Ще одне фото на згадку

Лемківська церква у Шевченківському гаю
(львівський скансен)

-

копія з Котані. На

передньому плані: Я.Швягла, Д.Солинко,
А. Тавпаш, LКрасовський

102

Настоятель Лемківської церкви о.Анатолій Дуда з прихо:жанами
після відправи Служби Божої

Лемківська громада у Львові святкує кермеш села Радоцини

103

Ще один німий свідок трагед~ї Свіржови Руської. Тут стояла церква

На цвинтарі

у Святкові Великій"

104

Котед:щі Івана

fрацоня

Святков'яни
Ганна, Дра:нсина

та Іван fрацоні
завжди радо
приймають
гостей

105

Сільські пам 'ятки сакральної архітектури.
Святкова Велика. Придорожня фіtура

Святкова Велика. Церква св. Михаїла, в якій
хрестили А. Тав паша (зараз
І

І

-

костел)

Скульптура Святої Родини, виконана
LШатинським

(1938)

у Свіржові Руській.

Іван 1рацонь (праворуч)
сусід родини Тавпашів

106

-

святков'янський

Зиндранова. Музей під відкритим
небом

·

На святі "Від Русалля до Купала".
Зліва направо: М.Костик,
А.Тавпаш, Г.Сидорик

УселіДошно

(зліва направо):
А. Сухорський,
В.Шуркало,
П. Ган дяк,
П.Когут,
Р.Лубківський,
LКрасовський,

А.Тавпаш,
Д.Солинко
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А.Тавпаш на П Світовому конtресі українців

Миколі Мушинці львів'яни привезли перший

том збірника "Лемківщина"

У Музеї Богдана-Ігоря Антонича

На могилі Богдана-Ігоря Антонича.

в Горлицях

Янівське кладовище. Львів

108

Радоцина

-

село, яке знищш,и дотла.

Відправа на цвинтарі за участю

архієпископа православних церков

Львівська делеtація у Лемківському музеї
Федора Гоча у Зиндранові

Польщі владики Адама

Біля церкви
у Горлицях,
збудованої коштом

37 лемківських
родин ,
- ~...;...............;...;""-"-~..;;......:_-

·- ~
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'

На Форумі

лемків Польщі

А. Тавпаш з пезміпии.'fН

водієм Я.Бодпаром
На зустріч з лемками у Ждипю приїхав
Дмитро Павличко (третій справа)
посол України у Польщі

110

-

Спогад про рідну оселю

Приємно почастувати друзів
знаменитими пстругами

Андрій Тавпаш з Петром fрацонем на місці, де стояла батьківська хата

111

А.Тавпаш (п'ятий справа) стоїть на камені, що
залишився з фундаменту хати, в якій народився

Присісти на батьківський поріг .. .

Цей куточок ніколи не стане чужим. ..

112
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ЛЕМКІВСЬКОГО СЕЛА СВЯТКОВА
(правопис за текстом ориrіналу)

І. Положення села

Село Святкова лежить в середині Лемківщини, в Краківському

воєвідстві, в Я9ельському повіті. Від Ясла віддалене
найближчого місточка Змійгорода

(Zmigrod) 16

35

км, від

км, а від бувшої

чеської границі 1О км. До залізничної станції Ясло веде зі Святкової
битий гостинець. Села, які окружають Святкову, слідуючі: Святківка
(урядово: Святкова Мала), Котань, Дошниця, Явіря, Свіржова
Руська, Волівець, Незнаєва і Ростайне.

Святкова положена на висоті

434

м понад поземом моря. З

північно-східної сторони граничить вона з горою Колянин,

висотою

707 м, зі заходу з горою Мережка - 794 м, а з полуднево
-706 м. Околиця села лісиста,

західної сторони з горою Угередз
здорова.

В Святковій у

1935 р. було 850 душ населення, греко-католицька

Церква, греко-каrолицький священик, двокласова, вселюдна школа,

дві кооперативи: споживча й кредитова (заложеJІі стараннями
учителя Осипа Жвірика) читальня, православна каплиця і
православний священик.

Всі мешканці Святкової українці.
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Назва й час оснування села

Про це, звідки Святкова взяла свою назву та в котрім році
повстали перші оселі цього села, нічого сказати не можна, бо ані
усне передання тут нічого не говорить, ані писаних документів,
чи жерел, в тій справі, я не знайшов.

Оден переказ говорить, що предки святковян надтягнули з
полудня, це є із закарпагської України. Інша версія каже, що предки

мешканців Святкової й околиці мали надійти з півночі, це є від
Змійгорода, виперті звідтам мазурами.*
Скільки в тих двох, противних собі, версіях правди, не знати.
Історично певне, що в сусідньому селі Скальнику (тепер вже

майже цілковито спольщеному), біля Змійгорода, на місці, де тепер
стоїть костьол, була вдавнині наша Церква, побудована за грошеві
датки закарпатських українців. В виду цього є річю можливою,

що предки мешканців Скальника й околиці, а тим самим й
Святкової, надтягнули колись із Закарпаття, коли закарпатські
українці вибудували своїм коштом Церкву у Скальнику. І то

надтягнули аж під сам Змійгород, який у давнині

-

як каже М.

Грушівський в "Історії України-Руси" був українською оселею.
Але відтак, виперті з під Змійгорода мазурами, посунулись дальше
в гори.

ІІІ. Історичні відомості про Святкову

Святкова - це одно з найстарших лемківських сіл. Про нього
знаходимо згадку (гл. Ю. Тарнович: "Ілюстрована історія

Лемківщини'', с. 71) вже за часів короля Казимира Великого, це є в

XIV сторіччі .
.В книжці "Опис Ясельського повіту", написаній о. Володи
славом Сарною в

151 О

1908 р., говориться,

що на підставі жерел, що в

р. місцевості: Старий Жмигород, Селиська, Кути, Брезова

Воля, Свіржова, Буковина, Мисцова, Крампна, Граб і Святкова, -

були власністю сяніцького каштеляна Андрія Стадницького. В

* Цього посЛЯду держиться о. В. Чернецький в місійній книжочці, виданій в
Перемишлі у
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1899 р. під назвою "Село Мисцова в Короснянськім повіті".

додатку до "Львівської газети", №

35 і 38

з

1853

р. читаємо, що

сини вище згаданого Андрія Стадницького: Марко й Микола,
поділилищ. у

1554 році добрами свойого баrька в цей спосіб, що з

руських, ВJ{щезгаданих волоських сіл: Мисцової, Крампної,

Святкової, Грабу
Вр.

1581

ii:t Полян, побирали доходи по половині.

(як доказує о. Сарна) належала Святкова до біцького

староства і було в ній тоді
родина без ріллі,

19 рільних (хлопських) господарств, 1
1 комірник без власної хати і 1 солтиство. *

В парафіяльних актах села Висової (у Горличчині) є зазначене,
що учений Лука Часникевич зі Святкової купив собі в

1585

р.

висівське приходство за 250 золотих польських.
З вище заподаних кількох історичних звісток можемо
заюпочати, що село Святкова існувало уже в

XIV сторіччі.

В парафіяльн~х актах, а в слід за ними й парафіяльній хроніці
сусіднього села Грабу читаємо, що властитель мисцівського
ключа (до якого у

1633

р. належали села: Мисцова, Поляни,

Святкова, Граб, Ожинна, Вишевадка, Радоцина, Тиханя,

Жидівське й Довге), дідич Кохановський надав
греко-католиццКому духовенству (в оригіналі:

24.03.1633 р.
ritus graeci-uniti)

у своїх добрах деякі права ~ привілеї, а саме: вільний вируб

дерева та випас худоби в його лісах, вільна ловля риби в потоках,
мелення збіжжя у двірських млинах без оплати, різання дерева
на дошки даром в його тартаках і т. д. Ці права й привілеї
потвердив відтак й новий властитель вище згаданих сіл Юрій,
князь Любомірський, актом (його відпис знаходиться в
парафіяльних актах в Грабі) з Ряшівського замку, з дня 26.05.1746
р., зазначуючи при цьому, що крім духовенства, також й піддані
йому селяне, мають право в його добрах, так як це було давніше,

побирати собі безплатно з його лісів опалове й будівельне дерево

та безплатно випасати свою худобу на панських пасовиськах і в
лісах. Відтак цей самий Юрій, князь Любомірський ще й
поширив ці права й привілеї другим актом, виданим на замку в
Печу під датою 15.01.1776р.

.

* Акти краківського єпіскопства заподають,

що у

1581 р.

було в Святковій

7

вшюських осель.
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Коли Галичина дісталась відтак в 1772 р. під панування
Австрії, то нова державна влада затвердила ці всі права й привілеї.

Австрійські цісарі видали в цьому взгляді відповідні патенти.
Однак, під сучасну пору, це є в хвилі писання цих стрічок, з тих
прав й привілеїв, не знати з чиєї вини, святковяне не користають.
З вище сказаного можемо витягнути такий висновок, що
панщини, у властивому значінні цього слова, в Святковій не було

ані за польських, королівських часів, ані за австрійських. В часах,
про які згадують вище наведені жерела, не мали дідичі Святкової,

на території цього села, орного поля, а мали лиш самі ліси й
пасовиська. В виду цього не було на чім робити панщини. Впрочім
Святкова управлялась в давнину волоським правом, а тим самим

була вона звільнена від панщини. Також й усне передання не згадує
нічого про панщину в Святковій.*
Важніші подіі у Святковій у ХІХ сторіччі
З важніших подій, які мали місце в Святковій у ХІХ сторіччі,

слід відмітити епідемію холєри, яка панувала там в

1849 і 1873

1830, 1831,

роках і забрала дуже много жертв в люДSІх. Дальше:

великий голод, який докучав людям в

слід за голодом тиф,

зиму в

1831, 1846 і 1847 роках, а в
що десяткував населення, - но і дуже остру

1815 році, за якою слідувала велика повінь.

У звязку з появою холєри проголошувано в селі різні
зарадження світських і духовних властей та видавано відповідні
інструкції, як охоронятись від вище згаданої епідемії. Але як лиш
появився голод, то австрійська, державна влада давала негайну
поміч, будьто в на'І)'раліях, будьто в грошах.

У 80-х роках минувшого сторіччя розпочалась зі Святкової і
зі сусідніх сіл еміграція до Америки. Державні чинники

*

Панщина була в Мисцовій, віддаленій від Святкової 12 км, бо у згадуваній
вже тут брошурці о. В. Чернецький пише, що мисцовяне poбwzu одного разу з
колами й косами бунт против свойого дідича ЮріяЛюбамірського і то, мабуть,
на тлі панщини. Але інші лемківські села, положені дальше від Мисцовоі; а
приналежні до цього самого дідича, панщини не poбwzu.
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відносились до цеї еміграції негативно. Староство в Яслі видало

·

6.01.1882 р. розпорядження до начальників громад і парафіяльних
урядів, щоб вони відмовляли людей від планованої еміграції до

.

Америки тi;t представляли їм, що Америка лежить дуже далеко,

що подорож много коппує, що на океані панує небезпечна, морська
недуга, що емігрантів викинуть денебудь за океаном й вони мусять

там пропадати з голоду і т. п. Але народ цьому не вірив і хто лиш
мав гроші на дорогу, вибирався в Америку шукати лучшої долі.

Деякі із святковян, своєю ревною працею і запопадливістю,
доробились великого майна в Америці, звідки обильно помагали

матеріяльно своїй рідні в Святковій і посилали великі жертви на
Церкву.

/'V. Перша світова війна
У першій світовій війні, в

1914-18

роках, брало участь по

австрійській стороні зі Святкової 56 осіб. В борбах на австрійсько

росийськім і австрійсько-італійськім фронтах згинули 4 особи, а ·
саме: Василь Решетар, Микола Мотика, Михайло Лабик і Яків

Сенчак. Воєнними інвалідами вернули домів: Данько Янкович,
Микола Шевчик, Петро Майхрич і Кобак Михайло. Прочі вернули

з війни до Святкової живі й здорові.
В звязку з воєнними операціями понесли святковяне великі

матеріяльні страти, бо австрійсько-угорські війська, уступаючи
перед росийською армією, палили й нищили все, що стояло їм на

дорозі. Жертвою вогню, підложеного мадярами, впала половина
села. Спалились всі господарські забудування, крім церкви, від
початку села, зі сторони Святківки, аж по школу. Важніших
воєнних операцій на терені Святкової не було. По незначних

перепалках, пішли росийські війська побідоносно дальше на
Мадярщину. Населення половини села Святкової знайшлось, після
вище згаданого вогню, в нужді і в крайно невідрадному положенні.

Одні з погорільців мешкали в пивницях, а другі в неспаленій
частині села.
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V.

Святковяне у Ростові над Доном
Коли з весною 1915-го року уступали з поворотом росийсько

царські війська -з Карпат, тоді разом з ними удалось много
святковян у Росію. З початку осіли вони в Ростові над Доном і
ними занялись там різні допомогові комітети, яких членами були

галицькі інтелігенти старої дати, звані тоді загально москвофілами.
Але ці комітети працювали головно на свою власну користь, так
що святковяне знайшлись в великій нужді і мусіли голодувати.

Вони самі розказували авторові цих стрічок, що в тих комітетах
діялись великі зловживання на некористь селян. Бачучи такі
"порядки", покинули святковяне Ростів над Доном (там згинуло

тоді трагічно двох святковян: абсольвент медицини Дмитро
Наговський і Антін Кавуля), розбрились по Україні й Росії і тяжкою
працею заробляли на своє життя. Деякі з них повмирали на Україні
і в Росії, а деякі сейчас, або в кілька літ по закінченні першої
світової війни, вичерпані фізично і розбиті душевно, вернули до
свойого ріднього села.

Побут частини святковян (читояк воєнно-полонених, чито як
збігців з росийською армією) мав цей додатній для них наслідок,
що вони раз на все, позбулись цього дурману, впоюваного їм

несовісними лемківськими інтелігентами-москвофілами, а саме,
що лемки й ро сіяне, це

-

мовляв

-

"один русскій народ".

Випадає тут відмітити, що святковян: Андрія Колдру, Гриця

Колдру і Михайла Лабика запроторили у

1914 р. австрійські власті

в пекло Талєргофу, а всі звернули з відтам здорові до Святкової.
І

VL

Події по розвалі Австрії

Після розвалу австрійської імперії· у 1918 р. счинився в
Святковій і в околиці великий рух. Народ уряджував з''"ізди й віча
(в Святковій

17.11.1918,

в Гладишеві

27.11.1918

і т. д.) і на них

ухвалював, чи утворити окрему Лемківську републику, чи

прилучитись до Чехословаччини, чи до украі'нської держави на
терені Східної Галичини. Найбільше голосів у СвятКQвій було за

тим, щоб приличити Лемківщину до цеї останньої.
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1

В Святковій утворено тоді "Руську народню раду", і такі ради
були й в інших сусідніх селах. Деякі члени тих "рад" зносились

навіть з щшяками, а деякі (як от о. М. Юрчакевич зі сусіднього
села Чорно;rо) пертрактували в Празі з чехами.*
В парафіяльни;к актах Святкової знаходився з тих часів цікавий
документ, який наводжу дослівно:
Староство в Яслі

.

лі/пр.

Ясло, дня

2.01.1919

До ксьондза Кш,амунецького, Голови Народної Руської Ради у
Святковій Великій.
Тому що делегат Народної Руської Ради, присутній на

сьогоднішньому засіданні моєї прибічної Ради, не зумів
задовільнити нас поясненням, в якому стосунку зш,ишається

Руська Рада до чеха-словаків, а дійшли до нас чутки, що ксьондз
Юрчакевич як уповноважений делегат стверд:жує ім "ям Руської
Ради в Празі про приєднання руської території нашого повіту до

дер:жави Чехо-Словацькоі;

-

а тому засадничо вимагаю пояснення

з того приводу і то у терміні до 3-х днів.

Слідує печ:атка староства в Яслі і нечиrкий підпис. Чи
о. Каламунецький відповів на це письмо і який був зміст його

.

. .-

вщповщ1

VII.

не знати.

Село під владою пансь,шї Польщі

З початком

1919 р. появились в Святковій і в околиці польські

легіоністи й жандарми і зачали заводити там свої порядки. Але
святковяне так скоро не погодились з фактом приналежності до
польської держави. Доказом цього можуть служити вибори до
першого, польського, законодатнього сейму. В тих виборах
СJJятковяне, з малими виїмками, участі не брали, солідаризуючись

в цьому взгляді з українцями у східній Галичині. Яке було
настановлення святковян до поляків в перших роках існування

* Подіі; які збулись безпосередньо по розпаді Австрії на терені лемківських сіл
ясельського і горлицького повітів, представив точно й вичерпуючо в

парафіяльній хроніці села Грабу, сучасник тих подій,. парох Грабу, о. Зиновій
Флюнт.

·
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панської Польщі свідчить також факт, що підчас перепису
населення у

1921

р. заявляли святковяне коскрипційному

комісареві, що вони ще не знають, яка їх державна приналежність,
взглядно, що належать до тги Націй.

VIIL

Церква й сащеники

Греко-католицька Церква в Святковій побудована при кінці
18-го, або на початку 19-го сторічча. Це деревляна будівля в

типово-лемківському стилі, прикрашена в середині своєрідними,
цікавими мальовилами. Люде зі Святкової не мог.ли мені у
заподати нічого певного про це

(ані

1935 р.

в парафіяльних актах не

знайшов я про це ніякої нотатки), з яких фондів побудовано згадану
Церкву, це є, чи будували її святковяне своїм власним коштом, чи

дорогою різних збірок по інших селах, взглядно, чи за
матеріяльною допомогою якогось патрона. Перед першою

світовою війною присилали американські святковяне обильні
грошеві датки на цю церкву і за ці датки куплено много церковного
інвентаря. Також не відомо, коли і хто ерегував парафію при церкві

св. Михаїла в Святковій, взглядно, хто та коли надав недвижиме
майно на власність приходства, бо в цій справі, крім згадуваного
вже акту з

1746

р., в якому м. і. кажесь, що ''грунта, надані від

давна на удержання священика в Святковій, мають бути
ненарушені," - не знайшов я більше ніякого документу.
До греко-католицької парафії в Святковій належали ще й два

інші, сусідні села з окремим церквами: Святківка й Свіржова
Руська.
В книзі о. В. Сарни "Опис Ясельського повіту" читаємо, що в

1581

р. була в Святковій Церква і священик. Чи згадана Церква

була першою, де вона стояла, як виглядала і як називався священик,

який сповняв тоді в Святковій душпастирські обовязки, цього не
знаємо.

Можливо, що згадуваний вже тут ''учений" зі Святкової, Лука

Часникевич, який у 1585 р. купив собі висівське приходство і став
священиком в Висовій, був сином тодішнього священика зі
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Святкової, бо хтож інший міг буrи в тих часах (це є у XVI сторіччі)

в Святковій ''ученим", як не священик, взглядно, його рідня.

.

-

Як наз~ись священики, які душпастирювали в Святковій

перед введе~ метрикальних книг, цього не знаємо, бо про це не
знайшов я ніяких записок. По запровадженні метрикальних книг,
це є від 1776 р. були в Святковій слідуючі священики: 1)
Трохановський Петро, 2) Мохнацький Олекса, 3) Вапінський Іван,
4) Юрчакевич Михайло, 5) Юрчакевич Осип, 6) Дуркот Александер,

7) Барновський Захарій, 8) Жук Михайло, 9) Каламунецький Петро,
1О) Білий Степан (сотрудник попереднього), 11) Ступак Дмитро
(автор цих стрічок), 12) Кабарівський Йосафц - пісдя якого були
там ще о.о. Васшrіяне, а по них - вже не знаю, - чи там ще був
якийсь священик, чи вже не було ніяRого.
Слід відмітити тут щей цю подію, що в 1927 р. за часів о.
Каламунецького, майже ціле село Святкова перейшло під впливом
кількох місцевих і позамісцевих агітаторів (яку то агітацію

попирали також й деякі лемківські духовні й Світські інтелігенти
москвофіли) на варшавсько-польське православіє. Відтак в 1934
р. вернуло до греко-католицької Церкви 1О осіб, а всі прочі, в хвилі

писання цих стрічок (це є 1935 р.) оставали дальше в православію.
В 1929 р. вибудували собі православні зі Святкової свою каплицю
(часовню) і мешкальну домівку для свойого священика.
ІХ Школа

З перемиського "Шематизму" з 1849 р. довідуємося, що тоді
була в Святковій парафіяльна школа, в якій було 42 дітей, а учив
їх дякоучитель Хованський Дмитро. В 1855 р. була в Святковій
вже тривіяльнашкола, до якої ходило 22 дітей, а учителював Пилип
Процько. Відтак побудовано за старанням о. Юрчакевича Осипа,
державну школу і першим учителем у цій школі був в 1882 р.

Ана:rоль Прислопський, відтак учителювали там: Іван Селецький,
Станчак Захарій (який запровадив шкільну хроніку), Василь Туз,
Степан Джуган, Розпара, Андрейко, Костанська Олена, Барна
Пилип, Бронгель Фелікс, Лєось Ізидор, Угринівна Марія, Жвірик

Осип (дуже заслужена для Святкової людина на просвітньому і
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економічному полі), Жвірикова Єва і - в хвилі писання цих стрічок
Галюх Степан і Вислоцька Александра.

-

Викладовою мовою за австрійських, а відтак й за польських
часів, була в школі в Святковій українська мова. Але в році

1934

наступила зміна, бо польська шкільна влада усунула зі школи

український буквар, а впровадила буквар, зредагований сумної
памяті

на

лемківському

діялекті

учителем

з

Криниці

Трухановським.

Х. Економічні відносини

Більшої скількості орного поля святковяне не мали. Загально
були лишень

10-30 арові,

урожайні, присадибні ділянки, на яких

плекали яру, господарську культуру, а саме: садили картоплю (яка

гарно родилась), капусту, цибулю, чиснок, моркву, петрушку і т.
п. та сіяли малу скількість ярого жита і з його муки у неділі і свята

-

.-

як казали мею

.

приготовляли смачн1 пироги.

На дальших від села, пісних ділянках, сіяли вівсик і з його

муки, майже кожного дня, пекли так звані "ощіпки", які заступали

їм хліб. Ці ощіпки смакували лишень тоді, коли були свіжо спечені,
але пісними вони вони їх не споживали, лишень грубо смарували
їх все маслом, якого мали доволі.

Весною сіяли також й оркіш. Це була тверда культура, яку
тяжко було розкусити зубами і мука з оркішу мала смак муки з
пшениці.
Будучи у Святковій через

6 літ (1929-35

р.р.), управляв я й на

моїй присадибній ділянці ці всі, вище згадані куль'І)'ри, а крім цього
плекав яще й кормові буряки: Кіршого ідеали й мамути, які

-

на

диво - роди.rіись у мене дуже великі, вагою 5-6 кг, так що районне
господарське товариство забирало деякі з них на виставу в Ясло.
Цим бурякам приглядались святковяне і, вслід за мною, зачали їх
управляти.

З озимого збіжжя сіяли святковяне лиш~нь по кілька арів
жита- і то так: на полонині, на якій дико росли карловаті соснові
дерева,
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-

весняною порою, обтинали вони з цих дер'ев галузки

(це звалось: пасічили), які лежали так на землі через літо і добре
висохли. Відтак осінною порою палили їх, змішували мотичками
попіл з галузок зі землею, сіяли жито і ручно приволочували його

галузками . ~ ялівця. Таке жито родилось дуже гарне, вище як
звичайно, стеблq було грубе й сильне, а що найважніше:
чистеньке, без ніякого буряну. Але після жита, на цьому полі, не
удавалась вже ніяка культура, навіть невибагливий вівсик.
Хоч святковяне мали дуже мало управного (орного) поля, але

за це мали вони доволі пасовиськ (половин), лук і лісів. І тому

держали вони много рогатої худоби, мали доволі мdлока,-сира й
масла, і це було основою їх життя-буття.
Зимовою порою возили вони опалове дерево зі своїх лісів· до

Ясла і там збували його по

40

золотих за

1 саг = 4

складометри,

що становило, як на ці часи, гарний прибуток. Наколи хтось не
мав свойого власного дерева, то купував його у місцевих лісах
графа Скшинського по

8-1 О золотих за готовий саг, віз його у Ясла

і там продавав його за вище згадану ціну.

Хати святковян були чисті, ясні, світлі, просторі, звичайно о

.

.

двох мешкальних юмнатах, крип переважно гонтами.

Ніколи не нарікали святковяне на свою долю. Все були вони
веселі, житєрадісні, жваві й рухливі. Не тільки молодь, але й
старші, скакали вони легонько, немов олені, у своїх "керпцях", по
гірських ярах, високих верхах й розлогих полонинах.
Ось такими остались святковяне у моїй памяті!

У

1945

р. залишили святковяне, зі сльозами в очах, свої

улюблені гори і переселились у Радянську Україну, та розбрились
по різних місцевостях Дрогобицької, Львівської та Станіславської
областей.
Кінцева заввага

Прийшовши на Лемківщину до Святкової у

1929 р., помістив

я сейчас у львівській пресі довшу статтю під заголовком "Про
парафіяльні й шкільні хроніки", якою хотів я заохотити священиків
й учителів, які жили й працювали на селі, до уважного й солідного

123

ведення парафіяльних й шкільних хронік у їх селах, заподаючи
спосіб і вказівки, як вести згадані хроніки і яка користь може бути

у майбутньому з таких хронік для будучого історика не тільки
Церкви, але й нашого народу взагалі.

Про що зналиб ми сьогодні про найдавніші часи на Україні (навіть
вже в історичній добі), наколиб не було "Повісті временних літ"?

Не знайшовши в Святковій парафіяльної хроніки про це село,
взявся я сейчас до зібрання ріжних матеріялів про минувшину

цього села і прослідив сусідні, парафіяльні акти, документи,
метрикальні книги, деякі сусідні парафіяльні й шкільні хроніки
(хоч таких було мало), святківські парафіяльні акти і святківську
шкільну хроніку, деякі вже печатані праці, а вкінці, прислухавшись
уважно й критично до усного передання святковян, зачав я писати

парафіяльну хроніку села Святкова, почавши від першої мені

відомої історичної звістки про це село у

151 О році.

Моя праця над цею хронікою тривала доволі довго, це є кілька
літ, і закінчилась щойно у

1935 р.,

бо, крім цього, мав ще й іншу

поважну працю, до якої зобов' язала мене моя духовна влада.

Яких

3-4

роки пізніше, після мойого прибуття у Святкову,

вибрався я піхотою на мандри по нашому дуклянському деканаті,

а відтак й по сусідніх деканатах: горлицькому, грибівському, а
частично й по мушинському і дійшов аж до Криниці. Підчас цих
мандрів відвідав й чисельних священиків і деяких учителів, та
переконався, що деякі з них вели парафіяльні й шкільні хроніки і
то менше-більше, по вказівкам, які я, свойого часу, заподав у пресі.

Відтак, щ1 підставі моєї святківської парафіяльної хроніки,

написав я "Причинки до історії лемківського села Святкова"
(далеко більші об'ємом, як ці, що тепер долучаю) і вислав їх,
мабуть у

1938

р. до переглянення бувшому учителеві села

Святкова, Жвірикові Осипові, з яким я разом кілька літ жив у
Святковій, а який довше від мене там перебував і добре знав
тамошні відносини.* Переглянувши ці "Причинки", порадив він

* Згаданий учитель

був відтак шкільним інспекторам, а вкінці, за Радянської

Влади, директором учительського інституту у Львові, де й дш~ьше там
перебуває на емеритурі.
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мені помістити їх у якомусь літераrурно-науковому журналі і вони
опинились у редакції "Літерmурно-наукового Вісника" у Львові,

звідки повщомлено мене, що будуть печатані

1939 р. Однак зайшла

друга світоtш. війна і мої "Причинки" не побачили денного світла.
Але якась mодина, під псевдонімом - здається - "Ярославич"
(чи не останній парох зі Святкової

-

Василіянин?) оголосила

маленькою брошуркою (назви цієї брошурки уже не памятаю),
доволі нескладно і без звязку, без мойого відома й позволення (не

покли:куючись навіть на ~ою святківську хроніку) .виїмки з цеї

хроніки, яка, мабуть, уже затратилась, бо всі' свj{тховяне
переселились у Радянську Україну, а що сталось з метрикальними

книгами, актами і з моєю хронікою, цього не знаю і про це нігде
не можу довідаrись.
Зі всіх, переглянених мною, парафіяльних й шкільних хронік
Лемківщини, найціннішою вважаю парафіяльну хроніку села
Грабу (понад

500

сторінок величини шкільного зошита), яку

написав парох Грабу о. Зиновій Флюнт, в якій вичерпуючо
представив не лиш минувшину Грабу, але, як сучасник і наочний

свідок, важніщі події в ясельському і горлицькому повітах та на
Лемківщині взагалі, які то події збулись там після розпаду Австрії.
Цю хроніку належалоб відшукати, бо вона може бути добрим
причинком до задуманого фольклорно-етнографічного збірника
під заголовком "Лемки".

Примітка; рукопис статті Д. Ступака
зберігається в Архіві Ле111ківщини
при Фундаціі дослідження Лемківщини у Львові.
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ПІСЛЯМОВА

ЗОНА
9

вересня

1944

БОЛЮ

року між урядом радянської України та

Польським комітетом національного визволення була підписана угода,
яка запустила армаrедонський сценарій у плин лемківського
літочислення. Ось уже скоро виповниться шість десятків лі:r

злочинному акту депортації лемків з правікової батьківщини. Але
щодо цього народу термін "депортація" вживається допоки лише на

рівні окремих публікацій та ще у деклараціях деяких громадських
об' єднань лемків, що лягають казенно-мовчки ''під сукно" на офісних

столах столичних чиновників і баппопартійних функціонерів.
Для називання факту депортації лемків здебільшого - і це вже
стало, на жаль, звичним

-

послуговуються публіцистичними

поняттями "переселенці" та "насильно вивезені", які не мають
юридичних визначень, а, отже, не передбачають ніякого механізму
владнання справ цих людей- слушних терпеливців Христової віри,

котрі душею увібрали її постулати ще від святих Кирила і Мефодія.
У довідках, що видавали радянські коменданти територій,
блюзнірськи зазначалось: "для дш~ьнейшей звакуации в СССР"

Депортація й евакуація

-

це абсолютно різні речі. Визнання

депортації передбачає процедуру реабілітації.
У незалежній Україні на рівні держави аналогічний факт
законодавчо визнано щодо кримсько-татарського народу,

1 це

дає

можливість хоч якось вирішувати непрості нинішні проблеми
депортованоtо народу кримчаків у відновленні історичної
справедливості в межах правового поля. Повернення закиримських

(від

тюркського кири.м

-

пере коп) автохтонів в Україну почалось

зі створення Курултаю і мало подальшу опіку цього своєрідного
"національного парламенту" на громадських засадах, а зараз
впливового політичного фактора.

Розв'язання проблеми Лемківщини та її етносу (політичне та
юридичне

-

першочергово!) лежить у площині міждержавних

стосунків України і Польщі. Власне, для цього ми й маємо свою
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незалежну Державу. Але в першу чергу факт депортації треба
визнати законодавчо у своєму суспільстві (насамперед для свого

суспільства), яке небезпідставно ж називається правовим. Тоді б,
можливо, і Рада Європи внесла у свій порядок денний цю болючу

ретро-тему. Та й.' європейська спільнота, отримавши шанс для

спокути (саме так!), могла б дати самокритичну оцінку подіям
шістдесятирічної давності на своїх теренах і, певно, почувалась
би після цього значно ліпше. В європейському домі має бути

затишно всім.

,

Зрозуміло, йдеться не про перегляд існуючих н~ні державних
кордонів. Але мовчати далі

-

значить погоджуватись із

віднесенням депортації лемків до категорії задавнених фактів.

Суще нині сите міщанство країн ЄС у ліпшому випадку
співвідносить лемківське лихоліття (якщо хтось про це щось знає)

.

.

.

1з прикрими непорозумшнями на шляху ~сторичного поступу.

Бувало всяке, мовляв.

Кримські татари відновлюють в незалежній Україні свої права
корінного народу території, мають автономію, представлені в

парламенті; водночас аналогічні проблеми лемківського
народонаселення залишаються невирішеними. Але ніхто не буде
стверджувати, що в минулому стосунки державницької

Запорозької

Січі

з

Кримським

ханством

були

більш

доброзичливими, ніж з Реччю Посполитою.
То ж і для лемків настала пора не просто збиратися на кермеш
чи якусь іншу фольклорну забаву, а треба йти купно "до громади"
і домагатися торжества Правди для свого народу, врахувавши

також депортованих українців Надсяння, Холмщини, Підляшшя,
Любачівщини. Годі на когось сподіватися, окрім як на самих себе,

.

1

не

варто

млосно

.

впшатися

.

неминуч1стю

торжества

справедливості на засіданні Суду Всевишнього, де воздається всім
за содіяне. Бо там спитають: чому мовчалисьте, браття? ..
Ярослав ШВЯГЛА,
голова Фундації

дослідження-Лемківщини у Львові
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У КНИЗІ автори коротко розповіли про долю однієї сім'ї та
життєвий шлях людини, дитинство якої обпшtене безжшісною
війною,

знівечене силоміцькою депортацією,

покручене

принизливими злиднями. У краплині роси, у краплині дощу, як
стверджують філософи, віддзеркшюється весь світ. Така ж
здатність притаманна і сльозині ...
Андрій Іванович Тавпаш

-

персонаж нашої розповіді

-

президент, rенеральний директор знатної на всю Україну

кондитерської фірми "Світоч". Його рідне село Святкова Велика

-

окремий рядок у мартиролозі Лемківщини. Воно понині оповите

повоєнною руїною, що вивергнула у незвіданість часоплину своїх

праведних ратаїв і rаздинь.
Це слово солодке

11Смткова"

-

дитинстsа цукерм медова
в мозольній долоні Карпат,

-

з любов'ю написав Андрію Івановичу у посвяті до книжки
"Черемховий човен" сучасний лірик своєї незабутньої Лемківщини,

поет Роман Вархол. Так просто, серйозно і достовірно міг сказати
лише чоловік розуміючий для людини знаючої:

АХТОЄМИ?
Упорядник
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Гріх найменший кожного прикотиться
просто під Всевишнього престол.
Усміхнеться душам Богородиця.
і оси забудеться укол.

